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1246Y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1246Y Tәtbiqi ekologiya
1 Tәbiәtin vә cәmiyyәtin birbirinә bağlılıq vә asılılıq qanunun mahiyyәti nәdir ?

•

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

2 Konsument vә destruktorların birlәşmәsindәn yaranan orqanizmlәr necә adlandırılır ?

•

biokosmik
heterotrof
avtotrof
neterotrof
homestazm

3 Canlılarla qeyriüzvi mühit arasında kimyәvi elementlәrin dövranı necә adlanır?

•

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

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

•

55 /%
0.23
0.4
0.15
0.7

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

•

okean yatağı
termosfera
ekosistem
biogeosenoz
üst mantiya

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

•

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

7 Biosferin özünü tәnzimlәmә sistemi necә adlanır?

•

biogeosfera
homeostazm
parabiosfera
mutyualizm
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evrioksibiont

8 Aşağıdakılardan hansı V.İ. Vernadskinin tәlimidir ?

•

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

9 Canlı vә cansız maddәlәrin sintezindәn yaranan hissәlәr necә adlanır ?

•

abiotik maddәlәr
biratil maddәlәr
energetik maddәlәr
destruktiv maddәlәr
radioaktiv maddәlәr

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

•

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

11 Analoji ekologiya elminin yaradıcısı kim olmuşdur ?

•

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

12 İnsan bәtәnindә әn çox mövcud olan element hansıdır ?

•

dәmir
karbon
kalsium
oksigen
hidrogen

13 Avtotrof kütlәlәr hansı prosesin kömәyi ilә inkişaf edir?

•

kübrәlәr vasitәsilә
rütubәtlәmә ilә
tozlanma ilә
fotosintez vasitәsilә
humusun çoxluğu ilә

14 Biosferdә mövcud olan destrutor bitkilәr hansılardır?

•

okean dibindәki yosunlar
bataqlıqdakı torf bitkilәri
hәmişәyaşıl meşә ağacları
çoxhüseyrәli mikroskopik bitkilәr
kәnd tәsәrrüfatı bitkilәri
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15 Aralarında daima enerji mübadilәsi gәlәn vә birbirinә qarşılıqlı tәsir göstәrәn biosfer hissәlәri hansılardır
?

•

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

16 Әhәng vә tәbaşir süxurlarının yaratdığı kalsiumkarbonat birlışmәlәrinin yaranma mәnbәyi nәdir ?

•

püskürmә materialları
üzvi faydalı qazıntılar
maqmatik kütlәllәr
mikroorqanizmlәrin skeletlәri
bitkilәrin çürüntülәri

17 Biosferdә mövcud olan hansı mәhsullar biokosmik kütlә adlandırılır?

•

biotik süxurlar
kimyәvi süxurlar
biogeokimyәvi süxurlar
çöküntü süxurları
qeyriüzvi süxurlar

18 Digәr ekosistemlәrә nәzәrәn maksimal müxtәlifliyә malik tәbәqә hansıdır ?

•

ekzosfer
litosfer
atmosfer
biosfer
hidrosfer

19 Günәş aktivliyinin dәyişmәsi hansı hadisәlәrin yaranmasına sәbәb olur?

•

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

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

•

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

21 Canlı orqanizmlәrin cәmi olan canlı maddә fikrini kim söylәmişdir ?

•

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

22 Edvard Zyuss tәrәfindәn 1875ci ildә elmә gәtirilmiş termin hansıdır ?
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•

coğrafi tәbәqә
atmosfer
ekologiya
biosfer
tropopauza

23 Trofik әlaqәlәr hansı proseslәr zamanı baş verir ?

•

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

24 Dünyanın әn kasıb biosenozları hansı әrazilәrdә yayılmışdır ?

•

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

25 Fitofaqlar hansı tәbәqә tәrәfindәn yaradılan ilkin mәhsulla qidalanır ?

•

noosfer
litosfer
hidrosfer
atmosfer
biosfer

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

•

biosenozlara
redusentlәrә
produsentlәrә
konsumentlәrә
fitofaqlara

27 Mikroorqanizmlәr bitkilәr, heyvanlar torpağı hansı xassәlәrini formalaşdırır? (Çәki: 1)

•

müqavimәtini vә keçiriciliyini
nәmliyini vә hidroskopliyini
mәsamәliyini vә nәmliyini
strukturunu vә kimyәviliyini
sәskeçirmә vә sәsudmasını

28 Biosferdә canlı maddә vasitәsilә gedәn hansı proseslәrdә oksidlәrә düzlar, Mineral maddәlәr alınır?
(Çәki: 1)

•

Akustik proseslәrdә
Fiziki proseslәrdә
kimyәvi proseslәrdә
oksidlәşmә  reduksiya proseslәrindә
Istilik mübadilәsi proseslәrindә

29 Hansı canlılar qida şәklindә qәbul etdiklәri enerjini öz hәyatları üçün sәrf edirlәr? (Çәki: 1)
Quşlar
Bitkilәr
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•

Avtotroflar
konsumentlәr
Mәmәlәr

30 Bitkilәrdә fotosintez prosesini hansı enerji hәyata keçirir? (Çәki: 1)

•

sәs enerjisi
maqnit enerjisi
elektrik enerjisi
günәş enerjisi
optik enerjisi

31 Hansı canlılar torpağın strukturunu vә kimyәviliyini formalaşdırır? (Çәki: 1)

•

balıqlar, ağaclar, göbәlәklәr
quşlar, göbәlәklәr, balıqlar
viruslar, göllәr, heyvanlar
mikroorqanizmlәr,bitkilәr, heyvanlar
mikroblar, ağaclar, bitkilәr

32 Canlı maddәlәr hansı biokimyәvi funksiyaları hәyata keçirir? (Çәki: 1)

•

mәhv olma, çürümә, nәsil kәsmә, ölmә, qidalanma
çoxalma, çürümә, nәfәs alma, nәfәsvermә, qidalanma
nәsil vermә, ölmә, qidalanma, çoxalma
tәnәffüs, qidalanma, çoxalma, ölmә, çürümә
nәfәs alma, qidalanma, ölmә, yaşama, mәhv olma

33 Orqanizmdә enerjinin bir tropik sәviyyәdәn digәrinә keçidi qәbul edilәn enerjinin 10%ni tәşkil edir.
Buna ekologiyada nә deyilir? (Çәki: 1)

•

“doqquz faiz qaydası”
“beş faiz qaydası”
“yeddi faiz qaydası”
“on faiz qaydası”
“sıfır faiz qaydası”

34 Konsumentlәr tәrәfindәn qida şәklindә qәbul edilәn enerji necә sәrf olunur? (Çәki: 1)

•

ekosistem üçün sәrf olunur
populyasiyası üçün sәrf olunur
başqasının hәyatına sәrf olunur
öz hәyatı üçün sәrf olunur
növlәri üçün sәrf olunur

35 Canlı orqanizmlәrdә enerjinin toplanması, onun әtraf mühitә yayılması dinamikası biosferin hansı
sәviyyәsini müәyyәn edir? (Çәki: 1)

•

mәhsuldarlıq sәviyyәsi yoxdur
üçüncü mәhsuldarlığın sәviyyәsini
beşinci mәhsuldarlığın sәviyyәsini
birinci mәhsuldarlığın sәviyyәsini
mәhsuldarlığın sәviyyәsi tәyin olunmur

36 Canlı orqanizmlәrdә enerjinin toplanması vә onun әtraf mühitә yayılması proseslәri necә hәyata keçir?
(Çәki: 1)
üfüqi istiqamәtdә
bir istiqamәtdә
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•

әks istiqamәtdә
paralel surәtdә
şaquli istiqamәtdә

37 Günәş enerjisi yerdә hansı prosesin әsasını tәşkil edir? (Çәki: 1)

•

foto müqavimәtin
foto dissosiyanın
fotodumanın
fotosintezin
foto keçiriciliyin

38 Sinekologiya nәdir?

•

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

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

•

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

40 Ekologiya elminin daha da aktuallaşması hansı dövrә aiddir?

•

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

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

•

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

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

•

toksikologiya
biosenozlar
populyasiyalar
sinekologiya
biogeosenologiya

43 Ekologiyanın әsas tәdqiqat obyektini tәşkil edәn canlı ekoloji sistemlәr hansılardır?
tәsәrrüfat sistemlәrinin tәhlükәsizliyi
biosenozların inkişafı vә mәhvi
Atmosfer, növlәrarası әlaqә

•
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•

Populyasiya, biosenoz, biosfer
ekosistemin biotik vә abiotik komponentlәri

44 Ekologiların fikrincә insanın ekoloji proseslәrә tәsiri әsasәn hansı istiqamәtlәrdә olur. Hansı cavab
düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

heyvanlarda vә bitkilәrdә genetik dәyişiklәrin baş vermәsi.
zәhәrli tullantıların miqdarının artması
bioloji dövranın mәhdudlaşdırılması
yeni ekosistemlәrin yaranması
ekosistemlәrә yeni növlәrin daxil edilmәsi

45 İnsan onu әhatә edәn әtraf mühitә hansı növ tәsirlәri göstәrә bilәr? (Çәki: 1)

•

dalğalı, mexaniki, optik
optik, fiziki, şüalanma
mexaniki, istilik akustik
fiziki, kimyәvi, bioloji
ionlaşma, sәsküy, istilik

46 İnsanın öz iqtisadi, hәrbi, mәdәni maraqlarını tәmin etmәk mәqsәdilә onu әhatә edәn xarici mühitә
tәsirlәrinә nә deyilir. (Çәki: 1)

•

zәif tәsirlәr
fiziki tәsirlәr
bioloji tәsirlәr
antropogen tәsirlәr
qüvvәtli tәsirlәr

47 Uzun illәr biosferdә baş verәn tәkamül proseslәri nәticәsindә hansı sistemlәr formalaşmışlar? (Çәki: 1)

•

әtraf mühit formalaşmışdır
biosenozlar formalaşmışdır
ekosistemlәr formalaşmışdır
canlı orqanizmlәr formalaşmışdır.
biotoplar formalaşmışdır

48 Tәbii sәrvәtlәrdәn sәmәrәli istifadәyә, tәbii mühitin vәziyyәtinin yaxşılaşdırılmasına yönәldilәn dövlәt vә
cәmiyyәt tәrәfindәn tәşkil olunmuş sistemә nә deyilir? (Çәki: 1)

•

hidrosferin mühafizәsi
atmosferin mühafizәsi
okeanların mühafizәsi
әtraf tәbii mühitin mühafizәsi
kosmik fәzanın mühafizәsi

49 Geniş sahәli, kiçik sahәli tәsirlәr hansı tәsirlәrә aiddir?

•

akustik tәsirlәrә
optik tәsirlәrә
elektrik tәsirlәrә
tәbii tәsirlәrә
antropogen tәsirlәrә

50 Әmәyin tәhlükәsizliyi nәyi öyrәnir?
Yer qabığının yaradılması, onun fәaliyyәtindә canlı orqanizmlәrin vә onların hәyat fәaliyyәti mәhsullarının rolu
olan biosfer haqqında öyrәnir
Tәbii sәrvәtlәrdәn sәmәrәli istifadәyә, tәbii mühitin vәziyyәtinin yaxşılaşdırılmasına yönәldilәn dövlәt vә
cәmiyyәt tәrәfindәn tәşkil olunmuş sistemi öyrәnir
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•

Әtraf mühitә canlıların vә insanların sağlamlığına mәnfi tәsir göstәrә bilәcәk qәdәr maddәlәrin daxil olmasını
öyrәnir
Әmәk fәaliyyәti prosesindә işçilәrin hәyat tәhlükәsizliyini vә sağlamlığını tәmin edәn sistemi öyrәnir
Litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, yerәtrafı kosmik fәza da daxil olmaqla insanların vә digәr canlıların mәskәni
vә fәaliyyәt sahәsini öyrәnir

51 Әtraf tәbii mühitin mühafizәsi nәyi öyrәnir?

•

Yer qabığının yaradılması, onun fәaliyyәtindә canlı orqanizmlәrin vә onların hәyat fәaliyyәti mәhsullarının rolu
olan biosfer haqqında öyrәnir
Әtraf mühitә canlıların vә insanların sağlamlığına mәnfi tәsir göstәrә bilәcәk qәdәr maddәlәrin daxil olmasını
öyrәnir
Dövlәt sәviyyәsindә tәsәrrüfat fәaliyyәtinin әsas elementi sayılan vә tәsәrrüfat sahәlәrinin ekoloji
tәhlükәsizliyinin tәminatını öyrәnir
Tәbii sәrvәtlәrdәn sәmәrәli istifadәyә, tәbii mühitin vәziyyәtinin yaxşılaşdırılmasına yönәldilәn dövlәt vә
cәmiyyәt tәrәfindәn tәşkil olunmuş sistemi öyrәnir
Litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, yerәtrafı kosmik fәza da daxil olmaqla insanların vә digәr canlıların mәskәni
vә fәaliyyәt sahәsini öyrәnir

52 Әtraf tәbii mühit nәyi öyrәnir?

•

Yer qabığının yaradılması, onun fәaliyyәtindә canlı orqanizmlәrin vә onların hәyat fәaliyyәti mәhsullarının rolu
olan biosfer haqqında öyrәnir
Әtraf mühitә canlıların vә insanların sağlamlığına mәnfi tәsir göstәrә bilәcәk qәdәr maddәlәrin daxil olmasını
öyrәnir
Dövlәt sәviyyәsindә tәsәrrüfat fәaliyyәtinin әsas elementi sayılan vә tәsәrrüfat sahәlәrinin ekoloji
tәhlükәsizliyinin tәminatını öyrәnir
Litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, yerәtrafı kosmik fәza da daxil olmaqla insanların vә digәr canlıların mәskәni
vә fәaliyyәt sahәsini öyrәnir
Müxtәlif populyasiyalara aid olan növlәr arasında, onların özlәri arasında vә әtraf mühit arasında baş verәn
qarşılıqlı әlaqәni öyrәnir

53 Tәtbiqi ekologiya nәyi öyrәnir?

•

Yer qabığının yaradılması, onun fәaliyyәtindә canlı orqanizmlәrin vә onların hәyat fәaliyyәti mәhsullarının rolu
olan biosfer haqqında öyrәnir
Dövlәt sәviyyәsindә tәsәrrüfat fәaliyyәtinin әsas elementi sayılan vә tәsәrrüfat sahәlәrinin ekoloji
tәhlükәsizliyinin tәminatını öyrәnir
Әtraf mühitә canlıların vә insanların sağlamlığına mәnfi tәsir göstәrә bilәcәk qәdәr maddәlәrin daxil olmasını
öyrәnir
Müxtәlif populyasiyalara aid olan növlәr arasında, onların özlәri arasında vә әtraf mühit arasında baş verәn
qarşılıqlı әlaqәni öyrәnir
Orqanizm sәviyyәsindәn yuxarıdakı müxtәlif sistemlәri öyrәnir

54 Biogeosenogiya nәyi öyrәnir?

•

Müxtәlif populyasiyalara aid olan növlәr arasında, onların özlәri arasında vә әtraf mühit arasında baş verәn
qarşılıqlı әlaqәni öyrәnir
Әtraf mühitә canlıların vә insanların sağlamlığına mәnfi tәsir göstәrә bilәcәk qәdәr maddәlәrin daxil olmasını
öyrәnir
Yer qabığının yaradılması, onun fәaliyyәtindә canlı orqanizmlәrin vә onların hәyat fәaliyyәti mәhsullarının rolu
olan biosfer haqqında öyrәnir
Orqanizm sәviyyәsindәn yuxarıdakı müxtәlif sistemlәri öyrәnir
Әtraf mühitә canlıların vә insanların sağlamlığına mәnfi tәsir göstәrә bilәcәk qәdәr maddәlәrin daxil olmasını
öyrәnir

55 Qlobal ekologiya nәyi öyrәnir?

•

Әtraf mühitә tәsirinә görә yalnız antropogen tәsirlәri öyrәnir
Orqanizm sәviyyәsindәn yuxarıdakı müxtәlif sistemlәri öyrәnir
Әtraf mühitә canlıların vә insanların sağlamlığına mәnfi tәsir göstәrә bilәcәk qәdәr maddәlәrin daxil olmasını
öyrәnir
Әtraf mühitә canlıların vә insanların sağlamlığına mәnfi tәsir göstәrә bilәcәk qәdәr maddәlәrin daxil olmasını
öyrәnir
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•

Yer qabığının yaradılması, onun fәaliyyәtindә canlı orqanizmlәrin vә onların hәyat fәaliyyәti mәhsullarının rolu
olan biosfer haqqında öyrәnir

56 Populyasiyanın ekologiyası nәyi öyrәnir?

•

Orqanizm sәviyyәsindәn yuxarıdakı müxtәlif sistemlәri öyrәnir
Әtraf mühitә canlıların vә insanların sağlamlığına mәnfi tәsir göstәrә bilәcәk qәdәr maddәlәrin daxil olmasını
öyrәnir
Müxtәlif orqanizmlәrin әtraf mühitlә münasibәtlәrini öyrәnir
Әtraf mühitә canlıların vә insanların sağlamlığına mәnfi tәsir göstәrә bilәcәk qәdәr maddәlәrin daxil olmasını
öyrәnir
Әtraf mühitә tәsirinә görә yalnız antropogen tәsirlәri öyrәnir

57 Әtraf mühitin çirklәnmәsi nәyi öyrәnir?

•

Әtraf mühitә canlıların vә insanların sağlamlığına mәnfi tәsir göstәrә bilәcәk qәdәr maddәlәrin daxil olmasını
öyrәnir
Müxtәlif orqanizmlәrin әtraf mühitlә münasibәtlәrini öyrәnir
Orqanizm sәviyyәsindәn yuxarıdakı müxtәlif sistemlәri öyrәnir
Әtraf mühitә canlıların vә insanların sağlamlığına mәnfi tәsir göstәrә bilәcәk qәdәr maddәlәrin daxil olmasını
öyrәnir
Әtraf mühitә tәsirinә görә yalnız antropogen tәsirlәri öyrәnir

58 Ümumi ekologiya nәyi tәdqiq edir?

•

Әtraf mühitin tarazlığını vә bu tarazlığın pozulmasına tәsir edәn tәbii, antropogen vә fiziki proseslәri tәdqiq edir
Әtraf mühitә canlıların vә insanların sağlamlığına mәnfi tәsir göstәrә bilәcәk qәdәr maddәlәrin daxil olmasını
tәdqiq edir
Orqanizm sәviyyәsindәn yuxarıdakı müxtәlif sistemlәri tәdqiq edir
Müxtәlif orqanizmlәrin әtraf mühitlә münasibәtlәrini tәdqiq edir
Әtraf mühitә tәsirinә görә yalnız antropogen tәsirlәri tәdqiq edir

59 Ekologiyanın xüsusi bölmәsi nәyi tәdqiq edir?

•

Әtraf mühitin tarazlığını vә bu tarazlığın pozulmasına tәsir edәn tәbii, antropogen vә fiziki proseslәri tәdqiq edir
Müxtәlif orqanizmlәrin әtraf mühitlә münasibәtlәrini tәdqiq edir
Әtraf mühitә canlıların vә insanların sağlamlığına mәnfi tәsir göstәrә bilәcәk qәdәr maddәlәrin daxil olmasını
tәdqiq edir
Әtraf mühitә tәsirinә görә yalnız antropogen tәsirlәri tәdqiq edir
Orqanizm sәviyyәsindәn yuxarıdakı müxtәlif sistemlәri tәdqiq edir

60 Ekologiya nәyi öyrәnir?

•

Әtraf mühitin tarazlığını vә bu tarazlığın pozulmasına tәsir edәn tәbii, antropogen vә fiziki proseslәri öyrәnir
Müxtәlif orqanizmlәrin әtraf mühitlә münasibәtlәrini öyrәnir
Orqanizm sәviyyәsindәn yuxarıdakı müxtәlif sistemlәri öyrәnir
Әtraf mühitә tәsirinә görә yalnız antropogen tәsirlәri öyrәnir
Әtraf mühitә canlıların vә insanların sağlamlığına mәnfi tәsir göstәrә bilәcәk qәdәr maddәlәrin daxil olmasını
öyrәnir

61 Ümumi vә xüsusi bölmәlәr hansı elmin bölmәlәridir?

•

ekologiya
sosiologiya
astronomiya
riyaziyyat
biologiya

62 Bioloji çirklәnmәyә aiddir:

•

suyun kükürd vә azot turşularla çirklәnmәsi
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•

suyun bakteriyalar, mikroblar, göbәlәklәr vә başqa mikroorqanizmlәrlә çirklәnmәsi
suyun neft, neft mәhsulları, pestisidlәr sintetik maddәlәr, yuyucu tozlarla çirklәnmәsi
suyun radioaktiv, gil qum, dispers, istilik çirklәnmәsi
suyun aerozolla çirklәnmәsi

63 Fiziki çirklәnmәyә aiddir:

•

suyun kükürd vә azot turşularla çirklәnmәsi
suyun radioaktiv, gil qum, dispers, istilik çirklәnmәsi
suyun neft, neft mәhsulları, pestisidlәr sintetik maddәlәr, yuyucu tozlarla çirklәnmәsi
suyun bakteriyalar, mikroblar, göbәlәklәr vә başqa mikroorqanizmlәrlә çirklәnmәsi
suyun aerozolla çirklәnmәsi

64 Kimyәvi çirklәnmә aiddir:

•

mexaniki çirklәnmә
ağır metallarla, pestisidlәrlә, kimyәvi maddәlәrlә, müxtәlif әrintilәrlә baş verәn çirklәnmәlәr
ion çirklәnmәsi
istilik, sәs – küy, radioaktiv vә elektromaqnit çirklәnmәlәr
optik çirklәnmә

65 Fiziki çirklәnmәyә aiddir:

•

mexaniki çirklәnmә
istilik, sәs – küy, radioaktiv vә elektromaqnit çirklәnmәlәr
ion çirklәnmәsi
optik çirklәnmә
bioloji çirklәnmә

66 Populyasiya, biosenoz, biosfer hansı elmin tәfqiqat obyektidir?

•

biologiyanın
ekologiyanın
nәzәri ekologiyanın
ümumi ekologiyanın
coğrafiyanın

67 Demoqrafiya nәyi öyrәnir?

•

orqanizm sәviyyәsindәn yuxarıdakı müxtәlif sistemlәri
müxtәlif orqanizmlәrin әtraf mühitlә münasibәtlәrini
әtraf mühitә tәsirinә görә antropogen tәsirlәrini
ayrı – ayrı orqanizmlәrilә yaşayış mühiti arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәri
әhalinin tәrkibini, sayını, onun tәrkibindәki dәyişikliklәri

68 Antekologiya nәyi öyrәnir?

•

müxtәlif orqanizmlәrin әtraf mühitlә münasibәtlәrini
müxtәlif faktorları vә onların orqanizmlәrә tәsir qanunauyğunluqlarını
ayrı – ayrı orqanizmlәrilә yaşayış mühiti arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәri
orqanizm sәviyyәsindәn yuxarıdakı müxtәlif sistemlәri
әtraf mühitә tәsirinә görә antropogen tәsirlәrini

69 Faktorial ekologiya elmi nәyi öyrәnir?

•

müxtәlif orqanizmlәrin әtraf mühitlә münasibәtlәrini
müxtәlif faktorları vә onların orqanizmlәrә tәsir qanunauyğunluqlarını
әtraf mühitә tәsirinә görә antropogen tәsirlәrini
әtraf mühitә canlıların vә insanların sağlamlığını
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orqanizm sәviyyәsindәn yuxarıdakı müxtәlif sistemlәri

70 Yer kürәsini әhatә edәn müxtәlif qaz qatlarında ibarәt olan müәyyәn qalınlıqlı tәbәqә necә adlanır? (Çәki:
1)

•

biosfer adlanır
ozonosfer adlanır
hidrosfer adlanır
atmosfer adlanır
litosfer adlanır

71 Çirklәnmәyә görә obyektlәri bir – birindәn ayırırlar. Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

yerәtrafı kosmik fәzanın çirklәnmәsi.
atmosfer havasının çirklәnmәsi
sәth vә yeraltı suların çirklәnmәsi
Zavod vә fabriklәrin çirklәnmәsi
torpağın çirklәnmәsi

72 Әtraf mühitә tәsir xarakterinә görә antropogen tәsirlәr necә cür olur? (Çәki: 1)

•

optik, akustik, bioloji mexaniki
kimyәvi, ionlaşdırıcı, bioloji, optik
fiziki, optik, elektrik, bioloji
mexaniki, fiziki, kimyәvi, bioloji
akustik, bioloji, kimyәvi, mexaniki

73 Hansı hallarda insanların әtraf mühitlә qarşılıqlı tәsiri baş verir. Hansı cavab düzgün deyil. (Çәki: 1)

•

insanların hәrbi tәsir proseslәrindә
insanların hәyat fәaliyyәti proseslәrindә
insanların istehsal fәaliyyәti proseslәrindә
insanların klinik ölüm prosesindә
insanların mәişәt fәaliyyәti proseslәrindә

74 Hansı maddәlәr әtraf mühiti daha çox çirklәndirir? Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

nuklidlәr
kanserogen maddәlәr, pestisidlәr
ağır metallar
yeyinti mәhsulları
neft vә neft mәhsulları

75 Әtraf mühiti hansı oksidlәr daha çox çirklәndirir. Hansı cavab düzgün deyil (Çәki: 1)

•

dәmir oksidlәri (FexOy)
karbon oksidlәri (CO, CO2)
azot oksidlәri (NxOy)
kükürd oksidlәri (SO2 , SO3)
tozlar vә karbohidrogenlәr (CxHx)

76 Ağır metallarla, pestisidlәrlә, kimyәvi maddәlәrlә, müxtәlif әrintilәrlә baş verәn çirklәnmәlәr hansı növ
çirklәnmәyә aiddir? (Çәki: 1)

•

sәs – küy çirklәnmәsinә aiddir
kimyәvi çirklәnmә aiddir
bioloji çirklәnmәyә aiddir.
ion çirklәnmәsinә aiddir
optik çirklәnmәyә aiddir
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77 İstilik, sәs – küy, radioaktiv vә elektromaqnit çirklәnmәlәr hansı növ çirklәnmәyә aiddir? (Çәki: 1)

•

dispers çirklәnmәyә aiddir.
optik çirklәnmәyә aiddir
mexaniki çirklәnmәyә aiddir
fiziki çirklәnmәyә aiddir
aerozol çirklәnmәyә aiddir

78 Hansı hadisә әtraf mühitin fiziki – kimyәvi xassәlәrini, radiasiya sәviyyәsini, canlıların yaşama sәrtlәrini
vә enerjinin paylanmasını dәyişir? (Çәki: 1)

•

әtraf mühitin temperaturunun dәyişmәsi
әtraf mühitin stabillәşmәsi
әtraf mühitin tәmizlәnmәsi
әtraf mühitin çirklәnmәsi
әtraf mühitin saflaşdırılması

79 Tәsir müddәtinә görә antropogen tәsirlәr necә cür olur? (Çәki: 1)

•

uzun sürәn vә qısa müddәtli
saat vә ay müddәtlikdә
sonsuz vә ani müddәtli
uzunmüddәtli vә qısa müddәtli
il vә ay müddәtlikdә

80 Tәsir sahәsinә görә antropogen tәsirlәr necә cür olur? (Çәki: 1)

•

portik, parabolik
nöqtәvi, dar sahәli
dairәvi, kürәvarı
geniş sahәli, kiçik sahәli
müstәvi sahәli, çevrә sahәli

81 Ekologiların fikrincә insanın ekoloji proseslәrә tәsiri әsasәn hansı istiqamәtlәrdә olur. Hansı cavab
düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

heyvanlarda vә bitkilәrdә genetik dәyişiklәrin baş vermәsi.
zәhәrli tullantıların miqdarının artması
bioloji dövranın mәhdudlaşdırılması
yeni ekosistemlәrin yaranması
ekosistemlәrә yeni növlәrin daxil edilmәsi

82 İnsan onu әhatә edәn әtraf mühitә hansı növ tәsirlәri göstәrә bilәr? (Çәki: 1)

•

dalğalı, mexaniki, optik
optik, fiziki, şüalanma
mexaniki, istilik akustik
fiziki, kimyәvi, bioloji
ionlaşma, sәsküy, istilik

83 İnsanın öz iqtisadi, hәrbi, mәdәni maraqlarını tәmin etmәk mәqsәdilә onu әhatә edәn xarici mühitә
tәsirlәrinә nә deyilir. (Çәki: 1)

•

zәif tәsirlәr
fiziki tәsirlәr
bioloji tәsirlәr
antropogen tәsirlәr
qüvvәtli tәsirlәr
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84 Uzun illәr biosferdә baş verәn tәkamül proseslәri nәticәsindә hansı sistemlәr formalaşmışlar? (Çәki: 1)

•

canlı orqanizmlәr formalaşmışdır.
biotoplar formalaşmışdır
biosenozlar formalaşmışdır
ekosistemlәr formalaşmışdır
әtraf mühit formalaşmışdır

85 Әmәk fәaliyyәti prosesindә işçilәrin hәyat tәhlükәsizliyini vә sağlamlığını tәmin edәn sistemә neçә
adlanır? (Çәki: 1)

•

mәişәtin tәhlükәsizliyi
insanların tәhlükәsizliyi
texnikanın tәhlükәsizliyi
әmәyin tәhlükәsizliyi
sağlamlığın tәhlükәsizliyi

86 Tәbii sәrvәtlәrdәn sәmәrәli istifadәyә, tәbii mühitin vәziyyәtinin yaxşılaşdırılmasına yönәldilәn dövlәt vә
cәmiyyәt tәrәfindәn tәşkil olunmuş sistemә nә deyilir? (Çәki: 1)

•

hidrosferin mühafizәsi
atmosferin mühafizәsi
okeanların mühafizәsi
әtraf tәbii mühitin mühafizәsi
kosmik fәzanın mühafizәsi

87 Litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, yerәtrafı kosmik fәza da daxil olmaqla insanların vә digәr canlıların
mәskәni vә fәaliyyәt sahәsi neçә adlanır? (Çәki: 1)

•

sinekal mühit adlanır
әtraf tәbii mühit adlanır
antropogen mühit adlanır
sәrbәst mühit adlanır
azad mühit adlanır

88 Dövlәt sәviyyәsindә tәsәrrüfat fәaliyyәtinin әsas elementi sayılan vә tәsәrrüfat sahәlәrinin ekoloji
tәhlükәsizliyinin tәminatını tәlәb edәn sahә ümumi ekologiyanın hansı bölmәsidir? (Çәki: 1)

•

toplum ekologiyası
insan ekologiyası
ümumi ekologiya
tәtbiqi ekologiya
mühәndis ekologiyası

89 İnsanın onu әhatә edәn mühitlә qarşılıqlı münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsinә, eyni zamanda dövlәtlәrarası
әmәkdaşlığın yaradılmasına yönәldilmiş elm sahәsi neçә adlanır? (Çәki: 1)

•

toplum ekologiyası
ümumi ekologiya
tәtbiqi ekologiya
qlobal ekologiya
nәzәri ekologiya

90 Ekologiyanın tәdqiqat obyekti hansı canlı ekosistemlәrdir? (Çәki: 1)

•

biotik, biosenoz faktorial
antekologiya, faktorial, demoqrafiya
biotop, biotik, biosenoz
populyasiya, biosenoz, biosfer
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faktorial, biotop, biosenoz

91 Müxtәlif populyasiyalara aid olan növlәr arasında, onların özlәri arasında vә әtraf mühit arasında baş
verәn qarşılıqlı әlaqәni ekologiyanın hansı bölmәsi öyrәnir? (Çәki: 1)

•

nәzәri ekologiya
tәtbiqi ekologiya
qlobal ekologiya
biogeosenogiya
toplum ekologiyası

92 Yer qabığının yaradılması, onun fәaliyyәtindә canlı orqanizmlәrin vә onların hәyat fәaliyyәti
mәhsullarının rolu olan biosfer haqqında ali dәrәcәli elm neçә adlanır? (Çәki: 1)

•

toplum ekologiyası
tәtbiqi ekologiya
mühәndis ekologiyası
qlobal ekologiya
nәzәri ekologiya

93 Ümumi ekologiyanın bir bölmәsi olan hansı elm sahәsi әhalinin tәrkibini, sayını, onun tәrkibindәki
dәyişikliklәri öyrәnir? (Çәki: 1)

•

sinekologiya
antekologiya
populyasiya
demoqrafiya
ekosistemlәr

94 Ümumi ekologiyanın bir bölmәsi olan hansı elm sahәsi eyni növә mәnsub orqanizmlәrilә yaşayış mühiti
arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәrini öyrәnir? (Çәki: 1)

•

yerin ekologiyası
biotopun ekologiyası
biosenozun ekologiyası
populyasiyanın ekologiyası
ekosistemin ekologiyası

95 Ümumi ekologiyanın bir bölmәsi olan hansı elm sahәsi ayrı – ayrı orqanizmlәrilә yaşayış mühiti
arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәri öyrәnir? (Çәki: 1)

•

biosenozlar
biosenozlar
demoqrafiya
antekologiya
biotoplar

96 Müxtәlif faktorları vә onların orqanizmlәrә tәsir qanunauyğunluqlarını ümumi ekologiyaya daxil olan
hansı elmi öyrәnir? (Çәki: 1)

•

tәbiәt ekologiya elmi
fiziki ekologiya elmi
tәtbiqi ekologiya elmi
faktorial ekologiya elmi
autekologiya elmi

97 Ümumi ekologiya bir – biri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan neçә bölmәlәrә ayrılır? (Çәki: 1)
ekosister, biosenoz, biotop, faktorial, fiziki ekologiyalar
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•

demoqrafiya, biosenoz, ekosistem, qlobal, xüsusi ekologiyalar.
faktorial, qlobal, tәtbiqi, xüsusi, fiziki ekologiyalar
faktorial, populyasiyalar ekologiyasi, autekologiya, qlobal ekologiyalar
populyasiya, qlobal, fiziki, kimyәvi, demoqrafiya ekologiyası

98 Müxtәlif orqanizmlәrin әtraf mühitlә münasibәtlәrini ekologiyanın hansı bölmәsi tәdqiq edir? (Çәki: 1)

•

genetik bölmәsi
sosial bölmәsi
tәtbiqi bölmәsi
xüsusi bölmәsi
kimyәvi bölmәsi

99 Orqanizm sәviyyәsindәn yuxarıdakı müxtәlif sistemlәri hansı ekologiya tәdqiq edir? (Çәki: 1)

•

kosmik ekologiya
genetik ekologiya
insan ekologiyası
ümumi ekologiya
fiziki ekologiya

100 Kanserogen maddәlәrdәn hansı maddә әtraf mühiti daha çox çirklәndirir vә canlıların hәyat tәrzindә
böyük dәyişikliklәr yaradır? (Çәki: 1)

•

karbohidrogenlәr
üzvi maddәlәr
turşular
benzopren maddәsi
pestisidlәr

101 Әtraf mühitә canlıların vә insanların sağlamlığına mәnfi tәsir göstәrә bilәcәk qәdәr maddәlәrin daxil
olmasına nә deyilir? (Çәki: 1)

•

әtraf mühitin şәffaflaşması
әtraf mühitin sağlamlaşması
әtraf mühitin tәmizlәnmәsi
әtraf mühitin çirklәnmәsi
әtraf mühitin pozulması

102 Әtraf mühiti çirklәndirәn maddәlәr hansı aqreqat halında olurlar? (Çәki: 1)

•

buz, qaz, maye, suspenziya halında
maye, buxar, toz, bәrk halında
buxar, buz, qaz, toz halında
bәrk, maye, qaz, toz halında
bәrk, kristal, amorf, toz halında

103 Әtraf mühitә tәsirinә görә antropogen tәsirlәr necә qruplaşdırılır? (Çәki: 1)

•

bütöv vә tam
bilavasitә vә ayrılıqda
tam vә birbaşa
birbaşa vә dolayısı
birbaşa vә ayrı – ayrı

104 Ekologiyanın әsas neçә bölmәsi var? (Çәki: 1)
canlı vә cansız bölmәlәri
fiziki vә kimyәvi bölmәlәri
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•

sadә vә mürәkkәb bölmәlәr
ümumi vә xüsusi bölmәlәri
üzvi vә qeyri – üzvi bölmәlәri

105 Hansı elm әtraf mühitin tarazlığını vә bu tarazlığın pozulmasına tәsir edәn tәbii, antropogen vә fiziki
proseslәri öyrәnir?

•

fәlsәfә
politologiya
sosiologiya
Ekologiya
tarix

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

•

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

107 Oksigensiz atmosferdә yaşayaraq üzvi maddәlәrlә qidalanmış ilk canlılar hansılardır?

•

edifikatlar
avtotroflar
eobiontlar
redusentlәr
saprofitlәr

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

•

qurudakı vulkanlar
dünya okeanı
bataqlıqlar
arktik buzlaqlar
tropik meşәlәr

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

•

hidrogen
oksigen
karbon
azot
helium

110 Antropogen parnik effektindә müәyyәn rol oynayan karbon birlәşmәsi hansıdır?

•

karbon 2oksid
dәm qazı
karbon 4oksid
hidrokarbonat
metan qazı

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

•

natrium
azot
su
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karbon
oksigen

112 Atmosferi vә hidrosferi Yer qalığı ilә әlaqәlәndirәn element hansıdır?

•

karbon
oksigen
azot
kalsium
hidrogen

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

•

kükürd
karbon
oksigen
azot
helium

114 Tәbii vә antropogen çirklәndiricilәr hansı çirklәndiricilәrә aiddir?

•

hidrosfer
atmosfer
biosfer
ionsfer
litosfer

115 Atmosfer havasının 20, 95%  ni nә tәşkil edir?

•

dәmir
azot
oksigen
karbon
metan

116 Atmosfer havasının 7880%  ni nә tәşkil edir?

•

oksigen
azot
dәmir
metan
karbon

117 Atmosferdә әsasәn necә smoq hadisәsi müşahidә olunur? (Çәki: 1)

•

adı vә fotokimyәvi smoq
mürәkkәb vә sad smoq
xlorlu vә karbonlu smoq
adı vә mürәkkәb smoq
buxarlı vә karbonlu smoq

118 Bütün sәnaye şәhәrlәrindә havanın çox çirklәnmәsi nәticәsindә hansı hadisә baş verir? (Çәki: 1)

•

buxarlanma hadisәsi
yanğın hadisәsi
buzlaşma hadisәsi
işıqlanma hadisәsi
smoq hadisәsi
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119 Hansı müәssisәlәr atmosferi aerozolla çirklәndirәn әsas mәnbәlәr hesab olunur? (Çәki: 1)

•

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

120 Hansı növ smoq qatı qeyri – şәffaf tüstü şәklindә olur? (Çәki: 1)

•

adi smoq
turşulu smoq
fotokimyәvi smoq
qәlәvi smoq
mexaniki smoq

121 Avtomobil nәqliyyatı tәrәfindәn atmosferin çirklәnmәsinin qarşısını almaqla hansı növ smoqnı әmәlә
gәlmәsinin qarşısı alınar? (Çәki: 1)

•

fotokimyәvi smoq
qәlәvi smoq
adi smoq
texnogen smoq
turşulu smoq

122 Fotokimyәvi smoqu avtomobilin tullantısı olan işlәnmiş qazların tәrkibindәki hansı qazlar günәş
şüalarının tәsirindәn yaradır? (Çәki: 1)

•

SiO vә PbO
NO2 vә CO2
N2O VӘ CO
Fe2O VӘ Fe2O3
CaO vә AgO

123 Atmosferdә asılı halda olan hansı ölçülü bәrk hissәciklәr, orqanizmә daxil olaraq ağ ciyәr
qovucuqlarında toplanır, selikli qişanı dağıdır? (Çәki: 1)

•

10 mkm
5 mkm
15 mkm
4 mkm
8 mkm

124 AES – in tullantı qazlarının tәrkibindә hansı yüklü hissәciklәr olur. (Çәki: 1)

•

üzvi maddәlәr
karbohidrogenlәr
bәrk cisimlәr
metallar
nukliqlәr

125 Avtomobil nәqliyyatının işlәnmiş tullantı qazlarının tәrkibindәki hansı oksid canlı alәmi üçün böyük
tәhlükә yaradır? (Çәki: 1)

•

dәmir oksidi
azot oksidlәr
kükürd oksidi
kalsium oksidi
qurğuşun oksidi
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126 İES vә qazanxanalarda işlәdilәn hansı yanacaq nisbәtәn ekoloji tәmiz hesab edilir? (Çәki: 1)

•

torf yanacağı
qaz yanacağı
üzvi yanacaq
qeyri – üzvi yanacaq
odun yanacağı

127 Atmosferә atılan çirklәndirici maddәlәrin 90% hansı aqreqat halında olan çirklәndiricilәrdir? (Çәki: 1)

•

buxar şәklindә
bәrk şәkildә
toz şәkilindә
qaz şәklindә
maye şәkilindә

128 Bütün antropogen çirklәndiricilәr hansı aqrerat halında olur? (Çәki: 1)

•

qaz, kövrәk, qatran
elastik, qaz, kövrәk
maye, qatran, özlü
bәrk, maye qaz
maye, buxar, qatran

129 Havada qazların, bәrk vә maye halında olan müxtәlif maddәlәrin, hәmçinin radioaktiv maddәlәrin canlı
orqanizmlәrin hәyat şәraitinә mәnfi tәsir edә bilәcәk miqdarda olmasına nә deyilir? (Çәki: 1)

•

suyun çirklәnmәsi deyilir
suyun çirklәnmәsi deyilir
litosfer çirklәnmәsi deyilir
atmosfer çirklәnmәsi deyilir
ozon qatının çirklәnmәsi deyilir

130 Adi smoqun tәrkibi hansı çirklәndirici qarışıqlardan ibarәtdir? (Çәki: 1)

•

Al2O3, FeO, SiO, CdO, HgO
H2O, CO, CO2 , N2O5, AgO
CO, CO2, NaOH,H2O, CnHm
SO2, NO2 , COx, CnHm
PbO, Fe2O3, HgO, AuO, H2O

131 Polad istehsalı zamanı atmosferә hansı çirklәndirici maddәlәr tullanır? (Çәki: 1)

•

yod buxarı, flor birlәşmәlәri, su buxarı
sinz oksidlәri, dәmir oksidlәri, karbon qazı
xlor birlәşmәlәri, dәmir oksidlәri, su buxarı
kükürd oksidlәri, karbon oksidlәri, bәrk hissәciklәr
natrium oksidlәri, xlor, yod buxarı

132 AES – in atmosferi çirklәndirәn tullantıları hansılardır. (Çәki: 1)

•

gümüş ionlar, dәniz ionları, su buxarı
su buxarı, helinionları, aerozollar
duzlar, hepatit, su buxarı
radioaktiv yod, radioaktiv tәsirsiz qazlar, aerozollar
zing ionları, kalsium, tozlar

133 İES vә qazanxanalarda maye yanacaq yandırılan zaman atmosferә hansı çirklәndiricilәr atılır? (Çәki: 1)
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•

dәmir vә aliminum oksidlәri
kalsium vә xlor oksidlәri
natrium vә fosfor oksidlәri
karbon vә xlor oksidlәri
kükürd vә azot oksidlәri

134 İES, vә qazanxanalarda bәrk yanacaq yandırılan zaman atmosferә hansı çirklәndiricilәr atılır? (Çәki: 1)

•

Ca(OH)2 , Ag2O3, NaCl , Fe2O3, SO3, NO
NH3, He, HNO3, Ca(OH)2 , NaOH, CO
CO, CO2, NO2, Fe2O3, NaOH, AgO
NO2 ,SO2, SO3 , Su buxarı, his qurum, toz
NaOH, Ca2CO3, H2SO4, HPO3 , Ca(OH)2

135 Atmosfer çirklәndiricilәrindәn texnogen mәnşәli hansı çirklәndirici olduqca tәhlükәlidir? (Çәki: 1)

•

kül çirklәndiricilәr
qeyri – üzvi çirklәndiricilәr
üzvi çirklәndiricilәr
radioaktiv çirklәndiricilәr
aerozol çirklәndiricilәr

136 Atmosferi çirklәndirәn maddәlәrdәn üstünlük tәşkil edәnlәr hansılardır? (Çәki: 1)

•

NO, Ci, CxHx, CO2, He, Ar, O3
NH3, He, HNO3, Mg(OH)2 , NaOH
H2, CO, CO2, NO, N2O, Ci, Ar vә s.
SO2, SO3 , CO, CO2, NxOy
Ag2O3, NaCl , Fe2O3, SO3, NO

137 Sabit şәkildә atmosfer havasının tәrkib hissәsini әsasәn hansı qazlar tәşkil edir? (Çәki: 1)

•

NO, Ci, CxHx, CO2, He, Ar, O3 vә s.
O3, SO3, H2, CO, NOx, CO2 vә s.
Fe,Al,Zn, Hg, CO2, CO,NO2 vә s.
N2,O2, CO2, NO2, Cr, He, Ar. vә s.
H2, CO, CO2, NO, N2O, Ci, vә s.

138 Temperaturun dәyişmәsinә görә atmosfer neçә tәbәqәyә bölünür? (Çәki: 1)

•

ozonosfer, hidrosfer, aerosfer, biosfer, termosfer
troposfer,ekzosfer, ionosfer, noosfer, biosfer.
stratosfer. ozonosfer, ekzosfer, biosfer, noosfer
trorosfer, strotosfer, mezosfer, termosfer, ekzosfer
noosfer, biosfer, mezosfer, troposfer, ionosfer

139 Hansı smoqa bәzәn London tipli smoq deyirlәr? (Çәki: 1)

•

fiziki smoq
fotokimyәvi smoqa
turşulu smoqa
adi smoqa
qәlәvi smoqa

140 Yer sәthindәn 3000 km hündürlükdәn yuxarı fәza necә adlanır? (Çәki: 1)
noosfer adlanır
litosfer adlanır
atmosfer adlanır

•
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•

kosmik fәza adlanır
hidrosfer adlanır

141 Atmosfer çirklәndiricilәri necә cür olur? (Çәki: 1)

•

aktiv vә passiv çirklәndiricilәr.
isti vә soyuq çirklәndiricilәr
süni vә tәbii çirklәndiricilәr
tәbii vә antropogen çirklәndiricilәr
mülayim vә soyuq çirklәndiricilәr

142 Atmosferin hansı qatında kosmik vә antropogen tozlar, su buxarı, azot, oksigen, tәsirsiz qazların böyük
hissәsi cәmlәşmişdir? (Çәki: 1)

•

strotosfer qatında
mezosfer qatında
stratosfer qatında
troposfer qatında
ekzosfer qatında

143 Atmosferin hansı qatı su buxarının olmaması ilә xarakterizә olunur? (Çәki: 1)

•

ekzosfer qatı
kosmik fәza qatı
troposfer qatı
stratosfer qatı
mezosfer qatı

144 Havada asılı halda olan bәrk vә maye hissәciklәrlә atmosferin çirklәnmәsi necә adlanır? (Çәki: 1)

•

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

145 Oksigen atmosfer havasının necә faizini tәşkil edir? (Çәki: 1)

•

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

146 Azot atmosfer havasının neçә faizini tәşkil edir? (Çәki: 1)

•

7880%  ni
7577%  ni
5860%  ni
7072%  ni
7072%  ni

147 Bütün atmosfer kütlәsinin 90% onun yerin sәthinә yaxın hansı kmlik qatında cәmlәşmişdir? (Çәki: 1)

•

11 km – ilk qatında
7 km – ilk qatında
3 km – ilk qatında
5 km – ilk qatında
10 km – ilk qatında
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148 Aerozol çirklәnmә nәyi öyrәnir?

•

Dövlәt sәviyyәsindә tәsәrrüfat fәaliyyәtinin әsas elementi sayılan vә tәsәrrüfat sahәlәrinin ekoloji
tәhlükәsizliyinin tәminatını öyrәnir
Әtraf mühitә canlıların vә insanların sağlamlığına mәnfi tәsir göstәrә bilәcәk qәdәr maddәlәrin daxil olmasını
öyrәnir
Yer qabığının yaradılması, onun fәaliyyәtindә canlı orqanizmlәrin vә onların hәyat fәaliyyәti mәhsullarının rolu
olan biosfer haqqında öyrәnir
Havada asılı halda olan bәrk vә maye hissәciklәrlә atmosferin çirklәnmәsini öyrәnir
Müxtәlif populyasiyalara aid olan növlәr arasında, onların özlәri arasında vә әtraf mühit arasında baş verәn
qarşılıqlı әlaqәni öyrәnir

149 Atmosferdә hansı qazların çoxalması parnik effekti nin yaranmasına sәbәb olur? (Çәki: 1)

•

Pb2O5, CaO, NO2, O3
CO2, CH4, NOKSİDLERİ
CO, CO2, NO, N2O,
SO2, SO3 , CO
O,O2, N2O3, NO

150 Stratosfer ozonunun azalmasına atmosferdә ildәn – ilә artan hansı maddәlәrin oksidlәri tәsir göstәrir?
(Çәki: 1)

•

Ga, Se, Ag,
Au, Ag, Hg,  oksidlәri
N, S, C,  oksidlәri
Al, Fe, Hg – oksidlәri
Ca, Na, K – oksidlәri

151 Ozon qatının azalmasına hansı maddәlәr daha çox tәsir göstәrirlәr? (Çәki: 1)

•

ammonyak vә karbon birlәşmәlәri
xlor  flüor üzvi birlәşmәlәri vә ODM
Na birlәşmәlәri vә neft mәhsulları]
Ca birlәşmәlәri vә ODM
Fe birlәşmәlәri vә üzvi sintez maddәlәri

152 Neçәnci ildә Toronto (Kanada) şәhәrindә Beynәlxalq Konfransda dünya energetikası qarşısında
atmosferә atılan hansı tullantı qazın miqdarının 20% azaldılması mәsәlәn qoyulmuşdur? (Çәki: 1)

•

1950ci ildә SO2 nin
1985ci ildә CO2 –nin
1970cı ildә NO2nin
1960 – ci ildә NO – nın
1990 –ci ildә SO3un

153 Neçәnci ildә Azәrbaycan ozondağıdıcı maddәlәrin istifadәsindәn mәrhәlәlәr üzrә çıxarılmasına dair
Vyana konvensiyasını, Monreal protokolunu ratifikasiya etdi. (Çәki: 1)

•

1999 – cu ildә
1993 – cü ildә
1996 – ci ildә
1995  ci ildә
1998 – cı ildә

154 Neçәnci ildә harada ozon dağıdıcı maddәlәrin (ODM) istehsalının dayandırılması haqqında protokol
imzalandı? (Çәki: 1)
1999 – cu ildә Vyanada
2000 – ci ildә Stokholmunda
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•

2005 – ci ildә Parisdә
1997 – ci ildә Monrealda
2002 – ci ildә Londonda

155 Neçәnci ildә vә harada 56 ölkәnin hökumәtlәri ozon dağıdan xlor  flüor üzvi birlәşmәlәrin vә digәr
ozon dağıdıcı maddәlәrin (ODM) istehsalını 2 dәfә azaltmaq haqqında protokol imzaladılar? (Çәki: 1)

•

2000  ci ildә Berlindә
1987 – ci ildә Monrealda
1900  cu ildә, Londonda
1950 – ci ildә, Parisdә
1995 – ci ildә Moskvada

156 Ozonun әn sıx qatı yer sәthindәn hansı hündürlükdәdir? (Çәki: 1)

•

18÷26 km
19÷23 km
20÷25 km
15÷18 km
13÷17 km

157 Hansı tәbәqә günәşin ultrabәnövşәyi radiasiyasının böyük bir qismini udaraq, yer kürәsindә canlı
orqanizmlәri radiasiyanın mәhvedici tәsirindәn qoruyur? (Çәki: 1)

•

bulud tәbәqәsi
ozon tәbәqәsi
troposfer tәbәqәsi
mezosfer tәbәqәsi
kosmik tәbәqә

158 Atmosferin qlobal çirklәnmәsinin başlıca nәticәsindәn biri hansı hadisәnin baş vermәsidir. (Çәki: 1)

•

suların qalxmasının
istixana effektinin
smoq hadisәsinin
sәhralaşma hadisәsinin
turş yağışların

159 fotokimyәvi smoq

•

qәlәvi smoq
adi smoq
tosgen smoqu
turşulu smoq

160 Sәnaye şәhәrlәrindә yer sәthindәn 300400 m hündürlükdә temperatur inversiyasının yaranması
nәticәsindә hansı növ smoq yaranır? (Çәki: 1)

•

fotokimyәvi smoq
London smoqu
tosgen smoqu
adi smoq
Los – Anceles smoqu

161 Atmosferi çirklәndirәn aerozollar içәrisindә hansı birlәşmә xüsusi yer tutur? (Çәki: 1)

•

kükürdlü birlәşmә
qurğuşunlu birlәşmә
azotlu birlәşmә
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karbonlu birlәşmә
natriumlu birlәşmә

162 Tust yağışların qarşısını almaq üçün ilk növbәdә atmosferә atılan hansı qazların miqdarını azaltmaq
lazımdır? (Çәki: 1)

•

qurğuşun vә qәlәvi oksidlәrin
dәmir vә qalay oksidlәrinin
kükürd vә azot oksidlәrinin
natrium vә kalsium oksidlәrinin
qızıl vә gümüş oksidlәrinin

163 Turş yağışlar metal konstruksiyalara tәsir edәrәk onlarda hansı proseslәri yaradır? (Çәki: 1)

•

ovulma prosesini
korroziya proseslәrini
paslanma prosesini
oksidlәşmә prosesini
çatlama prosesini

164 Hansı hadisәnin әn zәrәrli nәticәlәrindәn biri memarlıq binalarının vә incәsәnәt әsәrlәrinin korlanması,
görkәmini itirmәsidir? (Çәki: 1)

•

turş yağışların
duz yağışların
qum yağışların
qәlәvi yağışların
qurbağa yağışların

165 Hansı yağışlar torpağın fiziki – kimyәvi xassәlәrini dәyişir, bitki alәmini deqradasiyaya uğradır? (Çәki:
1)

•

tropik yağışlar
duzlu yağışlar
turş yağışlar
tәbii yağışlar
qәlәvi yağışlar

166 Atmosferdә turş yağışları tullantı qazların tәrkibindә olan hansı oksid yaradır? (Çәki: 1)

•

NO2
NO
Pb2O5
SO2
CaO

167 Atmosferin kükürd vә azot turşuları ilә çirklәnәrәk yağıntı halında düşmәsi hadisәsinә nә deyilir? (Çәki:
1)

•

sulu yağışlar
turş yağışlar
qәlәvi yağışlar
qum yağışları
duz yağışları

168 İnsanlar tәrәfindәn üzvi (qaz, neft, kömür) yanacaqdan geniş istifadә edilmәsi atmosferdә hansı oksidin
konsentrasiyasının artmasına sәbәb olur? (Çәki: 1)
NO – oksidinin
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•

SO3– oksidinin
CO2– oksidinin
Pb2O3– oksidinin
Al2O3– oksidinin

169 Atmosferdә әsasәn hansı qazın çoxalması istixana effektinin yaranmasına sәbәb olur? (Çәki: 1)

•

SO2
CO2
NO
NO2
CaO

170 Ozon ilk dәfә kim tәrәfindәn kәşf edilmişdir? (Çәki: 1)

•

Landau tәrәfindәn
Marum tәrәfindәn
Darvin tәrәfindәn
Lomonosov tәrәfindәn
Faradey tәrәfindәn

171 Sәnaye müәssisәlәri ilә yaşayış mәntәqәlәri arasındakı mәsafә necә adlanır? (Çәki: 1)

•

istirahәt zonası
sanitar  mühafizә zonası
qoruyucu zona
istismar zonası
yaşıllıqlar zonası

172 Fiziki üsula tullantı qazları tәmizlәmәk üçün hansı qurğulardan istifadә olunur? (Çәki: 1)

•

elektrik qurğularından
toztutucu qurğulardan
mexaniki qurğulardan
optik qurğulardan
qaztәmizlәyici qurğulardan

173 Quru vә yaş mexaniki toztutucularda qazın tutulması, filtrdә qazın tәmizlәnmәsi, elektrik filtrlәrindә
qazın tәmizlәnmәsi hansı tәmizlәmә metodlarıdır? (Çәki: 1)

•

maqnit üsulunun
fiziki üsulun
mexaniki üsulun
optik üsulun
kimyәvi üsulun

174 Hansı üsulla tullantı qazları tәmizlәdikdә heç bir kimyәvi reaksiya getmir, hissәciklәr müxtәlif yollarla
tutulur. (Çәki: 1)

•

mexaniki üsulda
fiziki üsulda
kimyәvi üsulda
optik üsulda
qarışdırma üsulunda

175 Tullantı qazları zәrәrli maddәlәrdәn tәmizlәmәk üçün hansı üsullardan istifadә edilir? (Çәki: 1)

•

mexaniki vә optik üsullardan
fiziki vә kimyәvi üsullardan
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ionlaşdırma vә radioaktiv üsullardan
şüalandırma vә dondurma üsullarında
istilik vә soyutma üsullarından

176 Müәssisәnin zәrәrlilik dәrәcәsindәn asılı olaraq sanitar – mühafizә zonasının eni nә qәdәr müәyyәn
edilir? (Çәki: 1)

•

500 m – dәn 50 m  ә qәdәr
1000 m – dәn 30 m ә qәdәr
1500 m – dәn 100 m  ә qәdәr
1200 m – dәn 500 m  ә qәdәr
2000 mdәn 50 m  ә qәdәr

177 İES – in tullantı qazlarını atmosferin üst qatlarına sәpәlәmәk üçün hansı borulardan istifadә olunur?
(Çәki: 1)

•

kiçik tüstü borularından
quraşdırılmış kәrpic borulardan
uca tüstü borularından
uca dәmir borulardan
qısa dolaq borulardan

178 Katalitik tәmizlәmә üsulunda katalizator olaraq hansı metallardan istifadә edilir? (Çәki: 1)

•

mis vә nikeldәn
palladium vә vanadiumdan
nikel vә misdәn
civә vә misdәn
dәmir vә qalaydan

179 Tullantı qazları adsorbsiya üsulu ilә tәmizlәdikdә adsorbent olaraq hansı maddәlәrdәn istifadә edilir?
(Çәki: 1)

•

aktivlәşdirilmiş kömür, seolit, selikozeldәn
dәmirdәn, qumdan, gildәn
misdәn, az bestdәn, qumdan
pambıqdan, kömürdәn, kәrpicdәn
gildәn, seolitdәn, alunitdәn

180 Tullantı qazları tәmizlәmәk üçün hansı kimyәvi üsullardan istifadә edilir? (Çәki: 1)

•

buxarlandırma, fiziki, mexaniki tәmizlәmә
bioloji, fiziki, bioloji tәmizlәmә
texniki, fiziki, bioloji tәmizlәmә
yandırma, buxarlandırma mexanik tәmizlәmә
absorbsiya, adsorbsiya, katalitik tәmizlәmә

181 Tullantı qazların tәrkibindә zәrәrli qazların konsentrasiyası az olduqda o hansı üsulla tәmizlәnir? (Çәki:
1)

•

piroliz metodu ilә
mexaniki üsulla
kimyәvi üsulla
fiziki üsulla
texniki üsulla

182 Tullantı qazların tәrkibindә böyük hәcmdә olan toz vә yağ dumanlarını tәmizlәmәk üçün hansı
filtrlәrdәn istifadә olunur? (Çәki: 1)
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•

toz filtrlәrindәn
elektrik filtrlәrindәn
optik filtrlәrdәn
mexaniki filtrlәrdәn
yaş filtrlәrdәn

183 Tullantı qazların fiziki üsulla tәmizlәnmәsindә filtrdә qazın tutulması toztutucularında hansı halda olan
tozlar tutulur? (Çәki: 1)

•

hәll olmuş şәkildә olan
dispers halda olan
oksid halında olan
buxar halında olan
aerozol halında olan

184 Skrubberli yaş toztutucularında ölçülәri 2 mkm – dәn böyük olmayan hissәciklәrin necә faizi tutulur?
(Çәki: 1)

•

0.9
0.99
0.5
0.75
0.8

185 Yaş toztutucularda qazların tәmizlәnmәsi hansı maye vasitәsilә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)

•

spirt vasitәsilә
su vasitәsilә
qәlәvi vasitәsilә
maye azot vasitәsilә
turşu vasitәsilә

186 Ölçülәri 2530 mkm olan hissәciklәrin quru toztutucularda çökmәsi neçә faiz olur? (Çәki: 1)

•

5055%
6580%
7075%
5565%
6070%

187 Tullantı qazların ilkin tәmizlәmә prosesi hansı toztutucularında aparılır? (Çәki: 1)

•

mexaniki toztutucularda
yaş toztutucularda
qazyuyucu toztutucularda
quru mexaniki toztutucularda
tozsoran tutucularda

188 Quru mexaniki toztutucularda tozların çökmәsi hansı prinsiplәrә әsaslanan toztutucularda tәmizlәnir?
(Çәki: 1)

•

rәqsetmә, fırlanma
mәrkәzdәnqaçma, әtalәt
fırlanma, irәlilәmә
mәrkәzdәnqaçma, irәlilәmә
ağırlıq, yerdәyişmә

189 Ağız vә böyük ölçülü aerozol hissәciklәri mexaniki tәmizlәmәk üçün hansı toztutuculardan istifadә
edilir? (Çәki: 1)
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•

maqnit vә elektrik quru toztutucularından
skruberli vә mexaniki quru toztutucularından
siklonlu vә tozçökdürücü quru toztutucularından
filtrli vә sifonlu quru toztutuculardan
elektrik vә optik quru toztutucularından

190 Aerozol şәklindә olan tullantı qazlarını tәmizlәnәcәk üçün hansı toztutucularından istifadә olunur?
(Çәki: 1)

•

filtrli toztutucularından
quru toztutucularından
yaş toztutuculardan
mexaniki toztutucularından
elektrik toztutucularından

191 Hava hövzәsini antropogen tәsirlәrdәn yaranan zәhәrli maddәlәrdәn mühafizә etmәk mәqsәdilә
aşağıdakı tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi vacib sayılır? Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

sanitar – mühafizә zonalarının yaradılması
istehsal müәssisәlәrinin şәhәr daxilindә yerlәşdirilmәsi
texnoloji proseslәrin ekologiyalaşdırılması
tullantı qazların tәmizlәnmәsi
tullantı qazların atmosferә sәpәlәnmәsi

192 Antropogen tәsirlәr nәyә deyilir?

•

әtraf mühitә tәsirinә görә antropogen tәsirlәrә
müxtәlif orqanizmlәrin әtraf mühitlә münasibәtlәrinә
ayrı – ayrı orqanizmlәrilә yaşayış mühiti arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәrini
insanın öz iqtisadi, hәrbi, mәdәni maraqlarını tәmin etmәk mәqsәdilә onu әhatә edәn xarici mühitә tәsirlәrinә
orqanizm sәviyyәsindәn yuxarıdakı müxtәlif sistemlәrinә

193 Suyun şәffaflığının pozulması, onun dadının dәyişmәsi, iy gәlmәsi, rәnglәrin yaranması kimi
xüsusiyyәtlәr necә adlanır? (Çәki: 1)

•

şorlaşma adlanır
orqaleptik adlanır
rәnglәnmә adlanır
şәffaflaşma adlanır
susuzlaşma adlanır

194 Suyun neft, neft mәhsulları, pestisidlәr sintetik maddәlәr, yuyucu tozlarla çirklәnmәsi hansı çirklәnmәyә
aid edilir? (Çәki: 1)

•

bioloji çirklәnmәyә
radioaktiv çirklәnmәyә
kimyәvi çirklәnmәyә
termiki çirklәnmәyә
mexaniki çirklәnmәyә

195 Suyun bakteriyalar, mikroblar, göbәlәklәr vә başqa mikroorqanizmlәrlә çirklәnmәsi necә çirklәnmә
adlanır? (Çәki: 1)

•

kimyәvi çirklәnmә adlanır
bioloji çirklәnmә adlanır
fiziki çirklәnmә adlanır
mexaniki çirklәnmә adlanır
istilik çirklәnmә adlanır
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196 Suyun radioaktiv, gil qum, dispers, istilik çirklәnmәsi hansı növ çirklәnmә adlanır? (Çәki: 1)

•

optik çirklәnmә adlanır
fiziki çirklәnmә adlanır
kimyәvi çirklәnmә adlanır
mexaniki çirklәnmә adlanır
termiki çirklәnmә adlanır

197 Su neçә cür çirklәnmәyә mәruz qalır? (Çәki: 1)

•

termiki, bioloji, fiziki
mexaniki, optik radioaktiv
fiziki, kimyәvi, bioloji
radioaktiv, akustik, termiki
radioaktiv, termiki, bioloji

198 Çayların qarşısının kәsilәrәk su tutarlarının tikilmәsi әtraf tәbii mühitә necә tәsir göstәrir (Çәki: 1)

•

sudakı parazitlәr çoxalır
sudakı canlıların çoxalmasına sәbәb olur
sudakı yosunlar çoxalır
sudakı canlılarda problemlәr yaradır
sudakı balıqlar çoxalır

199 Yeraltı sulardan geniş istifadә olunması nәticәsindә geoloji – hidroloji şәrtlәrdәn asılı olaraq yer sәthindә
hansı hadisә müşahidә edilir. (Çәki: 1)

•

yer sәthinin düzlәnmәsi
yer sәthinin çökmәsi
yer sәthinin qabarması
yer sәthinin yüksәlmәsi
yer sәthinin hamarlaşması

200 Bütün böyük sәnaye şәhәrlәrindә yeraltı sulardan güclü istifadә olunması hansı ekoloji problemi
yaradır? (Çәki: 1)

•

suyun sәviyyәsi dәyişmәz qalır
suyun sәviyyәsindә dәyişiklik olmur
suyun sәviyyәsi aşağı düşür
suyun sәviyyәsi stabil qalır
suyun sәviyyәsi yüksәlir

201 Sәth sularının nominal icazә verilmiş axınının azalması hadisәsinә nә deyilir? (Çәki: 1)

•

göllәrin sularının quruması
sәth sularının tükәnmәsi
sәth suların çoxalması
dәniz sularının qalxması
çayların suyunun quruması

202 Yeraltı suların müәyyәn bir әrazidә azalması vә sәviyyәsinin aşağı düşmәsinә nә deyilir? (Çәki: 1)

•

okean sularının tükәnmәsi
yeraltı suların tükәnmәsi
sәth sularının azalması
çirkab suların azalması
çay sularının tükәnmәsi
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203 İnsanın hansı növ çirklәnmiş sularla kontakt zamanı onun dәrisinә parazitlәrin daxil olması nәticәsindә
ağır xәstәliklәr yarana bilәr? (Çәki: 1)

•

baktereloji çirklәnmiş
mexaniki çirklәnmә
termiki çirklәnmә
kimyәvi çirklәnmә
fiziki çirklәnmә

204 Hansı mәhsullar okean vә dәnizlәri çirklәndirir vә balıqlar üçün tәhlükә mәnbәyinә çevrilir (Çәki: 1)

•

qum vә gil
qәlәvi vә turşular
torpaq vә çınqıl
neft vә neft mәhsulları
qatran vә zülallar

205 Subtropik vә tropik zonalarında dәniz vә okeanların sahillәrindә yoluxucu infeksion xәstәliklәrin
yayılmasının sәbәbi nәdir? (Çәki: 1)

•

flora vә faunanın çoxalması
dәniz vә okean sularının çirklәnmәsi
Çayların vә bataqlıq sularının axıdılması
göllәrin vә çayların suyunun qurudulması
sahil boyunca yaşıllıqların salınması

206 Dәniz ekosistemlәrinin çirklәnmәsi nәticәsindә hansı ekoloji problemlәr yaranır. Hansı cavab düzgün
deyil (Çәki: 1)

•

canlılarda kimyәvi toksikatlar yığılır
bioloji mәhsuldarlıq aşağı düşür
yeni qiymәtli balıq növlәri yaranır
dәniz mühitindә mutagenlәr әmәlә gәlir
dәniz mühitindә konsegenlәr әmәlә gәlir

207 Dәniz ekosistemlәrinin çirklәnmәsi nәticәsindә yaranan ekoloji nәticәlәr aşağıdakı göstәrilәn
proseslәrdә özünü göstәrir. Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

“qırmızı qalxmaların” yaranması
balıqların sürәtlә çoxalması
ekosistemlәrin dayanıqlığının pozulması
bioloji mәhsuldarlıq aşağı düşmәsi
biotopa kimyәvi toksikatların yığılması

208 Antropogen tәsirlәrdәn su mühitinә düşmüş biogen maddәlәr şirinsudakı ekosistemlәrә mәnfi tәsir
göstәrәrәk hansı hidrocanlıların çoxalması şәrait yaradır? (Çәki: 1)

•

virusların
fitoplantların
göbәlәklәrin
bakteriyalar
bionların

209 Kommunal – mәişәt vә sәnaye sularının, neft quyularının çirkab sularının, çirkab suların yığıldığı
anbarlardakı çirkab suların sızmaları nәticәsindә hansı su hövzәlәri çirklәnir? (Çәki: 1)

•

çay suları
sәth suları
yeraltı sular
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yağış suları
dәniz suları

210 Hansı şәhәrlәrdә sәth suları ilә yanaşı yeraltı sular da çirklәnmәyә mәruz qalır? (Çәki: 1)

•

kәndlәrdә
qәsәbәlәrdә
paytaxt şәhәrlәrindә
iri sәnaye şәhәrlәrindә
rayonlarda

211 Su hövzәlәrinә daxil olmuş texnoloji isti sular suda hansı çirklәnmәni yaradır? (Çәki: 1)

•

kimyәvi çirklәnmәni
istilik çirklәnmәsini
mexaniki çirklәnmәni
bioloji çirklәnmәni
fiziki çirklәnmәni

212 Radioaktiv tullantıların basdırılması, radioaktiv çirkab suların su hövzәlәrinә atılması nәticәsindә hansı
növ çirklәnmә baş verir? (Çәki: 1)

•

mexaniki çirklәnmә
kimyәvi çirklәnmә
radioaktiv çirklәnmә
termiki çirklәnmә
bioloji çirklәnmә

213 Suya sulfatların, toksini, ağır metalların, nitratların, xәstәlik törәdәn bakteriyaların daxil olması
nәticәsindә onun tәrkibinin dәyişmәsinә nә deyilir? (Çәki: 1)

•

suyun dadsızlaşması deyilir
suyun çirklәnmәsi deyilir
suyun rәnglәnmәsi deyilir
suyun duzlaşması deyilir
suyun soyuması deyilir

214 Su mühitinә kәnar maddәlәrin daxil olması nәticәsindә onun fiziki xassәlәrinin vә orqoleptik
xüsusiyyәtlәrinin dәyişmәsinә nә deyilir. (Çәki: 1)

•

suyun duzlaşması deyilir
suyun çirklәnmәsi deyilir
suyun qızması deyilir
Suyun saflaşması deyilir
suyun rәnglәnmәsi deyilir

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

•

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

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

•

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

217 V.İ.Verndaskinin hansı qanunu «Daxili dinamiki tarazlıq qanunu» ilә sıx әlaqәdardır?

•

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

218 V.İ.Vernadskinin «canlı maddәlәrdә fizikikimyәvi proseslәrin vәhdәti» fikri hansı qanununa aiddir?

•

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

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

•

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

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

•

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

221 Әtraf mühitin qorunmasının әsasını hansı qanun tәşkil edir?

•

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

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

•

Mәişәt obyektlәrindә
Kimya obyektlәrindә
Kommunal sahәlәrdә
Kiçik müәssisәlәrdә
Karxanalarda

223 Kimya obyektlәrindә hansı formada qәzalar baş verә bilәr?

•

orta ağır qәzalar
әn böyük vә ağır qәzalar
ağır qәzalar
әn böyük vә orta ağır qәzalar
yüngül qәzalar
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224 Su eroziyası nәdir?

•

qrunt sularının sәviyyәsini aşağı salınması
tәrkibindә mineral vә üzvi maddәlәr saxlayan yüksәk qatılıqlı çirkli suları lәğv edilmәsi
torpağın münbit qatının yağış vә qar suları ilә yuyulub aparılması
rütubәt çox olan rayonlarda torpaqlarda tәbii su rejiminin pozulması
torpağı eroziyadan qorunması

225 Çirkab sular tәmizlәmәk üçün 9001000°C temperaturda yandırılması hansı üsulla aparlır?

•

kimyәvi üsulla
termiki üsulla
fiziki – kimyәvi üsulla
mexaniki üsulla
fiziki üsulla

226 Termiki üsuldan nә üçün istifadә olunur?

•

çirkab suların tәrkibindә olan kiçik ölçülü qiymәtli metalları ayırmaq üçün
tәrkibindә mineral vә üzvi maddәlәr saxlayan yüksәk qatılıqlı çirkli suları lәğv etmәk üçün
kül çirklәndiricilәrinin tәmizlәmәk üçün
ağız vә böyük ölçülü aerozol hissәciklәrinin mexaniki tәmizlәmәk üçün
çirkab suların tәrkibindәki incә dispers vә hәll olmuş qeyri – üzvi qatışıqlar kәnar etmәk üçün

227 Mexaniki üsulla nә üçün aparılır?

•

çirkab suların tәrkibindә olan kiçik ölçülü qiymәtli metalları ayırmaq üçün
çirkab suda hәll olmayan müxtәlif ölçülü qarışıqları tәmizlәmәk üçün
kül çirklәndiricilәrinin tәmizlәmәk üçün
ağız vә böyük ölçülü aerozol hissәciklәrinin mexaniki tәmizlәmәk üçün
çirkab suların tәrkibindәki incә dispers vә hәll olmuş qeyri – üzvi qatışıqlar kәnar etmәk üçün

228 Çirkab suların tәrkibindәki çirklәndiricilәri reagentlәrlә çökdürülmәsi hansı üsulla aparlır?

•

fiziki – kimyәvi üsul
kimyәvi üsul
kolloid üsul
mexaniki üsul
termiki üsul

229 Bioloji tәmizlәmә üsulundan nә üçün istifadә olunur?

•

çirkab suların tәrkibindә olan kiçik ölçülü qiymәtli metalları ayırmaq üçün
kül çirklәndiricilәrinin tәmizlәmәk üçün
ağız vә böyük ölçülü aerozol hissәciklәrinin mexaniki tәmizlәmәk üçün
çirkab suların tәrkibindәki incә dispers vә hәll olmuş qeyri – üzvi qatışıqlar kәnar eetmәk üçün
çirkab suların mikroorqanizmlәr vasitәsilә tәmizlәmәk üçün

230 9001000°C temperatur tәmizlәmәdә çirkab suların yandırılması hansı üsulla aparılır?

•

flotasiya üsulla
texniki üsulla
termiki üsulla
bioloji üsulla
adsorbsiya üsulla

231 Fiziki – kimyәvi üsuldan nә üçün istifadә olunur?
kül çirklәndiricilәrinin tәmizlәmәk üçün

•

33/100

22.12.2016

•

çirkab suların tәrkibindәki incә dispers vә hәll olmuş qeyri – üzvi qatışıqlar kәnar eetmәk üçün
çirkab suların tәrkibindә olan kiçik ölçülü qiymәtli metalları ayırmaq üçün
çirkab suların ilkin tәmizlәmәk üçün
ağız vә böyük ölçülü aerozol hissәciklәrinin mexaniki tәmizlәmәk üçün

232 Anaerob üsulla tәmizlәmәdә çirkab suları hansı rezervuarlarda qıcqırdırlar? (Çәki: 1)

•

hermetik rezervuarlarda
metal çәnlәrdә
qapalı şüşә qablarda
xüsusi çәnlәrdә
keramik rezervuarlarda

233 Çirkab suların oksigenin iştirakı ilә mikroorqanizmlәr tәrәfindәn tәmizlәnmәsi üsulu necә adlanır?
(Çәki: 1)

•

neytral tәmizlәmә
suspenz tәmizlәmә
azot tәmizlәmә
aerob tәmizlәmә
mikroskopik tәmizlәmә

234 Çirkab suların mikroorqanizmlәr vasitәsilә tәmizlәnmәsi üsulu necә adlanır? (Çәki: 1)

•

katalitik tәmizlәmә
bioloji tәmizlәmә
kimyәvi tәmizlәmә
fiziki tәmizlәmә
lazer tәmizlәmә

235 Termiki üsulla tәmizlәmәdә çirkab sular hansı temperaturda yandırılır? (Çәki: 1)

•

750800°S
700750°S
9001000°S
500600°S
450550°S

236 Tәrkibindә mineral vә üzvi maddәlәr saxlayan yüksәk qatılıqlı çirkli suları lәğv etmәk üçün hansı
üsuldan istifadә edilir? (Çәki: 1)

•

sorbent üsulundan
termiki üsuldan
mexaniki üsuldan
kimyәvi üsuldan
flotasiya üsulundan

237 Hansı üsul ilә tәmizlәmәdә çirkab suların tәrkibindәki incә dispers vә hәll olmuş qeyri – üzvi qatışıqlar
kәnar edilir? (Çәki: 1)

•

termiki üsulla
fiziki – kimyәvi üsulla
kimyәvi üsulla
fiziki üsulla
mexaniki üsulla

238 Çirkab suların tәrkibindә olan kiçik ölçülü qiymәtli metalları ayırmaq üçün hansı üsuldan istifadә edilir?
(Çәki: 1)
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•

termiki üsuldan
flotasiya üsulundan
süzmә üsulundan
kimyәvi üsuldan
mexaniki üsuldan

239 Çirkab suların fiziki – kimyәvi tәmizlәmә üsulu ilә tәmizlәnmәsindә hansı metodlardan istifadә edilir?
(Çәki: 1)

•

süzmә, xlorlaşdırma, oksidlәşdirmә
koaqulyasiya, sorbsiya, flotasiya
koaqulyasiya, filtrlәmә, oksidlәşdirmә
süzmә, hidromexaniki, rektifikasiya
sorbsiya, desorbsiya, filtrlәmә

240 Çirkab suların ilkin tәmizlәnmәsi hansı üsulla aparılır? (Çәki: 1)

•

suspenziya üsulu ilә
mexaniki üsulla
fiziki – kimyәvi üsulla
kimyәvi üsulla
termiki üsulla

241 Çirkab suları tәmizlәmәk üçün hansı tәmizlәmә üsullardan istifadә edilir? (Çәki: 1)

•

akustik, istilik yuyulma, mexaniki, bioloji
mexaniki termiki, kimyәvi, fiziki – kimyәvi, bioloji
optik, akustik, elektromaqnit, termiki, bioloji
termiki, bioloji optiki, çökdürmә, susuzlaşdırma
mexaniki, termiki, optiki, çökdürmә, akustik

242 Tәrkibindәki qatışıqların tәrkibinә görә çirkab suları aşağıdakı qruplara bölünür. Hansı cavab düzgün
deyil. (Çәki: 1)

•

Ölçülәri 105; 104 mkmdәn boyuk olan,hәll olmayan qarşılıqlı sular
tәrkibindә zәrәrsiz maddәlәr olan sular
tәrkibindә dissosiasiya olunmuş ionlar olan sular
üzvi vә qeyri – üzvi çirklәndiricilәr olan sular
kolloid mәhlullardan ibarәt olan sular

243 Hansı müәssisәlәrin çirkab sularının tәrkibindә fenol olur? (Çәki: 1)

•

mineral – gübrә istehsalı müәssisәlәrinin
neft – kimya müәssisәlәrinin
neft emalı müәssisәlәrinin
soda istehsalı müәssisәlәrinin
qәlәvi istehsalı müәssisәlәrini

244 Neft emalı, neft – kimya zavodları, üzvi sintez, koks – kimya müәssisәlәrinin çirkab suları hansı qrupa
aid edilir? (Çәki: 1)

•

dördüncü qrupa
beşinci qrupa
altıncı qrupa
ikinci qrupa
onuncu qrupa

245 Çirkab suların fiziki – kimyәvi vә bioloji üsullarla tәmizlәnmәsi zamanı әmәlә gәlәn bәrk çöküntülәri
zәrәrsizlәşdirmәk üçün hansı tәmizlәmә üsulundan istifadә edilir? (Çәki: 1)
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•

flotasiya üsulundan
termiki üsuldan
kimyәvi üsuldan
anaerob üsulundan
mexaniki üsuldan

246 Çirkab suların sorbsiya üsulu ilә tәmizlәnmәsindә sorbent olaraq nәlәrdәn istifadә edilir? (Çәki: 1)

•

torfdan, kobaltdan, silisiumdan
civәdәn, sodadan, rezindәn
dәmirdәn, sodadan, qatrandan
aktivlәşmiş kömürdәn, selikozel, seolitdәn
ebonitdәn, ağacdan, kömürdәn

247 Çirkab suların koaqulyasiya üsulu ilә tәmizlәnmәsindә koaqulyant olaraq hansı maddәlәrdәn istifadә
edirlәr? (Çәki: 1)

•

polimer, civә vә kadmium duzlarından
turşu, alüminium vә nikel duzlarından
qәlәvi, fosfor vә kalium duzlarından
ammonium, dәmir vә mis duzlarından
duz, natrium vә kalsium duzlarından

248 Çirkab suların tәmizlәnmәsindә әn effektli tәmizlәmә üsulu hansıdır? (Çәki: 1)

•

fiziki tәmizlәmә üsulu
mexaniki tәmizlәmә üsulu
termiki tәmizlәmә üsulu
fiziki – kimyәvi tәmizlәmә üsulu
kimyәvi – tәmizlәmә üsulu

249 Çirkab suların tәrkibindәki çirklәndiricilәri kimyәvi üsulla çökdürmәk üçün hansı maddәlәrdәn istifadә
edilir? (Çәki: 1)

•

neytrallaşdırıcılardan
qәlәvilәrdәn
katalizatorlardan
reagentlәrdәn
aktivlәşdiricilәrdәn

250 Çirkab suların tәrkibindәki kobud dispers hissәciklәri tutmaq üçün hansı tutuculardan istifadә edilir?
(Çәki: 1)

•

süzgәclәrdәn, torlardan, neft tutucularından
hörmә torlardan, әlәkdәn, qum tutucularından
neft tutucularından, әlәklәrdәn, süzgәclәrdәn
piy tutucularından, benzin tutucularından, torlardan.
torlardan filtrlәrdәn piy tutucularından

251 Çirkab suyun tәrkibindә hәll olmamış mexaniki darıcıqlar hansı yollarla kәnar edilir? (Çәki: 1)

•

dondurma vә kristallaşdırma yolu ilә
süzmә vә reaksiya yolu ilә
hәllolma vә ayırma yolu ilә
çökdürmә vә filtrlәmә yolu ilә
qaynatma vә buxarlanma yolu

252 Çirkab suda hәll olmayan müxtәlif ölçülü qarşıqları tәmizlәmәk üçün hansı tәmizlәmә üsulundan
istifadә edilir? (Çәki: 1)
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•

kolloid üsul
fiziki – kimyәvi üsul
kimyәvi üsul
mexaniki üsul
termiki üsul

253 Sәnaye çirkab sularının tәmizlәnmә üsulları hansı parametrlәrә görә seçilir? (Çәki: 1)

•

termiki, fiziki, bәrk halındakı vәziyyәtinә görә
istilik, mexaniki, meyl hallındakı vәziyyәtinә görә
fiziki, buxar halı, hәll olma qabiliyyәtinә görә
kimyәvi tәrkibi, faza, dispers vәziyyәtinә görә
optik, şüalanma vә qaz halındakı vәziyyәtin görә

254 Çirkab suların tәrkibindә hansı çirklәndirici maddә olduqda su tutarlarının öz – özünü tәmizlәmә vә
bioloji proseslәri kәskin sürәtdә azalır (Çәki: 1)

•

ağır neft fraksiyaları olduqda
qәlәvilәr olduqda
turşular olduqda
fenollar olduqda
gübrәlәr olduqda

255 Tәrkibindә turşu, qәlәvi, ağır metalların ionları, soda, mineral gübrә istehsal edәn zavodlarının, filizlәri
zәnginlәşdirәn müәssisәlәrin çirkab suları hansı qrupa aid edilir? (Çәki: 1)

•

altıncı qrupa
dördüncü qrupa
beşinci qrupa
birinci qrupa
sәkkizinci qrupa

256 Tәrkibindә zәhәrli maddәlәr olan çirkab suları hansı qrupa aid edilir? (Çәki: 1)

•

birinci qrupa
beşinci qrupa
altıncı qrupa
ikinci qrupa
dördüncü qrupa

257 Tәrkibindә qeyri – üzvi qarışıqlar olan vә toksiki maddәlәr saxlayan çirkab sular hansı qrupa aid edilir?
(Çәki: 1)

•

sәkkizinci qrupa
üçüncü qrupa
beşinci qrupa
birinci qrupa
dördüncü qrupa

258 Çirkab suları sәnaye sahәlәri vә onların texnoloji proseslәrindәn asılı olaraq kәmiyyәt vә keyfiyyәt
tәrkibinә görә necә qrupa bölünür? (Çәki: 1)

•

6 qrupa
7 qrupa
4 qrupa
2 qrupa
5 qrupa

259 Birhüceyrәlilәrin yaranması hansı dövrә tәsadüf edir?
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•

Proterozoy
Kaynazoy
Paleozoy
Kreptozoy arxcy
Mezazoy

260 Dünyanın әn böyük torf yataqları yerlәşәn üç ölkәsi hansıdır ?

•

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

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

•

Venesuela
Nigeriya
Küveyt
İordaniya
Әlcәzair

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

•

kalsiumun
karbonun
oksigenin
hidrogenin
azotun

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

•

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

264 Atmosferdә ozon qatının miqdarının artmasına sәbәb hansı proses olmuşdur ?

•

oksidlәşmә
vulkanizm
fotosintez
dağәmәlәgәlmә
buzlaşma

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

•

arxey dövrünә
orta paleozaya
orta mezazoya
aşağı proterozoya
aşağı kaynazoya

266 İlk ekologiya tәliminin müәllifi kim olmuşdur?

•

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

267 Ekologiya elminin nәticәlәri әsasәn hansı sahәlәrdә tәtbiq edilir?

•

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

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

•

tәtbiqi ekologiya
insan ekologiyası
orqanizmlәrin morfologiyası
tibbi ekologiya
analoji ekologiya

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

•

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

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

•

qranit
sialit
metamorfik
maqmatik
karbonat

271 Ekosistemin әn nazik sahәlәri hansılardır ?

•

sәhra torpaqları
ekvatorial meşәlәr
tropik meşәlәr
okean mühiti
çay vadilәri

272 Litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, yerәtrafı kosmik fәza da daxil olmaqla insanların vә digәr
canlıların mәskәni vә fәaliyyәt sahәsi neçә adlanır? (Çәki: 1)

•

sinekal mühit adlanır
sәrbәst mühit adlanır
antropogen mühit adlanır
әtraf tәbii mühit adlanır
azad mühit adlanır

273 Humus qatı nәdir:

•

torpağın yağış vә qar suları zәngin olan qatı
torpağın üzvi vә qeyri – üzvi maddәlәrlә zәngin olan qatı
torpağın radioaktiv, gil qum, dispers, istilik çirklәnmәsi zәngin olan qatı
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torpağın qrunt suları zәngin olan qatı
torpağın kükürd vә azot turşularla zәngin olan qatı

274 Fiziki vә kimyәvi xassәlәrinin pislәşmәsinin sәbәbi nәdir:

•

qrunt sularının sәviyyәsini aşağı salınması
torpaqda baş verәn eroziya hadisәsi
tәrkibindә mineral vә üzvi maddәlәr saxlayan yüksәk qatılıqlı çirkli suları lәğv edilmәsi
torpağın münbit qatının yağış vә qar suları ilә yuyulub aparılması
rütubәt çox olan rayonlarda torpaqlarda tәbii su rejiminin pozulması

275 Bataqlaşma nә zaman baş verir?

•

kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin әkilmәsi zamanı
qrunt sularının sәviyyәsini aşağı salınması zamanı
rütubәt çox olan rayonlarda torpaqlarda tәbii su rejiminin pozulması zamanı
torpağı mühafizә etmәk mәqsәdilә meşә zolaqlarının salınması zamanı
torpağı eroziyadan qorunması zamanı

276 Torpağa antropogen tәsirlәri artırmaqla bağlı tәdbirlәr nә zaman hәyata keçirilir?

•

torpağın şoranlaşması zamanı
torpağı mühafizә etmәk üçün
torpağın sәhralaşması zamanı
torpağın eroziyası zamanı
torpağın rekultivasiyası zamanı

277 Dezertifikasiya vә dәrinlәşmә formaları nә zaman özünü göstәrir?

•

torpağın rekultivasiyası zamanı
torpağın sәhralaşması zamanı
torpağın deqradasiyası zamanı
torpağın eroziyası zamanı
torpağın şoranlaşması zamanı

278 Müasir dövrdә әkinçiliyin böyük ekoloji problemindәn biri hansıdır? (Çәki: 1)

•

torpağın münbitlәşmәsi
torpağın deqradasiya olunması
torpağın şoranlaşması
torpağın duzlaşması
torpağın deformasiyaya uğraması

279 Torpaqda nitritlәrin miqdarının çoxalması oksigenin azalmasına sәbәb olduğundan atmosferә hansı
qazların atılmasına çoxalır? (Çәki: 1)

•

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

280 Torpağa verilәn hansı gübrәlәr orada nitrat sulfat vә xloridlәrә çevrilәrәk bitkilәrin mәhsuldarlığına vә
inkişafına mәnfi tәsir göstәrir? (Çәki: 1)

•

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

281 Hәr hansı yolla insan orqanizminә daxil olan üzvi xlor birlәşmәlәr DDT orqanizmdә hansı dәyişikliklәr
yaradır? (Çәki: 1)

•

ciyәr xәstәliyi vә sümük dәyişikliyi
qan xәstәliyi vә genetik dәyişikliyi
şiş xәstәliklәri vә genetik dәyişiklәr
sümük xәstәliyi vә leykosit dәyişikliyi
böyrәk xәstәliyi vә qan dәyişikliyi

282 Torpağı çirklәndirәn pestisidlәr içәrisindә insan vә әtraf mühit üçün әn tәhlükәlisi hansı birlәşmәlәrdir?
(Çәki: 1)

•

gübrәlәr
üzvi maddәlәr
üzvi xlorbirlәşmәlәri
polimerlәr
radioaktiv tullantılar

283 Torpağın tәrkibindә böyük qatılıqda olan hansı maddәlәr torpaqdakı canlı orqanizmlәrә öldürücü tәsir
göstәrir? (Çәki: 1)

•

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

284 Әsasәn torpağın hansı qatı çirklәnmәyә mәruz qalır (Çәki: 1)

•

daşlar mәruz qalır
üst qatı mәruz qalır
dәrinliklәri mәruz qalır
sәthi mәruz qalır
süxurlar mәruz qalır

285 Bitki örtüyünün tәrkibinin dәyişmәsi, torpağın eroziyası vә şoranlaşmasının tәsirinin nәticәsi olaraq
sәhralaşması 4 dәrәcәyә ayırırlar. Hansı cavab düzgün deyil. (Çәki: 1)

•

çox yüksәk sәhralaşma, mәhsuldarlıq yoxdur
adi vәziyyәtdir, mәhsuldarlıq yüksәkdir
zәif sәhralaşma, mәhsuldarlıq 10% azalır
orta dәrәcә sәhralaşma mәhsuldarlıq 1050% azalır
yüksәk dәrәcә sәhralaşma mәhsuldarlıq 50%dәn çox azalır

286 Torpağın sәhralaşması necә formada özünün göstәrir? (Çәki: 1)

•

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

287 Torpağın vә bitki örtüyünün deqradasiyası, onların bioloji vә iqtisadi mәhsuldarlığının azalması,
tamamilә itirilmәsinә hansı hadisә sәbәb olur. (Çәki: 1)
duzlaşma hadisәsi
eroziya hadisәsi
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•

bataqlılaşma hadisәsi
sәhralaşma hadisәsi
şoranlaşma hadisәsi

288 Torpaq eroziyası әtraf mühitә necә tәsir göstәrir? (Çәki: 1)

•

ekoloji vәziyyәti yaxşılaşdırır
ekoloji vәziyyәti nizamlayır
ekoloji vәziyyәt normalaşdırır
ekoloji vәziyyәt tәsir etmir
ekoloji vәziyyәti pislәşdirir

289 Torpaqların külәk tәrәfindәn sovrulub aparılması hansı eroziyanın yaranmasına sәbәb olur? (Çәki: 1)

•

yağış eroziyası
xәtti eroziyanın
külәk eroziyasının
su eroziyasının
sәth eroziyanın

290 Torpağın üst münbit qatının yuyulub aparılması hadisәsi necә adlanır? (Çәki: 1)

•

bataqlılaşma adlanır
eroziya adlanır
susuzlaşma adlanır
duzsuzlaşma adlanır
şoranlaşma adlanır

291 Torpağın çirklәnmә növlәri hansılardır Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

sәhralaşma
pestisidlәrlә çirklәnmә
torpağın münbitlәşdirilmәsi
radionuklidlәrlә çirklәnmә
şoranlaşma vә bataqlılaşma

292 Torpağa edilәn antropogen tәsirin әsas növlәri hansılardır? (Çәki: 1)

•

torpağın susuzlaşması vә quruması
torpağın şoranlaşması vә eroziyası
torpağın quruması vә çatlaması
torpağın çatlaması vә duzlaşması
torpağın çirklәnmәsi vә eroziyası

293 Torpaq uzun müddәt sәpin altında qaldıqda onun hansı ehtiyatı 60% azalır? (Çәki: 1)

•

duzluluq ehtiyatı
hava ehtiyatı
humus ehtiyatı
mineral ehtiyatı
su ehtiyatı

294 Torpağın üzvi vә qeyri – üzvi maddәlәrlә zәngin olan qatı necә adlanır? (Çәki: 1)

•

şoran qatı
humus qatı
turşulu qatı
münbit qatı
susuz qatı
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295 Hansı sistemlәrin torpaqları yüksәk dәrәcәdә deqradasiyaya mәruz qalır? (Çәki: 1)

•

biosistemlәrin
aqrosistemlәrin
ekosistemlәrin
biosenozların
biotopların

296 Torpağa edilәn antropogen tәsirlәr ona nә kimi tәsir göstәrir? (Çәki: 1)

•

deqradasiyaya uğradır
münbitliyini artırır
mәhsuldarlığı artırır
şoranlığını dәyişir
deformasiyaya uğradır

297 Yer süxurlarının üst horizontlarında orqanizmlәri bitki örtüyünün, atmosferin, hidrosferin uzunmüddәtli
mürәkkәb qarşılıqlı tәsiri nәticәsindә nә әmәlә gәlmişdir? (Çәki: 1)

•

gillәr әmәlә gәlmişdir
su әmәlә gәlmişdir
süxurlar әmәlә gәlmişdir
torpaq әmәlә gәlmişdir
dәnizlәr әmәlә gәlmişdir

298 Yer sәthindә ekoloji sistemlәrin inkişafı vә hәyatın mümkünlüyü hansı faktorlarla müәyyәn olunur?
(Çәki: 1)

•

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

299 Torpaqda baş verәn eroziya hadisәsi onun hansı xassәlәrinin pislәşmәsinә sәbәb olur? (Çәki: 1)

•

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

300 Hansı proses nәticәsindә torpaqda azot, fosfor, kaliumun mәnimsәnilmәsi vә mikroelementlәrin
azalması baş verir? (Çәki: 1)

•

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

301 Torpağın münbit qatının yağış vә qar suları ilә yuyulub aparılması prosesi necә adlanır? (Çәki: 1)

•

qar eroziyası
külәk eroziyası
hava eroziyası
su eroziyası
yağış eroziyası
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302 İnsanın tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә әlaqәdar olaraq yamacların kәnd tәsәrrüfatı bitkilәri altında istifadә
edilmәsi, otlaq vә örüşlәrin intensiv otarılması, meşәlәrin mәhv edilmәsi hansı prosesin sürәtlәnmәsinә sәbәb
olur? (Çәki: 1)

•

quraqlaşma hadisәsinin
sәhralaşma hadisәsinin
susuzlaşma hadisәsinin
eroziya hadisәsinin
bataqlıqlaşma hadisәsinin

303 Torpağın eroziyasının neçә növü vardır? (Çәki: 1)

•

gil vә qum eroziyaları
torpaq vә su eroziyaları
bataqlıq vә şoran eroziyalar
su vә külәk eroziyaları
su vә qum eroziyaları

304 Torpağın keyfiyyәti hansı göstәrici ilә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)

•

mәsamәliyi ilә
turşuluğu ilә
şoranlığı ilә
münbitliyi ilә
pHi ilә

305 Torpağın münbit qatının qalınlığı nә qәdәrdir? (Çәki: 1)

•

2.5÷4 m
2÷6 m
3÷4 m
4÷7 m
5÷6 m

306 Biosferdә baş verәn bir çox proseslәri nә müәyyәn edir? (Çәki: 1)

•

süxur örtüyü
qum örtüyü
gil örtüyü
torpaq örtüyü
çınqıl örtüyü

307 Litosferin üst tәbәqәsi necә adlanır? (Çәki: 1)

•

çınqıl adlanır
gil qatı adlanır
qum qatı adlanır
torpaq adlanır
süxur adlanır

308 Yer sәthinin örtәn, mantiyanın üst tәbәqәsi vә yer qabığından ibarәt olan Yerin bәrk örtük hissәsinә nә
deyilir? (Çәki: 1)

•

troposfer deyilir
atmosfer deyilir
hidrosfer deyilir
litosfer deyilir
ozonosfer deyilir
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309 Tullantılarda olan müxtәlif faydalı komponentlәri ayırıb, ondan yenidәn istifadә üçün aparılan proses
necә adlanır? (Çәki: 1)

•

flotasiya adlanır
utilizasiya adlanır
rektifikasiya adlanır
rekultivasiya adlanır
sorbsiya adlanır

310 Antropogen tәsirlәr nәticәsindә әtraf mühitdә bioloji çirklәnmә yaradan mәnbәlәr aşağıdakılardır. Hansı
cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

zibillәnmiş әkin sahәlәri
xiyabanlar vә parklar
sәnaye vә mәişәt tullantılarının zibilxanaları
kanalizasiya sisteminin çirkab suları
qәbiristanlıqlar

311 Antropogen tәsirlәr nәticәsindә ekosistemә xas olmayan vә tәbii biotik birliyin mövcudluğuna, elәcә dә
insan sağlamlığına neqativ tәsir göstәrә bilәcәk canlıların ekosistemә gәtirilmәsi necә çirklәnmә adlanır?
(Çәki: 1)

•

termiki çirklәnmә adlanır
fiziki çirklәnmә adlanır
bioloji çirklәnmә adlanır
kimyәvi çirklәnmә adlanır
mexaniki çirklәnmә adlanır

312 Tullantılarda olan müxtәlif faydalı komponentlәri ayırıb, ondan yenidәn istifadә üçün aparılan proses
necә adlanır? (Çәki: 1)

•

flotasiya adlanır
utilizasiya adlanır
rekultivasiya adlanır
rektifikasiya adlanır
sorbsiya adlanır

313 Antropogen tәsirlәr nәticәsindә әtraf mühitdә bioloji çirklәnmә yaradan mәnbәlәr aşağıdakılardır. Hansı
cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

qәbiristanlıqlar
xiyabanlar vә parklar
sәnaye vә mәişәt tullantılarının zibilxanaları
kanalizasiya sisteminin çirkab suları
zibillәnmiş әkin sahәlәri

314 Antropogen tәsirlәr nәticәsindә ekosistemә xas olmayan vә tәbii biotik birliyin mövcudluğuna, elәcә dә
insan sağlamlığına neqativ tәsir göstәrә bilәcәk canlıların ekosistemә gәtirilmәsi necә çirklәnmә adlanır?
(Çәki: 1)

•

bioloji çirklәnmә adlanır
fiziki çirklәnmә adlanır
kimyәvi çirklәnmә adlanır
termiki çirklәnmә adlanır
mexaniki çirklәnmә adlanır

315 Spiral forması hansı prosesin simvoludur ?
geoloji dövranın
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•

biologeokimyәvi dövranın
fotosintez prosesinin
maddәlәr mübadilәsinin
böyük su dövranının

316 Maddәlәrin böyük dövranı hansıәlәr zamanı baş verir ?

•

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

317 Trofik zәncir vasitәsilә hansı proses yerinә yetirilir ?

•

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

318 « Canlı orqanizmlәrin geoloji rolu» tәlimini hansı alim yaratmışdır ?

•

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

319 Attil maddәlәr hansı tәbәqәnin әsas tәrkib hissәsidir ?

•

nüvәnin
atmosferin
okeanın
torpağın
ozon qatının

320 Biosferdә tәkamül faktorları konkret olaraq necә adlanır ?

•

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

321 Kapitalist ölkәlәrinin payına düşәn ümumi neftin necә faizi tәkcә küveytin payına düşür ?

•

35 %i
10 %i
50 %im
25 %i
17 %i

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

•

kvars qumu
daş kömür
tәbaşir
әhәng daşı
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yanar şist

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

•

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

324 Fotosintez prosesi atmosferdә hansı tәbәqәnin qalınlaşmasına şәrait yaradır ?

•

mezosferanın
strotopauzanın
troposferin
ozon qatının
noosferanın

325 Biosferdә mövcud olan hansı çöküntülәr aşağı proterozoya aiddir ?

•

maqneziumlu
xloridli
kalsiumlu
karbonatlı
natriumlu

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

•

ultrabәnövşәyi şüalar
azot birlәşmәlәri
karbonun parçalanması
avtotrof orqanizmlәr
vulkan püskürmәlәri

327 Avtotrofların tapıldığı süxurların yaşı tәxminәn nә qәdәrdir ?

•

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

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

•

zoosfer
hidrosfer
atmosfer
biosfer
litosfer

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

•

metan
kükürd
karbon
oksigen
hidrogen

330 Dünya okeanın atmosferdә tәnzimlәdiyi mühüm xüsusiyyәtә malik olan qaz hansıdır ?
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•

kükürd
hidrogen
helium
karbon
azot

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

•

birhüceyrәli göbәlәklәrin
fitofaqların
idromorf bitkilәrin
avtotrof bitkilәrin
evrion bitkilәrin

332 Әkinә yararsız torpaqlardan nә zaman istifadә olunur?

•

mexaniki işlәrdә
tikinti işlәrindә
bioloji işlәrdә
fiziki işlәrdә
rekultivasiya işlәrindә

333 Növbәli әkinә keçmәk nә zaman mәslәhәt görülür?

•

torpağı çirklәndirәn pestisidlәr içәrisindә insan vә әtraf mühit üçün
torpağı eroziyadan qorumaq üçün
kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin әkilmәsi üçün
qrunt sularının sәviyyәsini aşağı salınması üçün
rütubәt çox olan rayonlarda torpaqlarda tәbii su rejiminin pozulması üçün

334 Üzvi xlorbirlәşmәlәr tәhlükәli birlәşmәlәrdir:

•

torpağı çirklәndirәn pestisidlәr içәrisindә insan vә әtraf mühit üçün
qrunt sularının sәviyyәsini aşağı salınması üçün
torpağı eroziyadan qorunması üçün
kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin әkilmәsi üçün
rütubәt çox olan rayonlarda torpaqlarda tәbii su rejiminin pozulması üçün

335 Texniki, bioloji, tikinti üsulları nә zaman aparılır?

•

rekultivasiya işlәrindә
tikinti işlәrindә
mexaniki işlәrdә
fiziki işlәrdә
bioloji işlәrdә

336 Rekultivasiya metodundan nә üçün istifadә olunur?

•

korlanmış torpaqları bәrpa etmәk üçün
qrunt sularının sәviyyәsini aşağı salınması üçün
torpağı eroziyadan qorunması üçün
rütubәt çox olan rayonlarda torpaqlarda tәbii su rejiminin pozulması üçün
kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin әkilmәsi üçün

337 Bioloji, aqrotexniki metodlardan nә zaman istifadә olunur?
torpağı eroziyadan qorunması zamanı
kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin әkilmәsi zamanı
qrunt sularının sәviyyәsini aşağı salınması zamanı

•
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•

torpağın pestisidlәr vә başqa zәhәrli maddәlәrlә çirklәnmәsinin qarşısını almaqla bitkilәrin mühafizәsi zamanı
rütubәt çox olan rayonlarda torpaqlarda tәbii su rejiminin pozulması zamanı

338 Aqrotexniki tәdbirlәr nә zaman hәyata keçirilir?

•

kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin әkilmәsi zamanı
Torpağı mühafizә etmәk mәqsәdilә növbәli әkinә keçmәk, kimyәvi maddәlәrdәn istifadә etmәmәk, müәyyәn
seçilmiş sahәlәrdә kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin әkilmәsi zamanı
rütubәt çox olan rayonlarda torpaqlarda tәbii su rejiminin pozulması zamanı
torpağı eroziyadan qorunması zamanı
qrunt sularının sәviyyәsini aşağı salınması zamanı

339 Meşә meliorativ tәdbirlәr nә zaman hәyata keçirilir?

•

torpağı mühafizә etmәk mәqsәdilә meşә zolaqlarının salınması zamanı
qrunt sularının sәviyyәsini aşağı salınması zamanı
torpağı eroziyadan qorunması zamanı
rütubәt çox olan rayonlarda torpaqlarda tәbii su rejiminin pozulması zamanı
kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin әkilmәsi zamanı

340 Eroziyadan mühafizә etmәk üçün hansı tәdbirlәri hәyata keçirilir?

•

torpağın çirklәnmәdәn qorunması tәdbirlәrini
aqrotexniki; meşә meliorativ vә hidrotexniki tәdbirlәrini
şoranlaşmanın qarşısının alınması tәdbirlәrini
flora vә faunanı mәhv olmaqdan qorunması tәdbirlәrini
duzlaşmaya vә bataqlılaşmaya qarşı mühafizә tәdbirlәrini

341 Rekultivasiya olunacaq torpaqların sәthinin planı, münbit torpağın gәtirilmәsi, sahәnin iş üçün
hazırlanması kimi işlәr hansı etapda yerinә yetirilir? (Çәki: 1)

•

mexaniki işlәr bölmәsindә
texniki işlәr bölmәsindә
tikinti işlәri bölmәsindә
fiziki işlәr bölmәsindә
bioloji işlәr bölmәsindә

342 Rekultivasiya işlәri neçә etapda aparılır? (Çәki: 1)

•

bioloji, kimyәvi, texniki
texniki, bioloji, tikinti
texniki, fiziki, suvarma
torpaqlama, doldurma, suvarma
qazma, doldurma, suvarma

343 Rekultivasiya olunacaq obyektlәr aşağıdakılardır. Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

karyerlәr, karxanalar
münbit torpaq sahәlәri
tikinti işlәri zaman pozulan torpaqlar
bәrk tullantılar yığılan sahәlәr
neftlә çirklәnmiş sahәlәr

344 Korlanmış torpaqları bәrpa etmәk üçün hansı metoddan istifadә edilir? (Çәki: 1)

•

köçürmә metodundan
rekultivasiya metodundan
suvarma metodundan
qazılma metodundan
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suvarma metodundan

345 Hansı torpaqlar tikinti yaxud başqa işlәr üçün istifadә oluna bilәr? (Çәki: 1)

•

bataqlılaşmış torpaqlar
eroziyaya uğramış torpaqlar
әkinә yararsız torpaqlar
şoranlaşmış torpaqlar
duzlaşmış torpaqlar

346 Torpağın pestisidlәr vә başqa zәhәrli maddәlәrlә çirklәnmәsinin qarşısını almaqla bitkilәrin mühafizәsi
hansı ekoloji metodlarla aparılır? (Çәki: 1)

•

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

347 Qrunt sularının sәviyyәsini aşağı salmaq üçün drenajlardan, kanallardan, axar suların qarşısını almaq
üçün tikililәrdәn istifadә etmәklә torpaqda gedәn hansı proseslәrin qarşısını almaq mümkündür? (Çәki: 1)

•

duzlaşmanın
bataqlıqlaşmanın
şoranlaşmanın
turşulaşmanın
susuzlaşmanın

348 Rütubәt çox olan rayonlarda torpaqlarda tәbii su rejiminin pozulması nәticәsindә yaranan proses necә
adlanır? (Çәki: 1)

•

susuzlaşma adlanır
bataqlıqlaşma adlanır
şoranlaşma adlanır
duzlaşma adlanır
turşulaşma adlanır

349 Torpağı mühafizә etmәk mәqsәdilә meşә zolaqlarının salınması kimi tәdbirlәr necә adlanır? (Çәki: 1)

•

hidrotexniki tәdbirlәr
meşә meliorativ tәdbirlәr
mexaniki tәdbirlәr
şumlama tәdbirlәri.
suvarma tәdbirlәri

350 Torpağı mühafizә etmәk mәqsәdilә növbәli әkinә keçmәk, kimyәvi maddәlәrdәn istifadә etmәmәk,
müәyyәn seçilmiş sahәlәrdә kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin әkilmәsi kimi tәdbirlәrә nә deyilir? (Çәki: 1)

•

suvarma tәdbirlәr
aqrotexniki tәdbir
termiki tәdbirlәr
mexaniki tәdbirlәr
şumlama tәdbirlәri

351 Aqrotexniki; meşә meliorativ vә hidrotexniki tәdbirlәri hәyata keçirilmәklә torpağı hansı prosesdәn
mühafizә etmәk olar? (Çәki: 1)
bataqlılaşmadan
duzluluqdan
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•

şoranlaşmadan
susuzluqdan
eroziyadan

352 Torpağı mühafizә etmәk üçün hansı tәdbirlәr hәyata keçirilmәlidir? Hansı cavab düzgün deyil (Çәki: 1).

•

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

353 Torpağın mühafizә olunacağı sahәlәr bunlardır Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

torpağın su vә külәk eroziyasından mühafizәsi
torpağa qulluq edilmәsindәn imtina etmәk
korlanmış torpaqların rekultivasiyası
meliorativ tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
növbәli әkin sistemi tәşkil etmәk

354 Әtraf mühitә atılan bәrk tullantılar hansı ekoloji problemlәr yaradır. Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

torpağın böyük sahәsini tutaraq onu çirklәndirir
atmosfer havasının çirklәndirir
әtraf mühitdә heç bir problem yaratmır
sәth vә yeraltı suları çirklәndirir
bitkilәrin çirklәnmә mәnbәyidir

355 Torpağı eroziyadan qorumaq üçün relyef, iqlim, torpaq nәzәrә alınmaqla hansı növ әkinә keçmәk
mәslәhәt görülür? (Çәki: 1)

•

çoxillik әkinә keçmәk
dәnli bitkilәrә keçmәk
monokulturayam keçmәk
qarışıq әkinә keçmәk
növbәli әkinә keçmәk

356 Korlanmış torpaqların rekultivasiya ilә bәrpa olunmasının bioloji etapında hansı işlәr görülür? (Çәki: 1)

•

tikinti, abadlıq işlәri aparılır
su tutarlar, dәryaçalar inşa olunur
yaşıllıqlar, parklar salınır
ağaclar, kollar kәsilir
karyerlәr, karxanalar işlәdilir

357 Korlanmış torpaqların rekultivasına ilә bәrpa edilmәsinin texniki işlәr etapında hansı işlәr görülür?
(Çәki: 1)

•

su tutarlar, dәryaçalar tikilir
çökәkliklәr, karyerlәr doldurulur
çökәkliklәr, karyerlәr qazılır
parklar, xiyabanlar salınır
tikinti vә abadlıq işlәri aparılır

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

•

buxarlanma
fotosintez
elementlәrin çevrilmәsi
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maddәlәr mübadilәsi
vulkanizm

359 Yalnız biosfer daxilindә tamamlanan dövran hansıdır ?

•

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

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

•

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

361 Biosferdә orqanizmlәrin yüksәk kimyәvi aktivliyi hansı proseslәri sürәtlәndirir? (Çәki: 1)

•

mühitin әmәlә gәlmә prosesini
mühitin dәyişmәsi prosesini
mühitin dәyişmәz qalmasını
mühitin çevrilmәsi prosesini
mühitin pozulması prosesini

362 Biosferdә mәskunlaşmış orqanizmlәrin birgә fәaliyyәtinin tәsiri nәticәsindә onda hansı dәyişiklәr baş
vermişdir? (Çәki: 1)

•

xassәlәri dәyişmәz olaraq qalır
heç bir dәyişiklik baş vermәmişdir
müasir xassәlәri formalaşmışdır
öz xassәlәrini saxlayıb
köhnә xassәlәrini itirmişdir

363 Biosferdә canlı maddә vasitәsilә gedәn oksidlәşmәreduksiya proseslәrindә hansı maddәlәr alınır?
(Çәki: 1)

•

oksidlәr, duzlar, mineral maddәlәr
mineral maddәlәr, turşular, qәlәvilәr
turşular, oksidlәr, qәtranlar
qәlәvilәr, turşular, duzlar
qәlәvilәr, turşular, duzlar

364 Biosferdә canlı maddә qlobal müqyasada aşağıdakı biokimyәvi funksiyaları yerinә yetirir. Hansı cavab
düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

biokimyәvi fәaliyyәtin kәmiyyәt vә keyfiyyәti
qatılaşdırma
oksidlәşmәreduksiya reaksiyalar
qaz әmәlә gәtirmә
katalitik reduksiya reaksiyaları

365 Canlı orqanizmlәrin cansız alәmdәn fәrqi nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)

•

canlılar “özünübәrpa” xassәsinә malikdir
canlılar enerji mübadilәsi etmir
canlılar enerjini toplamır
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canlılar enerjini toplayir
canlılar әtraf mühitdәn enerji almır

366 Biosferdә enerji bir trofik sәviyyәdәn digәrinә necә keçir? (Çәki: 1)

•

mühit vasitәsilә
efir vasitәsilә
hava vasitәsilә
su vasitәsilә
qida vasitәsilә

367 Biosferә enerji hansı mәnbәlәrdәn daxil olur? (Çәki: 1)

•

günәşdәn, meşәlәrdәn, okeanlardan
dağlardan, yerdәn, günәşdәn
bulaqlardan, kosmosdan, göllәrdәn
günәşdәn, kosmik fәzadan, yerdәn
çaylardan, göllәrdәn, dağlardan

368 Bәrk mәişәt tullantılarını 800850°C temperaturda yandırılması hansı zavodda hәyata keçirilir?

•

zibiltәmizlәyәn zavodda
zibilbuxarlandıran zavodda
zibildağıdan zavodda
zibiltoplayan zavodda
zibilyandırma zavodunda

369 Zibilyandırma zavodunun tikilmәsinin mәqsәdi:

•

zibillәrin komposta edilmәsi üçün
zibillәrin zibilyandıran zavodlarda yandırılması üçün
Bәrk mәişәt tullantıları zәrәrsizlәşdirmәk üçün
bәrk mәişәt tullantılarını emal etmәk üçün
sәnaye tullantıları poliqonlarda emal etmәk üçün

370 Aerob üsulundan nә üçün istifadә olunur?

•

zibillәrin komposta edilmәsi üçün
bәrk mәişәt tullantılarını emal etmәk üçün
sәnaye tullantıları poliqonlarda emal etmәk üçün
zibillәrin zibilyandıran zavodlarda yandırılması üçün
zibillәrin fermentlәşdirilmәsi üçün

371 Kimyәvi çirklәnmәyә aiddir:

•

suyun bakteriyalar, mikroblar, göbәlәklәr vә başqa mikroorqanizmlәrlә çirklәnmәsi
suyun neft, neft mәhsulları, pestisidlәr sintetik maddәlәr, yuyucu tozlarla çirklәnmәsi
suyun kükürd vә azot turşularla çirklәnmәsi
suyun aerozolla çirklәnmәsi
suyun radioaktiv, gil qum, dispers, istilik çirklәnmәsi

372 Zavodun hәyәtindә hansı tullantılar toplanır?

•

zavod tullantıları
bәrk mәişәt vә sәnaye tullantıları
meşә tullantıları
tәmir – tikinti tullantıları
fabrik tullantıları
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373 Faktorial, populyasiyalar ekologiyasi, autekologiya, qlobal ekologiyalar hansı sahәyә aiddir?

•

nәzәri ekologiya
ümumi ekologiya
ekologiya
coğrafiya
biologiya

374 Antropogen tәsirlәr nәticәsindә әtraf mühitdә bioloji çirklәnmә yaradan mәnbәlәr aşağıdakılardır. Hansı
cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

zibillәnmiş әkin sahәlәri
xiyabanlar vә parklar
kanalizasiya sisteminin çirkab suları
sәnaye vә mәişәt tullantılarının zibilxanaları
qәbiristanlıqlar

375 Antropogen tәsirlәr nәticәsindә ekosistemә xas olmayan vә tәbii biotik birliyin mövcudluğuna, elәcә dә
insan sağlamlığına neqativ tәsir göstәrә bilәcәk canlıların ekosistemә gәtirilmәsi necә çirklәnmә adlanır?
(Çәki: 1)

•

mexaniki çirklәnmә adlanır
bioloji çirklәnmә adlanır
fiziki çirklәnmә adlanır
kimyәvi çirklәnmә adlanır
termiki çirklәnmә adlanır

376 Dioksin vә ona oxşar maddәlәr hansı tәsirlәr yaradır? (Çәki: 1)

•

mutagen, zәhәrlәyici, allerqiq tәsirlәr
şüalanma, isitmә, soyutma tәsirlәri
mutagen, konserogen, embiriotoksiki tәsirlәr
onkoloji, embiriotoksiki, leykotik tәsirlәr
katarat, konserogen, onkoloji tәsirlәr

377 Tәrkibindә kimyәvi maddәlәr vә toksiki kateqoriyası I, II dәrәcәli olan insan vә biosfer üçün qorxulu
sayılan tullantılar necә adlanır? (Çәki: 1) \

•

dayanaqlı toksiki tullantılar
qorxulu toksiki tullantılar
qorxusuz toksiki tullantılar
stabil toksiki tullantılar
dәyişmәz toksiki tullantılar

378 Qalvanik vә metillik şlamlar, şüşәlәrin tullantıları, asbest tullantılar vә tozlar, turş qatranların emalından
alınan qalıqlar, neft qudronu vә s. tullantılar hansı növ tullantılara aid edilir? (Çәki: 1)

•

zәrәrli tullantılara
qorxulu tullantılara
normal tullantılara
zәrәrsiz tullantılara
infeksion tullantılara

379 Tәrkibindә toksiki, partlayış yarada bilәn, infeksion, yanğın törәdә bilәn maddәlәr olan tullantılara nә
deyilir? (Çәki: 1)

•

zәhәrli tullantılar
tәhlükәsi tullantılar
zәhәrsiz tullantılar
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•

qorxulu tullantılar
adi tullantılar

380 Dünyada sәnaye tullantılarının yığılıb qalması hansı ekoloji vәziyyәtin yaranmasına sәbәb olur (Çәki: 1)

•

dayanıqsız ekoloji vәziyyәtin
Kritik ekoloji vәziyyәtin
stabil ekoloji vәziyyәtin
normal ekoloji vәziyyәtin
dayanaqlı ekoloji vәziyyәtin

381 Әn çox bәrk sәnaye tullantıları yaradan sәnaye sahәlәri hansılardır? Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

sәnaye – tikinti materialları sahәsi
kimya sәnayesi
kömürçıxarma sәnayesi
qara vә әlvan metallurgiya sәnayesi
İES – lәr

382 Mәhsul istehsalı zamanı yaranan vә öz ilk xassәlәrini itirәn tullantılara nә deyilir? (Çәki: 1)

•

dәmir tullantıları
sәnaye tullantıları
mәişәt tullantılar
şüşә tullantıları
tikinti tullantıları

383 Bәrk mәişәt tullantıların miqdarı vә yayılma sahәsi nәdәn asılıdır? Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

istilik sistemindәn, yanacağın növündәn
yaşıllıqların vә ağacların sayından
şәhәrin abadlığından
ictimai – iaişәnin inkişafından
şәhәrlәrin böyüklüyündәn

384 Mәişәt tullantıları hansı aqreqat hallarında olur? (Çәki: 1)

•

bәrk, buxar, qaz
bәrk, maye, qazaoxşar
buxar, tüstü, bәrk
qatran, bәrk, buxar
qaz, maye, qatran

385 Bütün bәrk tullantıları neçә yerә ayırırlar? (Çәki: 1)

•

taxta vә şalban tullantıları
ağac vә şüşә tullantıları
neft vә neft mәhsulları tullantıları
metal vә metal qırıntıları tullantılar
sәnaye vә mәişәt tullantıları

386 Bәrk mәişәt vә sәnaye tullantıları haralara atılır? Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

istifadәsiz yerlәrә
şәhәr әtrafına
şәhәrin mәrkәzindә toplanır
icazә verilәn zibilxanalara
icazә verilmәyәn zibilxanalara
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387 Әtraf mühiti çirklәndirәn vә böyük ekoloji problemlәr yaradan tullantılar hansılardır? (Çәki: 1)

•

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

388 Xlorkarbohidrogen sinfinә daxil olan üzvi sintetik maddә necә adlanır vә bu sinfә daxil olan necә növ
maddә vardır? (Çәki: 1)

•

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

389 Suyun xlorlaşdırılması, xlor istehsal edәn sәnaye sahәsindә vә pestisidlәrin istehsalı zamanı hansı qaz
yaranır? (Çәki: 1)

•

nitratlar yaranır
sulfidlәr yaranır
nitrat yaranır
dioksin yaranır
duzlar yaranır

390 Sәnaye vә şәhәr zibillәrinin yandırılması tәrkibindә qurğuşun olan etil maye benzinin, kağızsellüloza vә
elektronika sәnayesi tullantıları hansı tәrkibli tullantılardır? (Çәki: 1)

•

kaliumtәrkibli tullantılar
azottәrkibli tullantılar
oksigentәrkibli tullantılar
dioksintәrkibli tullantılar
xlortәrkibli tullantılar

391 Zәif vә orta aktivlikli radionuklid tullantılar necә basdırılır? (Çәki: 1)

•

AES – in әrazilәrindә saxlanılır
xüsusi anbarda saxlanılır
İES – in әrazisindә saxlanılır
İES – in әrazisindә basdırılır
xüsusi әrazidә saxlanılır

392 Yüksәk aktivlikli radionuklidlәrin aktivlik dәrәcәsi nә qәdәrdir? (Çәki: 1)

•

600 Ku/m3 – dәn yuxarı
700 Ku/m3 – dәn yuxarı
900 Ku/m3 – dәn yuxarı
1000 Ku/m3 – dәn yuxarı
500 Ku/m3 – dәn yuxarı

393 Orta aktivlikli radionuklidlәrin aktivlik dәrәcәsi nә qәdәrdir? (Çәki: 1)

•

8÷80 Ku/m3
7÷70 Ku/m3
5÷15 Ku/m3
10÷100 Ku/m3
4÷40 Ku/m3
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394 Zәif aktivlikli radioaktiv nuklidlәrin aktivlik dozası nә qәdәrdir? (Çәki: 1)

•

0,4 Ku/m3
0,7 Ku/m3
0,2 Ku/m3
0,1 Ku/m3
0,5 Ku/m3

395 Aktivliyinә görә radioaktiv nuklidlәri neçә yerә ayırırlar? (Çәki: 1)

•

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

396 Ümumi sәnaye tullantılarının necә faizi yağsızlaşdırılaraq itilәşdirilir? (Çәki: 1)

•

35%  i
18%  i
15%  i
20%  i
30%  i

397 Bәrk mәişәt tullantıları kimi sәnaye tullantılar da haralara atılır? Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

doğru cavab yoxdur
icazә verilmәmiş zibilxanalara
icazә verilmiş zibilxanalara
zavodun hәyәtindә
mütәşәkkil svalkalara

398 Hansı istehsal sahәlәrinin tullantıları qaz şәklindә olur? Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

AES – in qaz tullantıları
avtonәqliyyatdan ayrılan qazlar
sәnaye sobalarından atılan qazlar
yemәkxanalardan ayrılan qazlar
İES – dan atmosferә atılan qazlar

399 Qaz halında olan mәişәt tullantıları atmosferin hansı qatlarında paylanır? (Çәki: 1)

•

su sәthlәrindә yayılırlar
stratosferdә yayılırlar
troposferdә yayılırlar
yer sәthinә yaxın yayılırlar
ionosferә qәdәr yayılırlar

400 Plastmas, kağız, şüşә, dәri, yeyinti mәhsullarının tullantıları hansı aqreqat halında olan tullantılardır?
(Çәki: 1)

•

qatran halında
qaz halında
maye halında
bәrk halında
buxar halında

401 Mәişәtdәn yaranan çirkab suları vә kommunal tәsәrrüfatı sahәlәrinin çirkab suları hansı çirkab sularına
aid edilir? (Çәki: 1)
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•

sәth sularının çirkab sularına aid edilir.
yeraltı çirkab sulara aid edilir
istehsalat çirkab sularına aid edilir
mәişәt çirkab sularına aid edilir
hövzәlәrdәki çirkab sulara aid edilir

402 Biosferә edilәn xüsusi antropogen tәsirlәr aşağıdakılardır. Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

elektromaqnit vә başqa şüalanmaların tәsiri
sәsküylә tәsir
әtraf mühitin tәhlükәli tullantılarla çirklәnmәsi
әtraf mühitin stabil qalması
bioloji çirklәnmә

403 Biosferә edilәn xüsusi antropogen tәsirlәr aşağıdakılardır. Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

elektromaqnit şüaları ilә çirklәnmә
sәs – küylә çirklәnmә
әtraf mühitin tәhlükәli tullantılarla çirklәnmәsi
mexaniki çirklәnmә
bioloji çirklәnmә

404 Termiki üsuldan nә üçün istifadә olunur?

•

çirkab suların tәrkibindәki incә dispers vә hәll olmuş qeyri – üzvi qatışıqlar kәnar eetmәk üçün
çirkab suların tәrkibindә olan kiçik ölçülü qiymәtli metalları ayırmaq üçün
kül çirklәndiricilәrinin tәmizlәmәk üçün
tәrkibindә mineral vә üzvi maddәlәr saxlayan yüksәk qatılıqlı çirkli suları lәğv etmәk üçün
ağız vә böyük ölçülü aerozol hissәciklәrinin mexaniki tәmizlәmәk üçün

405 Flotasiya üsulundan nә üçün istifadә olunur?

•

çirkab suların tәrkibindә olan kiçik ölçülü qiymәtli metalları ayırmaq üçün
kül çirklәndiricilәrinin tәmizlәmәk üçün
ağız vә böyük ölçülü aerozol hissәciklәrinin mexaniki tәmizlәmәk üçün
radioakiv çirklәndiricilәrinin tәmizlәmәk üçün
çirkab suların ilkin tәmizlәmәk üçün

406 Koaqulyasiya, sorbsiya, flotasiya metodlarından nә zaman istifadә olunur?

•

çirkab suların bioloji üsulla tәmizlәnmәsindә
çirkab suların anaerob üsulu ilә tәmizlәnmәsindә
çirkab suların fiziki – kimyәvi tәmizlәnmәsindә
çirkab suların koaqulyasiya üsulu ilә tәmizlәnmәsindә
çirkab suların absorbsiya üsulu ilә tәmizlәnmәsindә

407 Mexaniki üsuldan nә zaman istifadә olunur?

•

tullantı qazların tәrkibindә zәrәrli qazların konsentrasiyası az olduqda tәmizlәnmәsindә
çirkab suların ilkin tәmizlәnmәsindә
kül çirklәndiricilәrinin tәmizlәnmәsindә
ağız vә böyük ölçülü aerozol hissәciklәrinin mexaniki tәmizlәnmәsindә
radioakiv çirklәndiricilәrinin tәmizlәnmәsindә

408 Ammonium, dәmir vә mis duzlarından nә zaman istifadә olunur?

•

çirkab suların absorbsiya üsulu ilә tәmizlәnmәsindә
çirkab suların koaqulyasiya üsulu ilә tәmizlәnmәsindә
çirkab suların bioloji üsulla tәmizlәnmәsindә
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çirkab suların anaerob üsulu ilә tәmizlәnmәsindә
çirkab suların kimyәvi üsulla tәmizlәnmәsindә

409 Aktivlәşmiş kömürdәn, selikozel, seolitdәn nә zaman istifadә olunur?

•

çirkab suların koaqulyasiya üsulu ilә tәmizlәnmәsindә
çirkab suların sorbsiya üsulu ilә tәmizlәnmәsindә
çirkab suların bioloji üsulla tәmizlәnmәsindә
çirkab suların kimyәvi üsulla tәmizlәnmәsindә
çirkab suların absorbsiya üsulu ilә tәmizlәnmәsindә

410 Yeraltı suların tükәnmәsi necә baş verir?

•

sәth sularının nominal icazә verilmiş axınının azalması zamanı
yeraltı suların müәyyәn bir әrazidә azalması vә sәviyyәsinin aşağı düşmәsi zamanı
göllәrin vә çayların suyunun qurudulması zamanı
dәniz vә okean sularının çirklәnmәsi zamanı
ekosistemlәrin dayanıqlığının pozulması zamanı

411 Neft vә neft mәhsulları neyә tәsir göstәrir?

•

bioloji mәhsuldarlıq aşağı düşmәsinә
dәniz vә okean sularının çirklәnmәsinә
flora vә faunanın çoxalmasına
göllәrin vә çayların suyunun qurudulmasına
canlılarda kimyәvi toksikatlar yığılmasına

412 Toztutucu qurğulardan nә üçün istifadә olunur?

•

texniki üsulla tullantı qazları tәmizlәmәk üçün
fiziki üsulla tullantı qazları tәmizlәmәk üçün
kimyәvi üsulla tullantı qazları tәmizlәmәk üçün
bioloji üsulla tullantı qazları tәmizlәmәk üçün
katalitik üsulla tullantı qazları tәmizlәmәk üçün

413 Fiziki vә kimyәvi üsullardan nә üçün istifadә olunur?

•

kül çirklәndiricilәrini tәmizlәmәk üçün
tullantı qazları zәrәrli maddәlәrdәn tәmizlәmәk üçün
tullantı qazların tәrkibindә zәrәrli qazların konsentrasiyası az olduqda tәmizlәnmәsindә
katalitik tәmizlәmә üsulunda katalizator olaraq
ağız vә böyük ölçülü aerozol hissәciklәri mexaniki tәmizlәmәk üçün

414 Palladium vә vanadiumdan nә üçün istifadә olunur?

•

aerozol şәklindә olan tullantı qazları tәmizlәnmәsindı
tullantı qazların tәrkibindә zәrәrli qazların konsentrasiyası az olduqda tәmizlәnmәsindә
katalitik tәmizlәmә üsulunda katalizator olaraq
kül çirklәndiricilәrinin tәmizlәnmәsindә
ağız vә böyük ölçülü aerozol hissәciklәri mexaniki tәmizlәnmәsindә

415 Kimyәvi üsuldan nә üçün istifadә olunur?

•

aerozol şәklindә olan tullantı qazları tәmizlәmәk üçün
ağız vә böyük ölçülü aerozol hissәciklәri mexaniki tәmizlәnmәsi
kül çirklәndiricilәrinin tәmizlәnmasi
tullantı qazların tәrkibindә böyük hәcmdә olan toz vә yağ dumanlarını tәmizlәmәk üçün
tullantı qazların tәrkibindә zәrәrli qazların konsentrasiyası az olduqda tәmizlәmәk üçün
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416 Elektrik filtrlәrindәn nә üçün istifadә olunur?

•

qeyri üzvi çirklәndiricilәri tәmizlәmәk üçün
aerozol şәklindә olan tullantı qazları tәmizlәmәk üçün
tullantı qazların tәrkibindә böyük hәcmdә olan toz vә yağ dumanlarını tәmizlәmәk üçün
kül çirklәndiricilәrinin tәmizlәnmasi
ağız vә böyük ölçülü aerozol hissәciklәri mexaniki tәmizlәnmәsi

417 Su vasitәsilә qazların tәmizlәnmәsi harada aparılır?

•

mexaniki toztutucularda
yaş toztutucularda
qazyuyucu toztutucularda
quru mexaniki toztutucularda
tozsoran tutucularda

418 Quru mexaniki toztutucularda hansı proses aparılır?

•

aerozol şәklindә olan tullantı qazları tәmizlәmәk üçün
ağız vә böyük ölçülü aerozol hissәciklәri mexaniki tәmizlәnmәsi
kül çirklәndiricilәrinin tәmizlәnmasi
tullantı qazların ilkin tәmizlәnmәsi
qeyri üzvi çirklәndiricilәri tәmizlәmәk üçün

419 Siklonlu vә tozçökdürücü quru toztutucularından nә üçün istifadә olunur?

•

qeyri üzvi çirklәndiricilәri tәmizlәmәk üçün
kül çirklәndiricilәrini tәmizlәmәk üçün
radioaktiv çirklәndiricilәri tәmizlәmәk üçün
aerozol şәklindә olan tullantı qazları tәmizlәmәk üçün
ağız vә böyük ölçülü aerozol hissәciklәri mexaniki tәmizlәmәk üçün

420 Quru toztutucularından nә üçün istifadә olunur?

•

qeyri üzvi çirklәndiricilәri tәmizlәmәk üçün
radioaktiv çirklәndiricilәri tәmizlәmәk üçün
aerozol şәklindә olan tullantı qazları tәmizlәmәk üçün
kül çirklәndiricilәrini tәmizlәmәk üçün
üzvi çirklәndiricilәri tәmizlәmәk üçün

421 Benzopren maddәsi daha çox nәyi çirklәndirir?

•

atmosferi
әtraf mühiti vә canlıların hәyat tәrzini
troposferi
litosferi
hidrosferi

422 Bәrk tullantıların ekopoliqonlarda emalı zamanı bütün tullantıların necә faizi ikinci resurslara
(xammala) çevrilir? (Çәki: 1)

•

0.5
0.7
0.6
0.8
0.45

423 Alimlәr tullantısız vә aztullantılı texnologiyaları tәkmillәşdirәrәk, әtraf mühiti bәrk tullantılardan
tamamilә azad etmәk üçün hansı poliqonların tikilmәsini tәklif edirlәr? (Çәki: 1)
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•

zibilxanalar
ekozibilxanalar
svalkalar
ekopoliqonlar
adi poliqonlar

424 Alimlәr sәnaye tullantılarının miqdarını azaltmaq mәqsәdilә hansı texnologiyalardan istifadә etmәyi
mәslәhәt görürlәr? (Çәki: 1)

•

dairәvi vә tsiklik texnologiyalar
qapalı vә açıq texnologiyalar
qapalı vә yarımqapalı texnologiyalar
tullantılı vә tullantısız texnologiyalar
tullantısız vә aztullantılı texnologiyalar

425 Toksiki bәrk sәnaye tullantılarını yandırmaq üçün hansı tip poliqonlardan istifadә edilir? (Çәki: 1)

•

bәsit poliqonlardan
adi poliqonlardan
xüsusi poliqonlardan
ümumi poliqonlardan
sadә poliqonlardan

426 Yerli icra hakimiyyәtlәrinin qәrarı әsasında hansı bәrk tullantılar xüsusi seçilmiş yerlәrdә basdırılır,
yaxud zәrәrsizlәşdirilir? (Çәki: 1)

•

inşaat tullantıları
sәnaye tullantıları
mәişәt tullantıları
kommunal tullantıları
iaşә tullantıları

427 Bәrk mәişәt tullantıları emal edәn poliqonların çatışmamazlığından böyük şәhәrlәrdә yığılıb qalmış
tullantılar hara atılır? (Çәki: 1)

•

şәhәrәtrafı düzәnliklәrә
şәhәrәtrafı svalkalara
şәhәrәtrafı zibilliklәrә
şәhәrәtrafı gölmәçәlәrә
şәhәrәtrafı yaşıllıqlara

428 Zibilyandırma zavodlarında bәrk mәişәt tullantılarını hansı temperaturda yandırırlar? (Çәki: 1)

•

700750°S
800850°S
500570°S
450480°S
600680°S

429 Bәrk mәişәt tullantıları zәrәrsizlәşdirmәk üçün tikilәn müәssisәsi necә adlanır? (Çәki: 1)

•

zibiltәmizlәyәn zavod
zibilyandırma zavodu
zibilbuxarlandıran zavod
zibildağıdan zavod
zibiltoplayan zavod

430 Bәrk mәişәt tullantılarının aerob üsulu ilә emalından alınan emal mәhsulu necә adlanır? (Çәki: 1)
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•

kömür adlanır
kompost adlanır
nolinur adlanır
asbest adlanır
qatran adlanır

431 Bәrk mәişәt tullantılarını emal etmәk üçün әn sәmәrәli üsul olaraq hansı üsuldan istifadә olunur? (Çәki:
1)

•

qәlәvilәşdirmә üsulundan istifadә olunur
aerob üsulundan istifadә olunur
anaerob üsulundan istifadә olunur
oksidlәşmә üsulundan istifadә olunur
çürütmәk üsulundan istifadә olunur

432 Bәrk mәişәt vә sәnaye tullantıları poliqonlarda hansı şәrtlәr daxilindә emal üçün birlikdә yüklәnir?
(Çәki: 1)

•

tullantıların tәrkibindә plastmaslar olduqda
tullantıların tәrkibindә sulfidlәr çox olduqda
tullantıların tәrkibindә şüşә maddәlәr az olduqda
tullantıların tәrkibindә toksiki maddәlәr az olduqda
tullantıların tәrkibindә taxta qırıntılar olduqda

433 Dünya praktikasında bәrk mәişәt tullantıların emal etmәk üçün aşağıdakı üsullardan istifadә edilir. Hansı
cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

zibillәrin pirolizi
zibillәrin rentilizasiya edilmәsi
zibillәrin sortlara ayrılması
zibillәrin müxtәlif sahәlәrә atılması
zibillәrin utilizasiya edilmәsi

434 Dünya praktikasında bәrk mәişәt tullantılarını emal etmәk üçün aşağıdakı metodlardan istifadә edilir.
Hansı cavab düzgün deyil (Çәki: 1)

•

zibillәrin fermentlәşdirilmәsi
zibillәrin zibilyandıran zavodlarda yandırılması
Tullantıları emal etmәk üçün poliqonların tikilmәsi
zibillәrin basdırılması
zibillәrin komposta edilmәsi

435 Tullantıların tәkrarәn, bәzәn dәfәlәrlә ardıcıl emal olunması prosesi necә adlanır? (Çәki: 1)

•

rentilizasiya adlanır
rektifikasiya adlanır
sorbsiya adlanır
utilizasiya adlanır
flotasiya adlanır

436 Tullantılardan tәkrar xammal, istilik enerjisi vә gübrә kimi istifadә etmәk üçün aparılan proses necә
adlanır? (Çәki: 1)

•

kömür tullantılarının utilizasiyası
kimya tullantılarının utilizasiyası
mәişәt tullantılarının utilizasiyası
sәnaye tullantılarının utilizasiyası
tikinti – inşaat tullantılarının utilizasiyası
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437 Әtraf mühiti vә insanları bioloji çirklәnmәdәn mühafizә etmәk üçün aşağıdakı tәdbirlәr hәyata keçirilir.
Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

sanitar qaydalarına әmәl edilir
qorxulu virusların mәnbәyini nәzarәt altında alınır
karantin elan edilsin
hәr bir tәdbir görülmür
epidemioloji nәzarәti hәyata keçirilir

438 Xüsusi tәhlükәli radioaktiv tullantıları basdırmaq üçün yerin geoloji forması nәzәrә alınmaqla yeraltı
hansı sahәlәr seçilir? (Çәki: 1)

•

daş kömür vә daşduz massivlәri seçilir.
daş qayalar vә düzәnliklәr seçilir
su hövzәlәri vә yeraltı sular seçilir
daş duz vә qaya süxurlu massivlәr seçilir
çöllәr vә xiyabanlar seçilir

439 Atom enerjisi ilә mәşğul olan beynәlxalq agentlik (MAQATE) xüsusi tәhlükәli radioaktiv tullantıları
basdırılması üçün haranı tәklif edirlәr (Çәki: 1)

•

buz mühitini
su mühitini
yer sәthini
yeraltını
duz mühitini

440 Qurudulmuş bәrk mәişәt tullantıları inşaat tәyinatlı sobalarda hansı temperaturda yandırılır? (Çәki: 1)

•

950°Sdә
500°Sdә
200°Sdә
1000°Sdә
900°Sdә

441 Bәrk mәişәt tullantılarının yandırılması zamanı yaranan toksiki qazlar yanma prosesinin hansı etapında
ayırırlar? (Çәki: 1)

•

V etapında
I etapında
III etapında
II etapında
IV etapında

442 Avropada zibilyandırma zavodlarında zibilin yandırılması necә etapda hәyata keçirilir? (Çәki: 1)

•

sәkkiz etapda
üç etapda
beş etapda
iki etapda
yeddi etapda

443 Bәrk tullantıları emal etmәk üçün tikilәn poliqonlar neçә il müddәtindә zibillәri emal edir? (Çәki: 1)

•

2545 il müddәtindә
4070 il müddәtindә
35 – 70 il müddәtindә
50100 il müddәtindә
4590 il müddәtindә
63/100

22.12.2016

444 Bәrk tullantıların emal edilmәsi üçün tikilәn poliqonların hündürlüyü nә qәdәr olur? (Çәki: 1)

•

35 m  ә qәdәr
45 m  ә qәdәr
50 mә qәdәr
60 mә qәdәr
40 m  ә qәdәr

445 Xüsusi qurğularda tullantıların toksiki maddәlәrdәn tәmizlәnmәsi necә adlanır? (Çәki: 1)

•

tullantıların istifadәsi adlanır
tullantıların utilizasiyası adlanır
tullantıların basdırılması adlanır
tullantıların demoksikasiyası adlanır
tullantıların istehsalı adlanır

446 Tullantıların yerin altında xüsusi ayrılmış çuxurlarda, istifadәsizi şaxtalarda vә başqa yerlәrdә
yerlәşdirilmәsi necә adlanır? (Çәki: 1)

•

tullantıların utilizasiyası adlanır
tullantıların dondurulması adlanır
tullantıların istifadәsi adlanır
tullantıların basdırılması adlanır
tullantıların istehsalı adlanır

447 Tullantılarda olan müxtәlif faydalı komponentlәri ayırıb, ondan yenidәn istifadә üçün aparılan proses
necә adlanır? (Çәki: 1)

•

flotasiya adlanır
rektifikasiya adlanır
rekultivasiya adlanır
utilizasiya adlanır
sorbsiya adlanır

448 Troposferdә mövcud olan ozon hansı proseslәr nәticәsindә әmәlә gәlir ?

•

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

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

•

termosferdә
troposferdә
erkosferdә
stratosferdә
mezosferdә

450 İqtisadi cәhәtdәn inkişaf etmiş ölkәlәrdә әn çox ölümlә nәticәlәnәn xәstәliklәr hansılardır ?

•

psixoemosionallıq vә anemiya
hipodinamiya vә malyariya
ürәkdamar vә xәrcәng
taun vә difteriya
ağcaqanad ensefaliti

451 Әlverişsiz mәnzil, yaşayış şәraiti, müxtәlif stress vәziyyәti hansı risk faktorlarına aiddir ?
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•

bioloji
sosial
elementar
tәbii
ekoloji

452 Kansorogen maddәlәrә aşağıdakılardan hansılar aiddir ?

•

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

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

•

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

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

•

bioloji faktorlar
risk faktorları
tәbii faktorlar
süni faktorlar
etoloji faktorlar

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

•

damar xәstәliklәri, qaz azlığı
ateroskleroz, psixoz, infarkt
endokrin xәstәliklәri, irsi xәstәliklәr
talasemiya vә xәrçәng xәstәliklәri
qara ciyәr vә qida yolu xәstәliklәri

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

•

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

457 Kükürd vә azot oksidlәri nә zaman atmosferә atılır?

•

Polad istehsalı zamanı
İES vә qazanxanalarda maye yanacaq yandırılan zaman
poladın әridilmәsi zamanı
dәmirin әridilmәsi zamanı
İES vә qazanxanalarda işlәdilәn

458 1997 – ci ildә Monrealda imzalanmış protokol nә haqqında idi?
әtraf mühitә tәsirinә görә antropogen tәsirlәr haqqında
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•

orqanizm sәviyyәsindәn yuxarıdakı müxtәlif sistemlәri haqqında
ozon dağıdan xlor  flüor üzvi birlәşmәlәri haqqında
ozon dağıdıcı maddәlәrin (ODM) istehsalının dayandırılması haqqında
ozon dağıdıcı maddәlәrin (ODM) istehsalını 2 dәfә azaltmaq haqqında

459 1987 – ci ildә Monrealda imzalanmış protokol nә haqqında idi?

•

ozon dağıdan xlor  flüor üzvi birlәşmәlәrin vә digәr ozon dağıdıcı maddәlәrin (ODM) istehsalını 2 dәfә azaltmaq
haqqında
orqanizm sәviyyәsindәn yuxarıdakı müxtәlif sistemlәri haqqında
müxtәlif orqanizmlәrin әtraf mühitlә münasibәtlәri haqqında
insanın öz iqtisadi, hәrbi, mәdәni maraqlarını tәmin etmәk mәqsәdilә onu әhatә edәn xarici mühitә tәsirlәri
haqqında
әtraf mühitә tәsirinә görә antropogen tәsirlәr haqqında

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

•

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

461 Dağ süxurlarında olan radioaktiv vә kosmosdan yer üzünә düşәn şüalanmaları hansı mәnbәlәr yaradır?
(Çәki: 1)

•

Yer maqnitizmi
Elektromaqnit mәnbәlәri
Süni mәnbәlәr
Tәbiәtdә olan ionlaşdırıcı mәnbәlәr
Elektrik ölçü cihazları

462 Yüksәk enerjiyә malik olan şüaların tәsiri nәticәsindә bir atomdan elektronu çıxarıb digәr atoma
birlәşdirәrkәn mәnfi vә müsbәt ionlar cütünün yaranmasına nә deyilir? (Çәki: 1)

•

Yüklәnmә hadisәsi deyilir
Şüalanma hadisәsi deyilir
Elektron vermә hadisәsi deyilir
İonlaşma hadisәsi deyilir
Elektronalma hadisәsi deyilir

463 FEHM vә işin tәşkilinә gigiyena tәlabatına әsasәn yuxarı sinif şagirdlәri üçün dәrs müddәtindә nә
müddәtdә kompüterdәn istifadә edә bilәrlәr? (Çәki: 1)

•

II dәrsdә 20 dәqiqә III dәrsdә 30 dәqiqә
İstәnilәn qәdәr istifadә edә bilәr
İstifadә etmәyә icazә verilmir
I dәrsdә 30 dәqiqә II dәrsdә 15 dәqiqә
I dәrsdә 25 dәqiqә II dәrsdә 20 dәqiqә

464 Güclü elektromaqnit şüalanmalarından sayılan cib telefonları nә cür rabitә sayılır? (Çәki: 1)

•

İntensiv rabitә sayılı
Şunursuz rabitә sayılır
İnpuls rabitә sayılır
Mobil rabitә sayılır
Radar rabitә sayılır

465 Video oyunlar vә digәr elektrik cihazlarından müntәzәm istifadә edәn uşaqlarda hansı xәstәliyә tutulma
riski yüksәk olur? (Çәki: 1)
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•

Onkoloji xәstәlik
Leykomiya xәstәliyi
Monal xәstәlik
Leykos xәstәliyi
Endokrin xәstәliyi

466 FEHM vә işin tәşkilinә gigiyena tәlabatına әsasәn yaşlılar üçün kompüterdә iş müddәti 8 saatlıq iş
günündә neçә saat qәbul olunmuşdur? (Çәki: 1)

•

10 saat qәbul olunmuşdur
8 saat qәbul olunmuşdur
5 saat qәbul olunmuşdur
4 saat qәbul olunmuşdur
6 saat qәbul olunmuşdur

467 Ümumilәşdirilmiş mәlumatlara әsasәn kompüter işlәdicilәrin monitor arxasında 2 saatdan 4 saata qәdәr
işlәdiklәri zaman onların sәhhәtindә hansı dәyişikliklәr yaranır? Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

Nәfәs yollarının xәstәliklәri 1,9 dәfә çox olur
Ürәk –damar xәstәliklәri 2 dәfә çox olur
Sinir istemindә pozuntular 4,6 dәfә çox olur
Orqanizmdә elә bir dәyişiklik hiss olunmur
Ayaqhәrәkәt aparatında xәstәlik 3,1 dәfә çox olu

468 Kompüter istifadәçilәrinin sağlamlıqlarında bir sıra şikayәtlәrinin olmasının sәbәbi nәdir? Hansı cavab
düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

Saçın tökülmәsi vә dәrinin quruması
Yuxunun vә yaddaşın pozulması
Gözlәrin sancması, baş ağrıları
Әhvalruhiyyәnin yüksәlmәsi
Yorğunluq vә әsәbilik

469 Kompüter istifadәçilәrinin görmә qabiliyyәti neçә faiz azala bilir? (Çәki: 1)

•

3550%
4570%
4065%
6085%
6070%

470 Kompüterdә işlәyәn işçinin işin başlanğıcından 2 saat sonra әmәlә gәlәn baş ağrısının sәbәbi nәdir?
(Çәki: 1)

•

Otaqda istiliyin artmasıdır
Otaqda karbonun miqdarının çoxalmasıdır
Otaqda oksigenin miqdarının azalmasıdır
Otaq havasında ağır aeroionların çoxalmasıdır
Otaqda rütubәtin azalmasıdır

471 Kompüter işlәyәn zaman otaqda havanın hansı tәrkibi dәyişir? (Çәki: 1)

•

Havanın hidrogen tәrkibi pislәşir
Havanın oksigeni pislәşir
Havanın rütubәti pislәşir
Havanın aeroion tәrkibi pislәşir
Havanın azot tәrkibi pislәşir
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472 Elektromaqnit şüaları kompüter istifadәçisindәn hansı mәsafәdә olan işçilәrә dә tәsir göstәrir? (Çәki: 1)

•

10 metr mәsafәdә
8 metr mәsafәdә
7 metr mәsafәdә
5 metr mәsafәdә
3 metr mәsafәdә

473 Kompüter әtrafında yaranan elektrostatik sahәni zәiflәtmәk üçün hansı tәdbiri hәyata keçirtmәk
lazımdır? (Çәki: 1)

•

Şüalandırmaq lazımdır
İzolә etmәk lazımdır
Yerlә birlәşdirmәk lazım deyil
Yerlә birlәşdirmәk lazımdır
Az işlәtmәk lazımdır

474 Son illәr sәhәrlәrdә böyük tezlikli diapozonlarda elektromaqnit sahәlәrinin aşağıdakı mәnbәlәrinin sayı
artmışdır. Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

Kiçik dalğalı sobalar
DAMnın radarları
Mobil әlaqә sistemlәri
Çuqun sobaları
Kompüterlәr

475 Әtraf mühitin elektormaqnit çirklәnmәsi dünya miqyasında vacib mәsәlә olduğundan ÜST bu problemi
hansı problemlәr sırasına daxil etmişdir? (Çәki: 1)

•

Lokal problemlәr
Qlobal problemlәr
Adi problemlәr
Aktual problemlәr
Regional problemlәr

476 Son illәrdә antropogen tәsirlәr nәticәsindә elektromaqnit sahәsinin genişlәnmәsi vә güclәnmәsi әtraf
mühittә hansı hadisәnin formalaşmasına sәbәb olmuşdur? (Çәki: 1)

•

Buluqyaranma hadisәsinin
Adi smoq hadisәsinin
Tüstü smoqu hadisәsinin
Eketrosmoq hadisәsinin
Fotokimyәvi smoq hadisәsinin

477 Qәbul olunmuş normalara uyğun olaraq kompüterlә işlәyәn hәr bir işçi üçün nә qәdәr sahә vә hәcm
ayrılmalıdır? (Çәki: 1)

•

2 m² vә 8 m³ ayrılmalıdır
8 m² vә 25 m³ ayrılmalıdır
4 m² vә 18 m³ ayrılmalıdır
6 m² vә 20 m³ ayrılmalıdır
10 m² vә 30 m³ ayrılmalıdır

478 Hansı kompüterlәrdә maye kristallardan istifadә edilir, baxmayaraq ki, onlar da güclü elektromaqnit
sahәsi әtraf mühitdә yaradırlar? (Çәki: 1)

•

Rәqәmsal televizorlar
Fәrdi elektron hesablama maşınları
Adi kompüterlәr
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•

Notbuk portativ kompüterlәri
Videodispleyerlәr

479 1 Vt şüalanma gücü ilә işlәyәn mobil telefonlar insanda hansı xәstәlik yaradır? (Çәki: 1)

•

Pnevmaniya xәstәliyi yaradır
Onkoloji xәstәlik yaradır
Ruhi xәstәlik yaradır
Monal xәstәlik yaradır
Xroniki ciyәr xәstәliyi yaradır

480 Kompüter otaqlarını işıqlandırmaq üçün hansı lampalardan istifadә olunması mәslәhәt görülür? (Çәki:
1)

•

Triod lampalardan
Volfrom lampalardan
Kvars lampalardan
Lyuminesess lampalarından
Diod lampalardan

481 Kompüter otaqlarında optimla rütubәtlilik 21° S tempraturda neçә faiz tәşkil edilmәlidir? (Çәki: 1)

•

45% tәşkil edilmәlidir
48% tәşkil edilmәlidir
55% tәşkil edilmәlidir
60% tәşkil edilmәlidir
40% tәşkil edilmәlidir

482 Kompüter istifadәçisi ilә ekran arasında mәsafә nә qәdәr olmalıdır? (Çәki: 1)

•

35 sm olmaldır
45 sm olmalıdır
40 sm olmalıdır
50 sm olmalıdır
30 sm olmalıdır

483 Kompüter geniş diapazonda hansı müxtәlif elektromaqnit şüalanması yaradır? Hansı cavab düzgün
deyil? (Çәki: 1)

•

Ultrabәnövşәyi şüalar
Optik şüalar
Elektrostatik sahәlәr
Rentgen şüaları
Yüksәk tezlikli vә aşağı tezlikli elektromaqnit şüaları

484 Qәbul olunmuş normaya әsasәn insanlar üçün tәhlükәsiz maqnit sahәsi selinin sıxlığı neçә Qaus qәbul
edilmişdir? (Çәki: 1)

•

50 Qaus
70 Qaus
45 Qaus
30 Qaus
85 Qaus

485 Elektromaqnit sahәsindәn mühafizә olunmaq mәqsәdilә qoruyucusanitar mühafizә zonasının
hüdudlarında hansı tikililәrin inşasına qadağa qoyulur? Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)
İdman vә oyun meydançalarının
Nәqliyyat üçün dayanacaqların
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•

Yaşayış binalarının
İstirahәt parkları salınır
İstirahәt yerlәrinin

486 Yaşayış yerlәrini kәsib keçәn yüksәk gәrginlikli elektromaqnit sahәlәrindәn insanları qorumaq üçün
hansı qoruyucu zonadan istifadә edilir? (Çәki: 1)

•

Beton sütunlardan
Yaşıllıq zonasından
Mühafizә zonasından
Sanitarqoruyucu zonadan
Taxta çәpәrlәrdәn

487 Zәif sәviyәlli elektromaqnit sahәsinin bilavasitә tәsirindәn orqanizmdә hansı xәstәliklәr inkişaf edә
bilәr? Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

Miqren, xroniki yorğunluq xәstәliyi
Davranışın dәyişmәsi, huşun itirilmәsi xәstәliyi
Xәrçәng xәstәliyi
Orqanizm stabil vәziyyәtdә qalır
Bronxit, astma, aritmiya xәstәliyi

488 Әtraf mühitin elektromaqnit çirklәnmәsi orqanizmin aşağıdakı әsas funksiyalarının zәiflәnmәsinә vә
zәdәlәnmәsinә sәbәb olur. Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

İmmunitetin aşağı düşmәsi
Hәzm sisteminin zәdәlәnmәsi
Ürәk damar sisteminin zәiflәmәsi
Sümüklәrin nazilmәsi
Psixi pozuntuların artması

489 Elektromaqnit sahәsinin hansı tәsiri sahәsindә aparılan tәdqiqatlar insan orqanizminin әn hәssas
sistemlәrini analiz etmәyә imkan yaratdı? (Çәki: 1)

•

Ümumi tәsiri
Kimyәvi tәsiri
Fiziki tәsiri
Bioloji tәsiri
Harmonal tәsiri

490 Son zamanlar әtraf mühittә elektromaqnit sahәsinin yerin tәbii fonu ilә müqayisәdә 1000 defәdәn çox
artmasına sәbәb olan sahәlәrdәn aşağıdakıları göstәrmәk olar. Hansı cavab düzgn deyil? (Çәki: 1)

•

Mikroelektron qurğularının istehsalının artması
Elektrik qurğularının kütәvi istehsalı
Müxtәlif mәişәt cihazlarının istehsalının çoxalması
Elektron cihazlarının sayının azalması
Radioelektron qurğularının istehsalının genişlәnmәsi

491 İnsanın fәaliyyәti ilә әlaqәdar olaraq törәnәn elektromaqnit sahәlәrinin diapazonunun genişlәndiyi
sahәlәır aşağıdakılardır. Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

Müxtәlif rabitәlәrin yaradılmasında
Radiolokasiyanın intensiv inkişafında
Radio әlaqәlәrin genişlәndirilmәsindә
Әtraf mühittә elektromaqnit sahәsi stabildir
Texnoloji proseslәrdә geniş istifadә olunmasında
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492 Ekoloji problemlәri tәhlil etmәk mәqsәdilә elektrik vә maqnit sahәlәrinin bütün növlәrini mәnşәyinә
görә aşağıdakı qruplara ayırırlar. Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

Bioloji obyektlәrdәn törәnәn elektrik sahәsi
Yerin sabit elektrostatik vә maqnit sahәsi
Günәş vә ulduzlardan gәlәn törәyәn elektromaqnit sahәsi
Elektrik vә maqnit sahәlәri mövcud deyil
Antropogen mәnşәli elektromaqnit sahәsi

493 Piroliz zibilyandırma zavodlarında bәrk mәişәt tullantıları hansı temperaturda yandırılır? (Çәki: 1)

•

1650°S
1350°S
1500°S
1700°S
1600°S

494 Maye çәkilindә olan radioaktiv tullantıları utullәşdirmәk üçün hansı metodlardan istifadә edilir? (Çәki:
1)

•

qablaşdırma vә şüşәlәşdirmә
qablaşdırma vә soyudulma
bitumlaşdırma vә qablaşdırma
bitumlaşdırma vә şüşәlәşdirmә
şüşәlәşdirmә vә rezinlәşdirmә

495 Radioaktiv tәrkibli mәhsulların bәrk tullantılarını zәrәrsizlәşdirmәk üçün hansı üsuldan istifadә edirlәr
(Çәki: 1)

•

böyük hәcmә salırlar
formasını dәyişirlәr
preslәyirlәr
bitumlaşdırmaq üçün yandırırlar
adi şәkildә anbarlara göndәrirlәr

496 Hәlәlik hansı sahәnin radioaktiv tullantılarını tam zәrәrsizlәşdirmәk mümkün olmamışdır (Çәki: 1)

•

kombinatların vә faydalı qazıntıların
zavod vә kombinatların
sәhiyyә vә elektronikanın
AES –in vә hәrbi – sәnaye kompleksinin
tikinti materialları vә asbestlәrin

497 Qeyriüzvi maddәdәn üzvi maddә әmәlә gәtirәn produsentlәr necә adlanır ?

•

konsumentlәr
ekoton orqanizmlәr
mikrosistemlәr
avtotrof orqanizmlәr
heterotrof orqanizmlәr

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

•

kosmik faktorlara
modifikator faktorlara
fizioloji faktorlara
qeyridövri faktorlara
limitlәşdirici faktorlara
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499 Temperatur, su, insan, torpaq, işıq vә s.mühitin hansı sahәsinin ayrılmaz hissәlәridir ?

•

dövri millәrin
antropogen amillәrin
biokoz amillәrin
abiotik amillәrin
biotik amillәrin

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

•

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

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

•

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

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

•

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

503 Torpağa qurğuşun tullantıları hansı vasitәlәrlә atılır 7

•

yeyinti sәnayesi
qara metallurgiya
neft sәnayesi
avtomobillәr
әlvan metallurgiya

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

•

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

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

•

sarmaşıq vә liyanalar
hidromorf bitkilәr
mamır vә şibyәlәr
yosun vә mikroorqanizmlәr
alçaq boylu kollar
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506 Dünyada әn çox açıq üsulla çıxarılan dağmәdәn sәnayesi mәhsulları hansı ölkә әrazisindәdir ?

•

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

507 Ümumiyyәtlә becәrilәn sahәlәr ümumi torpaq fondunun neçә faizini tәşkil edir ?

•

9,5 %ni
8 %ni
5 %ni
11,2 %ni
6,7 %ni

508 Dünyada mәhsuldar sahәlәrin ümumi sahәsi tәxminәn nә qәdәrdir?

•

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

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

•

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

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

•

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

511 Dünyanın quru hissәsinin nә qәdәr sahәsi tropik torpaqlar altındadır ?

•

42128.0
42064.0
42036.0
42125.0
42097.0

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

•

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

513 Radioaktiv çirklәndiricilәr hansı növ çirklәndiricilәrә aiddir:
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•

biosfer çirklәndiricilәrinә
ionsfer çirklәndiricilәrinә
atmosfer çirklәndiricilәrinә
hidrosfer çirklәndiricilәrinә
litosfer çirklәndiricilәrinә

514 Qlobal radioaktiv yağıntılar nә zaman intensivlәşir?

•

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

515 His hissәciklәrinin qabiliyyәtinә aiddir:

•

radiasiya tozunun әtraf mühitә yayılmasının qarşısını almaq
günәş şüalarını udmaq
tәlükәsizlik texnikasına riayәt edilmәsini tәmin etmәk
güclü tüstü cәrәyanlarının yaranmasının qarşısını almaq
iqlimin qlobal pozulmasının qarşısını almaq

516 Radioaktivlik nәyә deyilir?

•

indiki vә gәlәcәk nәsillәrin sağlamlığının ionlaşdırıcı şüalanmaların zәrәrli tәsirindәn qorunmasına
insan fәaliyyәti nәticәsindә tәbii radiasiya fonunun dәyişmәsinә
ionlaşdırıcı şüalar buraxan elementlәrin izotoplarına
tәbiәtdә xarici tәsir olmadan elementlәrin özözünә şüa buraxması hadisәsinә
radiasiya tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasına

517 Tezliyi 1091013 hs olan seslere ne deyilir?

•

Harmonik sәs deyilir
Hipersәslәr deyilir
Ultrasәs deyilir
Akustik sәslәr deyilir
İnfrasәs deyilir

518 Tezliyi 20000hsdәn yuxarı olan sәs necә adlanır? (Çәki: 1)

•

Termonik sәs adlanır
Ultrasәs adlanır
İnfrasәs adlanır
Hipersәs adlanır
Titrәyiş sәsi adlanır

519 Tezliyi 20 hsdәn aşağı olan sәs dalğasına nә deyilir? (Çәki: 1)

•

Zrbәlisәs deyilir
Hipersәs deyilir
İnfrasәs deyilir
İltrasәs deyilir
Titrәyiş sәsi deyilir

520 Tezliyi 20 hs ilә 20000 hs arasında olan vә ixtiyari elastik mühitdә yayılan mexaniki dalğalara nә
deyilir? (Çәki: 1)

•

Qeyrielastik dalğalar deyilir
Sәs dalğaları deyilir
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Elastik dalğalar deyilir
Elektrik dalğalar deyilir
Akustik dalğalar deyilir

521 İonlaşdırıcı şüalanma mәnbәyi әtrafında mәnbәnin normal istismarı şәraitindә әhalinin normal şüalanma
normasından yüksәk dozalı әrazisi necә adlanır? (Çәki: 1)

•

İşçi zona adlanır
Sanitalmühafizә zonası adlanır
Müşahidә zonası adlanır
Poliqou adlanır
Tәhlükәli zona adlanır

522 Kosmik şüalanmanın vә tәbii radionuklidlәrin torpaqda, qida maddәlәrindә, habelә insan orqanizmindә
tәbii yaratdığı şüalanma dozasına nә deyilir? (Çәki: 1)

•

Ümumi radiasiya fonu deyilir
İxtiyari radiasiya fonu deyilir
Spontan radiasiya fonu deyilir
Tәbii radiasiya fonu dyeilir
Mәcburi radiasiya fonu deyilir

523 Respublika әrazisindә atmosfer aerozollarının ümumi βradioaktivliyi üzrә müşahidәlәr ölkәnin neçә
mәntәqәsindә aparılır? (Çәki: 1)

•

3 mәntәqәsindә
11 mәntәqәsindә
8 mәntәqәsindә
7 mәntәqәsindә
5 mәntәqәsindә

524 Günәş şüalarının fәallığından asılı olaraq gündәlik radiasiya fonu respublika әrazisindә necә dәyişir?
(Çәki: 1)

•

Hәr an dәyişir
Mövsümlәr üzrә dәyişir
Mövsümlәr üzrә dәyişmir
Ümumiyyәtlә sabit qalır
Radiasiya fonu sabitdir

525 Respublikamızda әtraf mühitin radiasiya fonu üzrә güdәlik müşahidәlәr bütün bölgәlәri әhatә edәn neçә
müşahidә mәntәqәlәrindә aparılır? (Çәki: 1)

•

39 müşahidә mәntәqәsindә
41 müşahidә mәntәqәsindә
40 müşahidә mәntәqәsindә
35 müşahidә mәntәqәsindә
37 müşahidә mәntәqәsindә

526 Tәbii mühitin radiasiya şәraitinә hansı göstәricilәr üzrә nәzarәt edilir? (Çәki: 1)

•

Texnogen radiasiya fonu vә ümumi α radioaktivliyi
Tәbii radiasiya fonu vә ümumi β radioaktivliyi
Özözünә radiasiya fonu vә ümumi proton radioaktivliyi
İxtiyari radiasiya fonu vә rentgen şüalanması
Mәcburi radiasiya fonu vә γ şüalanması

527 İonlaşdırıcı şüalara aid olan hansı işlәr dövlәt inhisarında olmaqla müvafiq icra hakimiyyәt orqanlarının
müәyyәn etdiyi qaydada hәyata keçirilir. Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)
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•

Radioaktiv mәnbәlәrdәn istifadә
Radioaktiv maddәlәrin hasilatı vә emalı
Radioaktiv maddәlәr üzәrindә nәzarәt yoxdur
Radioaktiv maddәlәrin daşınması, saxlanılması
Radioaktiv maddәlәrin mәhv edilmәsi vә basdırılması

528 Respublika hududlarında şüalanmanın әsas gigiyeniya normativlәrinә әsasәn radiasiya qurğularında
işlәyәn hәyatının müәyyәn fәaliyyәti dövründә (50 il) yol verilәn doza nә qәdәr olmalıdır? (Çәki: 1)

•

3 Zv
2 Zv
1 Zv
5 Zv
4 Zv

529 Respublika hududlarında şüalanmanın әsas gigiyena normativlәrinә әsasәn radiasiya qurğularında
işlәyәnlәr üçün yol verilәn orta illik doza nә qәdәr olmalıdır? (Çәki: 1

•

0,06 Zv
0,02 Zv
0,01 Zv
0,03 Zv
0,05 Zv

530 Respublika hududlarında şüalanmanın әsas gigiyena normativlәrinә әsasәn әhali üçün bütün hәyatı
döründә (70 il) yol verilәn şüalanma dozası nә qәdәr qәbul olunur? (Çәki: 1)

•

0,06 Zv
0,07 Zv
0,5 Zv
0,03 Zv
0,05 Zv

531 1kq maddәnin bir saniyәdә udduğu enerjiyә nә deyilir? (Çәki: 1)

•

Bekkerel deyilir
Zivert (Zv) deyilir
Rentgen deyilir
Ber deyilir
Küri deyilir

532 Hansı hissәciklәr ionlaşma yaratmırlar lakin onlar atomları stabil vәziyyәtdәn çıxarıb güclü radioaktivlik
yaradırlar (Çәki: 1)

•

Elektronlar
Neytronlar
Protonlar
Betta hissәciklәr
Affa hissәciklәr

533 Radioaktiv şüa mәnbәlәrindәn başqa digәr şüalar mәnbәlәri hansılardır? (Çәki: 1)

•

Neytronlar, rentgen vә kosmik şüalar
Sәs, optik vә akustik şüalar
Rentgen, lazer vә elektron şüalar
Elektronlar, protonlar vә nuklidlәrdir
Neytron, affa vә betta şüalar

534 β hissәciklәr orqanizmә daxil olduqda hüceyrәdә nә cür iz qoyurlar? (Çәki: 1)
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•

Stabil vәziyyәtdә qalırlar
Tәdricәn hәrәkәt edirlәr
Heç bir iz qoymurlar
İonlaşdırıcı iz qoyurlar
Hec bir hәrәkәt etmirlәr

535 γnın tәbiәti necәdir? (Çәki: 1)

•

Kvantlar selidir
Yüklü hissәciklır selidir
Elektronlar selidir
Elektromaqnit dalğalarıdır
Protonlar selidir

536 İonlaşdırıcı şüalanmanın neçә növü vardır? (Çәki: 1)

•

Rentgen, β vә γşüalar
γ, rentgen vә neytronlar
Neytron, elektron vә γ şüalar
α, β vә γşüalar
Proton, α vә pozitronlar

537 Әtraf mühitin radioaktiv çirklәnmәdәn mühfizәsi sahәsindәki fәaliyyәt ölkәmizdә qәbul olunmuş hansı
qanunlar vә әsasnamәlәr әsasında hәyata keçirilir? Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

“Әtraf mühitin manitorinqinin keçirilmәsi haqqında”
“Әhalinin radiasiya tәhlükәsizliyi haqqında”
“Ekoloji tәhlükәsizlik haqqında”
“Әtraf mühitin sağlamlaşdırılması haqqında”
“Әtraf mühitin mühafizәsi haqqında”

538 Respublika hüdudlarında şüalanmanın әsas gigiyena normativlәrinә әsasәn әhali üçün orta illik yol
verilәn şüalanma doza nә qәdәr olmalıdır? (Çәki: 1)

•

0,03 Zv vә ya 7 Ber
0,01 Zv vә ya 8 Ber
0,005 Zv vә ya 3Ber
0,001 Zv vә ya 5 Ber
0,03 Zv vә ya 10 Ber

539 Radiasiya tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi hansı sәnәdlәrin qәbul edilmәsi ilә hәyata keçirilir? Hansı
cavab düzgün deyil (Çәki: 1)

•

Tikintinorma qaydalarının
Radiasiya tәhlükәsizliyi qaydalarının
Sanitariyagigiyeniya normalarının
Heç bir sәnәd qәbul edilmir
Sәrәncam vә tәlimatların

540 Radiasiya tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasının әsas prinsiplәri hansılardır? Hansı cavab düzgün deyil
(Çәki: 1)

•

İqtisadi vә sosial amillәrin nәzәrә alınması
Әsaslandırma prinsipi
Normalaşdırma prinsipi
Texnoloji prinsiplәr
Optimallaşdırma prinsipi
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541 Texniki qurğuların nasazlığı, işçilәrin sәhvi nәticәsindә ionlaşdırıcı şüa mәnbәlәri üzәrindә idarәetmәnin
itirilmәsi vә bunun nәticәsi olaraq insanların normadan artıq şüalanmasına nә deyilir? (Çәki: 1)

•

Qeyriadi qәza
Tәbii qәza
Texniki qәza
Radiasiya qәzası
Antropogen qәza

542 İnsan fәaliyyәti nәticәsindә tәbii radiasiya fonunun dәyişmәsi necә adlanır? (Çәki: 1)

•

Stabil radiasiya fonu
Tәbii radiasiya fonu
Adi radiasiya fonu
Texnogen dәyişdirilmiş radiasiya fonu
Sәrbәst radiasiya fonu

543 İndiki vә gәlәcәk nәsillәrin sağlamlığının ionlaşdırıcı şüalanmaların zәrәrli tәsirindәn qorunmasına nә
deyilir? (Çәki: 1)

•

Әhalinin nüvә tәhlükәsi
Әhalinin әrzaq tәhlükәsi
Әhalinin sağamlıq tәhlükәsi
Әhalinin radiasiya tәhlükәsi
Әhalinin virus tәhlükәsi

544 Radiasiya tәhlükәsizliyi, radioaktiv maddәlәrvә digәr ionlşdırıcı şüa mәnbәlәrinә aid әsas sanitariya
qaydaları vә normalarına nә deyilir? (Çәki: 1)

•

Rentgenә nәzarәt deyilir
Udulan şüaya nәzarәt deyilir
Şüalanmaya nәzarәt deyilir
Radioaktivliyә nәzarәt deyilir
Elektronlar selinә nәzarәt deyilir

545 Tәbiәtdә xarici tәsir olmadan elementlәrin özözünә şüa buraxması hadisәsi necә adlanır (Çәki: 1)

•

Smoq hadisәsi deyilir
Şüaburaxma deyilir
Fotoeffekt deyilir
Radioaktivlik deyilir
Lyumine sensiya deyilir

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

•

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

547 Canlı orqanizmlәrin metobolizm prosesini idarә edәn әsas elementlәr hansılardır?

•

filogenezlәr
konfermentlәr
üzvi birlәşmәlәr
fermentlәr
embrionlar
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548 Ontogenez nәdir?

•

orqanizmdә hasil edilәn әsas elementlәrdir
orqanizmdә baş verәn biokimyәvi proseslәrdir
orqanizmdә olan üzvi kükürd birlәşmәlәridir
orqanizm doğulandan ölәnә kimi getdiyi yoldur
molekulları orqanizmә paylayan әsas elementlәrdir

549 Canlıların metobolizma prosesini idarә edәn әsas elementlәr hansılardır?

•

filogenezlәr
konfermentlәr
hormonlar
fermentlәr
ontogenezlәr

550 Yaşayış mühitindәn asılı olaraq mikroorqanizmlәr hansı qruplara bölünürlәr?

•

ekotip vә indivitlәr
heteretrof vә bakteriyalar
avtotrof vә göbәlәklәr
aerob vә aneoroblar
biotop vә genotopıar

551 Ölü orqanika ilә qidalanan heterotroflar hansılardır?

•

redusentlәr
destuktorlar
produsentlәr
saprofitlәr
parazitlәr

552 Qeyriüzvi maddәdәn üzvi maddә әmәlә gәtirәn orqanizmlәr necә adlanır ?

•

fәrdlәr
biotoplar
genofondlar
avtotroflar
biosistemlәr

553 Bütün orqanizmlәrin bölündüyü әsas qruplar hansılardır?

•

redusent vә bakteriyalar
hüceyrә vә növlәri
konsument vә parazitlәr
avtotrof vә heteretroflar
relyef vә süxurlar

554 Tәbii qruplaşmaların әksәriyyәtinin yerli şәraitә uyğunlaşaraq yaratdıqları qrup elmi cәhәtdәn nә
adlanır?

•

biosenoz
biotop
genofond
ekotip
ekosistem

555 Bir növә aid fәrdlәr birliyi nә adlanır?
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•

biotoplar
genefondlar
biosenozlar
populyasiya
ekosistemlәr

556 Biosistemlәri yaradan әsas komponentlәr hansılardır?

•

ekotip amillәri
biotoplar
biosenozlar
biotik vә abiotik amillәr
tәkamül proseslәri

557 Atmosferdә vә çoxsaylı sәthi biogen mәnşәli çöküntü minerallarının tәrkibi hansı elementdәn ibarәtdir?

•

qurğuşun
maqnezium
kalsium
oksigen
karbon

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

•

qurğuşun
kükürd
hidrogen
karbon
metan qazı

559 Әhәng karbonatları vә karbon ikioksidi karbonun tәbiәtdә mövcud olan hansı formasıdır ?

•

mayelәşmiş
kristal
bәrk
mineral
ionlaşmış

560 Okeanlarda әn çox mövcud olan qaz hansıdır ?

•

fosfor
arqon
karbon
azot
hidrogen

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

•

metan qazı
natrium xlor
karbon 4oksid
üzvi azot
dәm qazı

562 Destibellәr (dB) nәyin ölçü vahiddidir?

•

radioaktv şüalanmanın sürәtinin
sәsin titrәyişinin intensivliyinin
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sәsin yayılma sürәtinin
işığın yayılma intensivliyinin
elektromaqnit impulslarının tәsirlәrinin

563 Ultrasәsdә sәsin tezliyi nә qәdәrdir?

•

20000 hsdәn aşağı
20000 hsdәn yuxarı
1000 hsdәn aşağı
1500 hs
10000 hs

564 İnfrasәsdә sәsin yezliyi nә qәdәrdir?

•

27 hs
20 hs –dәn aşağı
25 hs
23 hs
20 hs

565 Hansı temperaturda sәs 330 m/san sürәtlә yayılır?

•

1°C
0°C
5°C
8°C
3°C

566 Hansı sәbәb insanların ömrünü 1012 il qısaladır?

•

atmosferin çirklәnmәsi
sәs çirklәnmәsi
ozonsferin çirklәnmәsi
litosferin çirklәnmәsi
hidrosferin çirklәnmәsi

567 Titrәyiş şәklindә bәrk cisimlәrdә yayılan dalğalanma amplitudası hansı tezlikdә hiss olunur?

•

16 hs
15 hs
13 hs
10 hs
18 hs tezlikdәn yuxarı

568 Bәrk cisimlәrdә zәrbә vә silkәlәnmә şәklindә dalğalanma hansı tezlikdә baş verir?

•

19 hs
25 hs
18 hs tezliyә qәdәr
20 hs
22 hs

569 Yaylı dәstәklәr, xüsusi әlcәk vә ayaqqabılarda nә zaman istifadә olunur?

•

rentgen şüalanmasının qarşısını almaq üçün
titrәyişi azaltmaq üçün
azot vә kükürd oksidlәrinin miqdarı havada artan zaman
ağır metalların vә toksiki maddәlәrin miqdarı havada artan zaman
iri miqyaslı müharibәlәr baş verdikdә
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570 Eşitmә aparatında ağrı hәddi sәs intensivliyinin hansı intervalında yaranır? (Çәki: 1)

•

100110 dB
118128 dB
115125 dB
120130 dB
105115 dB

571 Hansı tezliklәrdә insanın daxili orqanlarının vә mәrkәzi әsәb sisteminin funksiyası pozulur? (Çәki: 1)

•

780 hs
555 hs
4100 hs
585 hs
290 hs

572 Titrәyişi azaltmaq mәqsәdi ilә hansı fәrdi mühafizә vasitәlәrindәn istifadә edilir? (Çәki: 1)

•

Rezin әlcәk, rezin ayqqabı vә polimer әlcәklәrdәn
Yaylı dәstәklәr, xususi әlcәk vә ayaqqabılardan
Rezin әlcәk, ebonik әlcәk vә xüsusi әlcәklәrdәn
Ebonit dәstәk, plastmas ayaqqabı vә rezin әlcәklәrdәn
Kauçuk dәstәk, kauçuk әlcәk vә ayaqqabılardan

573 Titrәyişi azaltmaq mәqsәdilә istifadә olunan titrәyiş tәcridedicilәr hansı materiallardan hazırlanır? (Çәki:
1)

•

Kauçuk vә rezindәn
Qәtran vә kauçukdan
Rezindәn vә yaydan
Ebonik vә kauçukdan
Şüşә vә asbestdәn

574 Titrәyişi azaltmaq mәqsәdi ilә titrәyiş yaradan mexanizmlәr ilә insan arasında nә yerlәşdirilir? (Çәki: 1)

•

Titrәyiş izolyatorları
Titrәyiş tәdridedicilәri
Qoruyucu ekranlar
Titrәyiş udanlar
Titrәyiş yayanlar

575 Titrәyiş yol verilәn normadan yuxarı olduqda hansı vasitәlәrdәn istifadә edilir? (Çәki: 1)

•

Titrәyişi genişlәndirәnlәrdәn
Titrәyiş tәdric edicilәrindәn
Titrәyiş udanlardan
Titrәyişi uzaqlaşdıranlardan
Titrәuişi mәhv edәnlәrdәn

576 Titrәyişi zәiflәtmәk üçün hansı tәdbirlәri hәyata keçirtmәk lazımdır? Hansı cavab düzgün deyil (Çәki: 1)

•

Titrәyiş mәnbәlәrini genişlәndirmәk
Titrәyişi dinamik söndürmәk
Fәrdi mühafizә vasitәlәrindәn istifadә etmәk
Tәşkilatitexniki tәdbirlәr hәyata keçirtmәk
Titrәyiş mәnbәyini lәğv etmәk

577 0÷4 hs tezlikli titrәyiş daxili orqanları rezonansa gәtirәrәk hansı xәstәliyin yaranmasına sәbәb olur?
(Çәki: 1)
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•

mәdә xәstәliyinin
dәniz xәstәliyi”nin
peşә xәstәliyinin
ürәkdamar xәstәliyinin
qan xәstәliyinin

578 Hansı tezlikli titrәyiş daxili orqanları rezonansa gәtirәrәk dәniz xәstәliyi yaradır? (Çәki: 1)

•

03 hs tezlikli titrәyiş
04 hs tezlikli titrәyiş
23 hs tezlikli titrәyiş
15 hs tezlikli titrәyiş
27 hs tezlikli titrәyiş

579 Hansı tezlikli dalğalanma hәyat üçün mühüm olan orqanların (beyin,qara ciyәr, mәdә) dalğalanmasına
uyğun olduğu üçün bele titrәyiş daha tәhlükәlidir? (Çәki: 1)

•

37 hs tezlikli
49 hs tezlikli
26 hs tezlikli
38 hs tezlikli
59 hs telikli

580 Titrәyiş nәticәsindә orqanizmlәrdә nә kimi fizioloji dәyişikliklәr baş verir? Hansı cavab düzgün deyil
(Çәki: 1)

•

Ürәkdamar sisteminin xәstәliklәri
fizioloji dәyşikliklәr baş vermir
Oynaq sistemin zәdәlәnmәsi
Sinirlәrin zәdәlәnmәsi
Maddәlәr mübadilәsinin pozulması

581 Bәrk cisimlәrdә yayılan 18 hs tezlikdәn yuxarı tezliklәrdәki dalğalanma amplitudası bir yerdә hansı
formada hiss edilir? (Çәki: 1)

•

Rәqs şәklindә
Titrәyiş şәklindә
Zәrbә şәklindә
Dalğa şәklindә
Silkәlәnmә şәklindә

582 Bәrk cisimlәrdә yayılan 18 hs tezliyә qәdәr dağalanma amplitudası nә şәkildә hiss olunur? (Çәki: 1)

•

Sәsin gurlaşması vә genişlәnmәsi şәklindә
Zәrbә vә silkәlәnmә şәklindә
Titrәmә vә silkәlәnmә şәklindә
Sәsin yayılması vә genişlәnmәsi şәkilindә
Sәsin udulması vә yox edilmәsi şәklindә

583 Әtraf mühitin sәsküydәn çirklәnmәsini aşağı salmaq mәqsәdi ilә aşağıdakılardan istifadә edilir. Hansı
cavab düzgün deyil (Çәki: 1)

•

Sәs mәnbәlәrinin sәsinin yüksәldilmәsi
Yeni akustik texnologiyaların tәtbiqi
Yaşayış tikintilәrindә arxitektorplanlaşdırma işlәri
Cox sәsli mәnbәlәrin az sәsli texnologiyalarla әvәz olunması
Sәs mәbәyi şüalanmasının istiqamәtinin dәyişdirilmәsi

584 Zehni әmәklә mәşğul olan adamlarda mәişәt sәslәrinin tәsirindәn hansı problemlәr yaranır? (Çәki: 1)
83/100

22.12.2016

•

Qulaqlarda karlıq yaranır
Ankoloji xәstәliklәr yaradır
Ürәk döyüntülәri artır
Qan tәzyiqi yüksәlir
Stres vәziyyәti yaradır

585 Sәs ümumi bioloji qıcıqlandırıcı olub, insan orqanizminin hansı orqanlarına tәsir edәrәk müxtәlif
fizioloji dәyşikliklәr yaradır. Hansı cavab düzgün deyil (Çәki: 1)

•

Beyin qabığının qıcıqlanmasına sәbәb olur
Ürәk döyüntülәri qısalır
Qan tәzyiqi qalxır
Orqanizmdә xoş әhvalruhiyyә yaradır
Qan damarlarının daralması baş verir

586 İnsanın hәyatı boyu mәruz qaldığı zәrәrli sәslәrin mәnbәlәri hansılardır? Hansı cavab düzgün deyil
(Çәki: 1)

•

Nәqliyyat vasitәlәrinin çoxalması
Avadanlıqların gücü vә sürәti
Yeni intensiv texnologiyaların tәtbiqi
Yeni sәs tutucuların tәtbiqi
Mәişәt avadanlıqlarının hәr yerdә tәtbiqi

587 Sәsin intensivliyi onu xarakterizә edәn hansı parametrlәrdәn asılıdır? Hansı cavab düzgün deyil (Çәki:
1)

•

Sәsin periodundan asılıdır
Sәsin amplutudasından asılıdır
Sәsin gurluğundan asılıdır
Mühitin xassәlәrindәn asılıdır
Dalğanın formasından asılıdır

588 İnsan qulağı hansı sәslәri qәbul edә bilmir? (Çәki: 1)

•

İfrat güclü vә zәif sәslәri
Orta sәslәri vә güclü sәslәri
Adi sәslәri vә gurultulu sәslәri
İnfrasәslәri vә ultrasәslәri
Zәif sәslәri vә gur sәslәri

589 Bütün şәhәrlәrә xas olan sәs çirklәnmәsi insanların ömrünün neçә il qısalmasına sәbәb olur? (Çәki: 1)

•

810 il
710 il
58 il
1012 il
911il

590 Sәsin titrәyişinin intensivliyi loqarifmik şkala üzrә hansı vahidlә ölçülür? (Çәki: 1)

•

Kilometrlәrlә ölçülür
Santımetrlәrlә ölçülür
hslәrlә ölçülür
Destibellәrlә (dB) ölçülür
Vatlarla ölçülür

591 Müassir ekologiyanın qlobal problemlәrindәn biri dә әtraf mühitin nә cür çirklәnmәsidir? (Çәki: 1)
84/100

22.12.2016

•

Harmonik çirklәnmәsdir
Tullantılarla çirklәnmәsdir
Maqnit çirklәnmәsidir
Sәs (akustik) çirklәnmәsidir
Texnogen çirklәnmәsdir

592 Havada 0° S temperaturda sәsin yayılma sürәti nә qәdәrdir? (Çәki: 1)

•

400 m/san
300 m/san
350 m/san
330 m/san
370 m/san

593 Sәsin sürәti mühitin hansı fiziki parametrindәn asılıdır? (Çәki: 1)

•

Mühitin nüfuzetmә qabiliyyәtindәn asılıdır
Mühitin şәffavlığından asılıdır
Mühitin tәmziliyindәn asılıdır
Mühitin sıxlığından asılıdır
Mühitin nüfuzetmә qabiliyyәtindәn asılıdır

594 Sәsin spektirinә hansı kәmiyyәtlәr daxildir? (Çәki: 1)

•

Sәsin tezliyi vә gücü daxildir
Sәsin gurluğu vә intensivliyi daxildir
Sәsin ucalığı vә gurluğu daxildir
Sәsin ucalığı vә tembiri daxildir
Sәsin harmonikliyi vә tembiri daxildir

595 Sәsin әsas xarakteristikasını hansı parametr müәyyәn edir? (Çәki: 1)

•

Sәsin amplitudası müәyyәn edir
Sәsin gücü müәyyәn edir
Sәsin tezliyi müәyyәn edir
Sәsin spektri müәyyәn edir
Sәsin intensivliyi müәyyәn edir

596 Adi smoqun tәrkibi hansı çirklәndirici qarışıqlardan ibarәtdir? (Çәki: 1)

•

CO, CO2, NaO, H2O , PbO,
NO, NO2,N2O5, H2O, AgO
Al2O3, FeO, SiO, CdO, HgO
SO2, NO2, COx, H2O ,CnHm
PbO, HgO, AuO, H2O, Al2O3

597 Polad istehsalı zamanı atmosferә hansı çirklәndirici maddәlәr tullanır? (Çәki: 1)

•

yod buxarı, flor birlәşmәlәri, su buxarı
kükürd oksidlәri, karbon oksidlәri, bәrk hissәciklәr
xlor birlәşmәlәri, dәmir oksidlәri, su buxarı
sinz oksidlәri, dәmir oksidlәri, karbon qazı
natrium oksidlәri, xlor, yod buxarı

598 AES – in atmosferi çirklәndirәn tullantıları hansılardır. (Çәki: 1)

•

gümüş ionlar, dәniz ionları, su buxarı
zing ionları, kalsium, tozlar
radioaktiv yod, radioaktiv tәsirsiz qazlar, aerozollar
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duzlar, hepatit, su buxarı
su buxarı, helinionları, aerozollar

599 İES vә qazanxanalarda maye yanacaq yandırılan zaman atmosferә hansı çirklәndiricilәr atılır? (Çәki: 1)

•

kalsium vә xlor oksidlәri
kükürd vә azot oksidlәri
dәmir vә aliminum oksidlәri
karbon vә xlor oksidlәri
natrium vә fosfor oksidlәri

600 Hava hövzәsini antropogen tәsirlәrdәn yaranan zәhәrli maddәlәrdәn mühafizә etmәk mәqsәdilә
aşağıdakı tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi vacib sayılır? Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

sanitar – mühafizә zonalarının yaradılması
istehsal müәssisәlәrinin şәhәr daxilindә yerlәşdirilmәsi
texnoloji proseslәrin ekologiyalaşdırılması
tullantı qazların tәmizlәnmәsi
tullantı qazların atmosferә sәpәlәnmәsi

601 Atmosferdә hansı qazların çoxalması parnik effekti nin yaranmasına sәbәb olur? (Çәki: 1)

•

O,O2, N2O3
NO, NO2, Nel, SO2
CO2 , CH4 , N –Oksidleri, O3
SO3, SO2, CO, NOksidleri
P2O5, CaO, NO2, O3

602 Stratosfer ozonunun azalmasına atmosferdә ildәn – ilә artan hansı maddәlәrin oksidlәri tәsir göstәrir?
(Çәki: 1)

•

Ca, Na, K – oksidlәri
Al, Fe, Hg – oksidlәri
Ga, Se, Ag,
N, S, C,  oksidlәri
Au, Ag, Hg,  oksidlәri

603 Ozon qatının azalmasına hansı maddәlәr daha çox tәsir göstәrirlәr? (Çәki: 1)

•

ammonyak vә karbon birlәşmәlәri
xlor  flüor üzvi birlәşmәlәri vә ODM
Na birlәşmәlәri vә neft mәhsulları]
Ca birlәşmәlәri vә ODM
Fe birlәşmәlәri vә üzvi sintez maddәlәri

604 Havada asılı halda olan bәrk vә maye hissәciklәrlә atmosferin çirklәnmәsi necә adlanır? (Çәki: 1)

•

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

605 Metan qazının әn çox iştirak etdiyi proses hansıdır ?

•

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

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

•

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

607 Oksigen elementi Atmosferi vә hidrosferi hansı tәbәqә ilә әlaqәlәndirir ?

•

ekzosfer
okean yatağı
yer qabığı
biosfer
mantiya

608 Biogeokimyәvi dövran hansı elementlәrin dövr etmә tsikllarının nәticәsindә yaranır ?

•

kosmik elementlәrin
biofil elementlәrin
fitofaq elementlәrin
ekoton elementlәrin
edofogen elementlәrin

609 V.İ.Vernadskinin « Sabitlik qanunu», onun başqa hansı qanunu әsasında yaradılmışdır ?

•

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

610 Rezindәn vә yaydan nә mәqsәdilә istifadә edilir?

•

titrәyişi yaymaq mәqsәdilә
titrәyişi mәhv etmәk mәqsәdilә
titrәyişi azaltmaq mәqsәdilә
titrәyişi artırmaq mәqsәdilә
titrәyişi udmaq mәqsәdilә

611 Zivert (Zv) nәdir?

•

12 kq maddәnin 12 saniyәdә udduğu enerjidir
1 kq maddәnin 1 saniyәdә udduğu enerjidir
10 kq maddәnin 10 saniyәdә udduğu enerjidir
2 kq maddәnin 2 saniyәdә udduğu enerjidir
5 kq maddәnin 5 saniyәdә udduğu enerjidir

612 İptitdәn vә defoliantdan hansı silahlarda istifadә edilmişdir?

•

Bakteroloji silahlar
Qırıcı silahlara
Kimyәvi silahlara
Nüvә silahlarına
Bioloji silahlara

613 ABŞ, Rusiya, Fransa, Çin, İngiltәrә hansı silaha malikdirlәr?
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•

Bakteroloji silahlar
Nüvә silahlarına
Kimyәvi silahlara
Bioloji silahlara
Qırıcı silahlara

614 Kütlәvi qırğın silahlarına hansı silahlar aid edilir?

•

Kimyәvi, ümumi qırğın vә nüvә silahlar
nüvә, kimyәvi vә bakterioloji silahlar
Bakteriolji, kimyәvi vә qırıcı silahlar
Bioloji, fәrdi qırğın vә qırıcı silahlar
Nüvә, kompleks vә bakteroloji silahları

615 Nә zaman zәhәrlәyici maddәlәr bәrk, maye, qaz halında olurlar?

•

Nüvә silahları
Kimyәvi silahlar
Bakteriolji silahlar
Qırıcı silahlar
Bioloji silahlar

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

•

Mәişәt obyektlәrindә
Kimya obyektlәrindә
Kommunal sahәlәrdә
Kiçik müәssisәlәrdә
Karxanalarda

617 Kimya obyektlәrindә hansı formada qәzalar baş verә bilәr?

•

ağır qәzalar
әn böyük vә ağır qәzalar
orta ağır qәzalar
yüngül qәzalar
әn böyük vә orta ağır qәzalar

618 Aşağıdakılardan hansı hal baş verdikdә elә bir dәyişiklik hiss olunmur?

•

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

619 Günәş şüalarının yerә çatmasına his hissәciklәri mane olduqlarına görә yerdә qısa müddәtli güclü
soyuqlaşma nә zaman baş verә bilәr?

•

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

620 Nә zaman xәrçәng vә digәr qorxulu xәstәliklәr yayılır?
ağır metalların vә toksiki maddәlәrin miqdarı havada artan zaman
karbon oksidlәrinin miqdarı havada artan zaman
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•

rentgen şüalanmasından zamanı
nüvә partlayışından sonra
azot vә kükürd oksidlәrinin miqdarı havada artan zaman

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

•

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

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

•

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

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

•

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

624 Tәdqiqatlar göstәrir ki, әgәr iri miqyaslı müharibәlәr başlayarsa әn ağır vәziyyәt planetin hansı
hissәsindә yaranacaq? (Çәki: 1)

•

Cәnub yarımkürәsindә yaranacaq
Ekvatorda yaranacaq
Antaktidada yaranacaq
Subtropik zonada yaranacaq
Şimal yarımkürәsindә yaranacaq

625 Nüvә reaksiyaları nәticәsindә qapalı hәcmdә böyük miqdarda ayrılan nüvәdaxili enerjidәn baş verәn
partlayış tәsirli silaha nә deyilir? (Çәki: 1)

•

Kütlәvi silah deyilir
Bakterioloji silah deyilir
Nüvә silahı deyilir
Kiyәvi silah deyilir
Atom silahı deyilir

626 Hazırda rәsmi olaraq hansı dövlәtlәrin silahlı qüvvәlәri nüvә silahlarına malikdir? (Çәki: 1)

•

Azәrbaycan, Türkiyә, İran, Macarıstan
ABŞ, Rusiya, Fransa, Çin, İngiltәrә
Türkiyә, İrak, İran, Gürcüstan, Polşa
Polşa, Litva, Latviya, Estoniya, Rusiya
Ukrayna, İran, ABŞ, Çin , Hindistan

627 Nüvә partlayışı әtraf mühittә nә kimi dәyişikliklәr yaradır? Hansı cavab düzgün deyil (Çәki: 1)
Canlı qüvvә mәhv olur
İnzibati mәrkәzlәr dağılır

•
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•

Әtraf mühit dәyişmәz qalır
Sәnaye vә hәrbi obyektlәr dağılır
Yanğınlar vә radioaktiv zәhәrlәnmәlәr baş verir

628 Halhazırda dünyada әn güclü kütlәvi qırğın silahı hansı silah sayılır? (Çәki: 1)

•

Kütlәvi qırğın silahı
Kimyәvi silah
Bakterioloji silah
Fiziki silahlar
Nüvә silahı

629 Lokal müharibәlәr zamanı әtraf mühitdә mühafizә olunan tәbii әrazilәr hәrbi әmәliyyatların bir hissәsinә
çevrilir vә bu nә kimi ekoloji problemlәrin yaranmasına sәbәb olur? Hansı cavab düzgün deyil (Çәki: 1)

•

Planetin mәdәni müxtәlifliyi azalır
Planetin bioloji müxtәlifliyi azalır
O qәdәr dә böyük dәyişiklik olmur
Mәdәnitarixi abidәlәr mәhv edilir
Mәdәnitarixi abidәlәr zәdәlәnir

630 Bombaların partlaması zamanı yaranan çuxurlar (çalalar) sonradan ekoloji problemlәr yaradan hansı
proseslәrin yaranmasına sәbәb olur? Hansı cavab düzgün deyil (Çәki: 1)

•

Eroziya prosesinin yaranmasına
Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin genişlәnmәsinә
Yoluxucu xәstәliklәrin yaranmasına
Әrazinin biogeokimyәvi balansının dәyişmәsinә
Bataqlıqların әmәlә gәlmәsinә

631 Müharibә dövründә adәtәn döyüş sursatlarının neçә faizi partlamamış qalır vә bunun nәticәsindә
müharibәdәn sonra da insan itkisi davam edir? (Çәki: 1)

•

17%i
10%i
15%i
5%i
8%i

632 İnsanları kütlәvi qırmaq üçün istifadә edilәn bakterial vasitәlәr vә zәhәrlәr necә adlanır? (Çәki: 1)

•

Kütlәvi qırğın silahı adlanır
Kimyәvi silah adlanır
Fәrdi silah adlanır
Nüvә silahı adlanır
Bakterial silah adlanır

633 Kimyәvi silahlarla zәhәrlәyici maddәlәr hansı aqreqat halında olur? (Çәki: 1)

•

Buxar, tüstü, qәtran
Bәrk, maye, qaz
Buxar, qaz, aerozol
Aerozol, buz, kristal
Kristal, maye, buxar

634 Hansı silahlar böyük qüvvәyә vә müxtәlif dağıdıcı tәsirlәrә malikdir? (Çәki: 1)
Bakteriolpji silahlar
Qırıcı silahlar

•
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•

Nüvә silahları
Kimyәvi silahlar
Bioloji silahlar

635 Әgәr iri miqyaslı müharibәlәr baş verәrsә planetinhansı hissәsindә atmosferin daha güclü çirklәnmәsi
baş verәcәkdir? (Çәki: 1)

•

Cәnub yarımkürәsindә
Şimal yarımkürәsindә
Cәnub yarımkürәsindә
Qütblәrdә
Suptropik zonalarda

636 Müharibәlәr tәsәrrüfat sahәlәrinin azalmasına vә insanların mәskunlaşdığı mühitә zәrәr yetirmәklә
yanaşı әtraf mühitdә nә kimi ekoloji ziyanlar yetirir? Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

Texnika karroziyaya uğramış
Әtraf mühittә böyük dәyişiklik olmamış
Sahәlәr minalanmış
Kimyәvi maddәlәrin qalıqları qalmış
Yüksәk toksiki maddәlәr qalmış

637 Hansı silahlarda xәstәlik yayan canlı orqanizmlәrdәn, yaxud xәstәliyә yoluxmuş toz vә ya maye ilә
doldurulmuş döyüş sursatlarından istifadә olunur? (Çәki: 1)

•

Bakterioloji silahlarda
Nüvә silahlarında
Kütlәvi qırğın silahlarında
Qırıcı silahlarda
Kimyәvi silahlarda

638 Kimyәvi silahlarda istifadә olunan hazırda prinsipcә birbirindәn fәrqlәnәn zәhәrli maddәlәr insan
orqanizminә nә kimi tәsir göstәrirlәr? Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

Sinirparalitik tәsir göstәrir
Cüzi zәhәrlәyici tәsir göstәrir
Ümumi zәhәrliyici tәsir göstәrir
Boğucu tәsir göstәrir
Psixogen tәsir göstәrir

639 Kimyәvi silahlarda әsasәn hansı zәhәrlәyici maddәlәrdәn istifadә edilmişdir? (Çәki: 1)

•

Sianit vә civәdәn
İptitdәn vә defoliantdan
Kükürd vә sianitdәn
Civә vә talliumdan
Selen ve indiumdan

640 Kimyәvi silahlarla әtraf mühiti vә biosferi zәhәrlәmәk üçün hansı vasitәlәrdәn istifadә edirlәr? Hansı
cavab düzgün deyil (Çәki: 1)

•

Raketlәrdәn
Avtomobil nәqliyyatından
Tәyyarәlәrdәn
Mina vә mәrmilәrdәn
Bomba

641 Hansı kütlәvi qırğın silahında zәhәrlәyici maddәlәr hәrәkәt etmә qabiliyyәtinә malik olub, orqanizmin
hәyatı üçün yüksәk toksiki tәhlükә yaradır (Çәki: 1)
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•

Nüvә silahları
Kimyәvi silahlar
Fәrdi silahlar
Bakterioloji silahlar
Qırıcı silahlar

642 İnsan vә digәr orqanizmlәri, biotani hәrbi zәrәrlәyici maddәlәrinin kömәyi ilә zәhәrlәyәn silahlar necә
adlanır? (Çәki: 1)

•

Nüvәsilahları
Kimyәvi silahlar
Fәrdi silahlar
Qırıcı silahlar
Bakterioloji silahlar

643 Nüvә silahları әtraf mühitdә nә kimi tәsirlәr yaradır? Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

Radioaktiv şüalanma güclәnir
Әtraf mühitә zәrbә dalğası yayılır
Әtraf mühitin vәziyyәtindә dәyişiklik yaranmır
İşıq şüalanması yayılır
Elektromaqnit impuls tәsirlәri artır

644 Nüvә, kimyәvi vә bakterioloji silahlar hansı qırğın silahlarına aid edilir? (Çәki: 1)

•

Xüsusi qırğın silahlarına
Kütlәvi qırğın silahlarına
Fәrdi qırğın silahlarına
Kompleks qırğın silahlarına
Ümumi qırğın silahlarına

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

•

0.53
5 %ә qәdәr
0.75
10%ә qәdәr
90 %dәn çox

646 Biogeokimyәvi maddәlәr dövranını hansı proses tәmin edir?

•

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

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

•

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

648 Biogeokimyәvi dövranı Böyük bioloji dövrandan fәrqlәndirәn әsas xüsusiyyәt hansıdır ?

•

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

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

•

dağәmәlәgәlmә prosesi
fiziki aşınma
biogeokimyәvi dövran
kosmik şüalanma
böyük bioloji dövran

650 Maqmatik süxurlar hansı fiziki tәsirlәr nәticәsindә çökmә süxurlara çevrilir ?

•

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

651 Maddalәr mübadilәsinin simvolu hansı formaya uyğun gәlir ?

•

ellers
spiral
dairә
piramida
trapesiya

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

•

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

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

•

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

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

•

dövretmә sürәti
trofik zәncir
biokimyәvi tsikl
maddәlәr dövranı
biokimyәvi funksiya

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

•

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

656 Biosferdә baş verәn maddәlәr mübadilәsinin әsas mәnbәyi nәdir?

•

temperatu vә tәzyiq
günәş radiasiyası
biogeokimyәvi dövran
kondensassiya prosesi
geoloji dövran

657 Günәş enerjisinin tәsirinin dayanması hansı proses zamanı baş verir ?

•

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

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

•

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

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

•

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

660 Torpağın әsas tәrkib hissәsi hansı maddәlәrdәn ibarәtdir ?

•

biokoz maddәlәr
atil maddәlәr
kimyәvi maddәlәr
üzvi maddәlәr
biogen maccәlәr

661 Tәbiәtin tәkamülü prosesindә әmәlә gәlmiş sistem necә adlanır ?

•

xarici ekosistem
tәbii ekosistem
antropogen ekosistem
daxili ekosistem
bioloji ekosistem

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

•

morfoloji faktorlar
tәkamül faktorları
mübarizә faktorları
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fizioloji faktorlar
insan faktorları

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

•

maddәlәr mübadilәsini
vihid dövriyyәni
su dövriyyәsini
karbonun dövranını
fotosintez prosesini

664 Dioksin vә ona oxşar maddәlәr hansı tәsirlәr yaradır? (Çәki: 1)

•

mutagen, zәhәrlәyici, allerqiq tәsirlәr
katarat, konserogen, onkoloji tәsirlәr
şüalanma, isitmә, soyutma tәsirlәri
mutagen, konserogen, embiriotoksiki tәsirlәr
onkoloji, embiriotoksiki, leykotik tәsirlәr

665 Dünyada sәnaye tullantılarının yığılıb qalması hansı ekoloji vәziyyәtin yaranmasına sәbәb olur (Çәki: 1)

•

dayanıqsız ekoloji vәziyyәtin
Kritik ekoloji vәziyyәtin
stabil ekoloji vәziyyәtin
normal ekoloji vәziyyәtin
dayanaqlı ekoloji vәziyyәtin

666 İES vә qazanxanalarda işlәdilәn hansı yanacaq nisbәtәn ekoloji tәmiz hesab edilir? (Çәki: 1)

•

torf yanacağı
qeyri – üzvi yanacaq
qaz yanacağı
odun yanacağı
üzvi yanacaq

667 Çirklәnmәyә görә obyektlәri bir – birindәn ayırırlar. Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

yerәtrafı kosmik fәzanın çirklәnmәsi.
Zavod vә fabriklәrin çirklәnmәsi
sәth vә yeraltı suların çirklәnmәsi
atmosfer havasının çirklәnmәsi
torpağın çirklәnmәsi

668 Әtraf mühitә tәsir xarakterinә görә antropogen tәsirlәr necә cür olur? (Çәki: 1)

•

fiziki, optik, elektrik, bioloji
mexaniki, fiziki, kimyәvi, bioloji
optik, akustik, bioloji mexaniki
akustik, bioloji, kimyәvi, mexaniki
kimyәvi, ionlaşdırıcı, bioloji, optik

669 Hansı hallarda insanların әtraf mühitlә qarşılıqlı tәsiri baş verir. Hansı cavab düzgün deyil. (Çәki: 1)

•

insanların istehsal fәaliyyәti proseslәrindә
insanların klinik ölüm prosesindә
insanların hәrbi tәsir proseslәrindә
insanların mәişәt fәaliyyәti proseslәrindә
insanların hәyat fәaliyyәti proseslәrindә
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670 Hansı maddәlәr әtraf mühiti daha çox çirklәndirir? Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

ağır metallar
yeyinti mәhsulları
nuklidlәr
neft vә neft mәhsulları
kanserogen maddәlәr, pestisidlәr

671 Ağır metallarla, pestisidlәrlә, kimyәvi maddәlәrlә, müxtәlif әrintilәrlә baş verәn çirklәnmәlәr hansı növ
çirklәnmәyә aiddir? (Çәki: 1)

•

bioloji çirklәnmәyә aiddir.
kimyәvi çirklәnmә aiddir
optik çirklәnmәyә aiddir
sәs – küy çirklәnmәsinә aiddir
ion çirklәnmәsinә aiddir

672 İstilik, sәs – küy, radioaktiv vә elektromaqnit çirklәnmәlәr hansı növ çirklәnmәyә aiddir? (Çәki: 1)

•

dispers çirklәnmәyә aiddir.
fiziki çirklәnmәyә aiddir
mexaniki çirklәnmәyә aiddir
optik çirklәnmәyә aiddir
aerozol çirklәnmәyә aiddir

673 trans edildikdә vә trans meridional miqrasiyalar vaxtı coğrafi zonallarının adaptasiyasının düz
gәlmәsinin prosesi hansıdır?

•

virus transduksiyası
desinxrinoz
fiziki reaksiya
deataptasiya
elektromaqnit sahә

674 İnsanın yeni şәraitdәki kosmosdaki yeni şәraitә uyğunlaşdıqdan sonra әvvәlki bacarığının bәrpa edilmәsi
prosesi nәcә adlanır?

•

tibbi intervensiya
deataptasiya
simbiot şәrait
desinxrinoz
readaptasiya

675 Torpaqda üzvi maddәlәrin minerallaşması әsasәn hansı şәraitdә gedir?

•

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

676 Litosferi әn çox çirklәndirәn mәnbә vә sәnaye sahәsi hansıdır?

•

energetika sәnayesi
yüngül sәnaye
yeyinti sәnayesi
kömür sәnayesi
metallurgiya sәnayesi
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677 Yer atmosferin әsas qazları, biogen mәnşәli azot vә oksigen, o cümlәdәn bütün yeraltı qazlar hansı
funksiyanı yaradırlar?

•

biokimyәvi funksiya
konsentrasiyası funksiyası
qaz funksiyası
reduksiya funksiyası
biogeokimyәvi funksiya

678 Әtraf mühiti hansı maddәlәr daha çox çirklәndirmir?

•

tozlar vә karbohidrogenlәr
dәmir oksidlәri
karbon oksidlәri
kükürd oksidlәri
azot oksidlәri

679 Hansı maddәlәr әtraf mühiti daha çox çirklәndirmir?

•

ağır metallar
yeyinti mәhsulları
nuklidlәr
neft vә neft mәhsulları
kanserogen maddәlәr, pestisidlәr

680 nüvә partlayışları güclü elektromaqnit şüalanması yaratdığından, partlayışdan sonra şüalanma hansı
obyektlәrdә işin pozulmasına yaxud tәmamilә sıradan çıxmasına sәbәb olacaqdır? Hansı cavab düzgün
deyil? (Çәki: 1)

•

Kompüter sistemlәrindә
Energetika sistemindә
Rabitә obyektlәrindә
Obyektlәrin işindә pozuntular olacaq
Elektron sistemlәrindә

681 Nüvә partlayışından sonra әtraf mühittә hansı növ yağıntıların düşmәsi intensivlәşir? (Çәki: 1)

•

Metal yağıntıların
Qurumlu yağıntıların
Turş yağıntıların
Qlobal radioaktiv yağıntıların
Zәhәrli yağıntıların

682 Nüvә partlayışları zamanı geniş әrazilәrdә öldürücü dozada hansı şüalanma baş verәcәk? (Çәki: 1)

•

Neytronlar seli
Zәhәrli şüalanma
radioaktiv şüalanma
β şüalanma
Rentgen şüalanması

683 Nüvә zәrbәsindәn sonra atmosferә kulli miqdarda hansı maddәlәr düşәrәk әtraf mühitin çirklәnmәsinә
sәbәb olur. Hansı cavab düzgün deyil? (Çәki: 1)

•

Ağır metallar vә toksiki maddәlәr
Müxtәlif karbohidrogenlәr
Karbon oksidlәri
Heç bir maddә atılmır
Azot vә kükürd oksidlәri
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684 Әn böyük texnogen xarakterli faciәlәrlә nәticәlәnmiş qәza 1986cı ildә hansı şәhәrdә baş vermişdir?
(Çәki: 1)

•

Kazanda
Xarkovda
Kiyevdә
Çernobılda
Odessada

685 Texnogen tәsirlәrdәn hansı obyektlәrdә baş verәn qәzalar daha tәhlükәli vә fәlakәtli ekoloji qәzalar
sayılır? Hansı cavab düzgün deyil (Çәki: 1)

•

Neft vә qaz borularında, nәqliyyat sistemindә
Kimya müәssisәlәrindә
Radiasya obyektlәrindә
Kiçik gücә malik olan İESdә
Su anbarlarında vә bәndlәrdә

686 Qәzalar vә fәlakәtlәr lokal xarakter daşımasına baxmayaraq onların ekoloji nәticәlәri necә olur? (Çәki:
1)

•

Rayona yayılır
Kiçik әrazilәrә yayılır
Lokal xarakter daşıyır
Geniş mәsafәlәrә yayılır
Demәk olar ki, yayılmır

687 Antropogen qәzaların ekosistemlәrә tәsirlәri arasında hansı obyektlәr xüsusi tәhlükәli sayılır? Hansı
cavab düzgün deyil (Çәki: 1)

•

Radioaktiv vә zahәrli maddәlәrin daşınması zamanı baş verәn qәzalar
Geniş әrazilәrdә müşә yanğınları
AESdә vә kimyәvi müәssisәlәrdәki qәzalar
Kiçik bir müәssisәdә baş verәn yanğın
Neft borularında vә tankerlәrdә baş verәn qәzalar

688 Nüvә partlayışlarındna sonra atmosferdә yaranan müxtәlif çirklәndirici maddәlәrdәn ibarәt tüstü qatları
günәş işığının neçә faizinin yer sәthinә çatmasını azaldacaq? (Çәki: 1)

•

85%ni
45%ni
50%ni
90%ni
70%ni

689 Nüvә partlayışlarından sonra insanların sәhhәtindә nә kimi problemlәr yaranacaqdır? (Çәki: 1)

•

İmmunitet azalacaq
әsәb sistemi pozulacaq
Sәhhәtlәrindә dәyişiklik olmayacaq
Xәrçәng vә digәr qorxulu xәstәliklәr yayılacaq
Stres hallar keçirәcәklәr

690 Nüvә partlayışları zamanı günәş şüalarının yerә çatmasına his hissәciklәri mane olduqlarına görә yerdә
nә baş verә bilәr? (Çәki: 1)

•

Uçqunlar baş verә bilәr
Güclü zәlzәlәlәr
Böyük vә güclü fırtınalar
98/100

22.12.2016

•

Qısa müddәtli güclü soyuqlaşma
Böyük dağıntılar

691 Atmosferdә olan hansı çirklәndirici, günәş şüalarını udmaq qabiliyyәtinә malikdir? (Çәki: 1)

•

Dispers hissәcikәr
Qurum
Qum hissәciklәri
his hissәciklәri
Aerozollar

692 Nüvә partlayışları nәticәsindә his, qrum hissәciklәri atmosferdә hansı tәbәqәnin nazilmәsinә sәbәb
olacaqdır? (Çәki: 1)

•

Nuzosfer tәbәqәsinin
Strotosfer tәbәqәsinin
Troposfer tәbәqәsinin
Ozon tәbәqәsinin
Buludların

693 Nüvә partlayışları zamanı әtraf mühitdә nә kimi hadisәlәr baş verә bilәr? Hansı cavab düzgün deyil
(Çәki: 1)

•

Radiasiya tozunun әtraf mühitә yayılması
Güclü tüstü cәrәyanlarının yaranması
İqlimin qlobal pozulması
Elә bir dәyişiklik hiss olunmaz
Atmosferin toz, his, qrum, torpaqla çirklәnmәsi

694 Su ekosistemlәri vә bütövlükdә biosfer üçün hansı mәhsulların dәnizә vә okeana axıdılması böyük
tәhlükә hesab olunur? (Çәki: 1)

•

Kommunal çirkab sularının
Çirkab suların
Kimyәvi maddәlәrin
Neft vә neft mәhsullarının
Mәişәt sularının

695 Kimya obyektlәrindә baş verәn qәzalarda nә kimi ekoloji problemlәr yaranır? Hnası cavabdüzgün deyil?
(Çәki: 1)

•

İnsan vә heyvanlarda kütlәvi zәhәrlәnmәlәr baş verir
Su mәnbәlәri zәhәrli maddәlәrlә yoluxur
Atmosferin yerüstü tәbәqәsi zәhәrli maddәlәrlә yoluxur
Әtraf mühittә kiçik dәyişikliklәr olur
Torpaq zәhәrlәnir

696 Ekoloji nәticә baxımdan әn böyük vә ağır qәzalar hansı obyektlәrdә baş verir? (Çәki: 1)

•

Mәişәt obyektlәrindә
Karxanalarda
Kiçik müәssisәlәrdә
Kommunal sahәlәrdә
Kimya obyektlәrindә

697 Yüksәk texnogen standartlara malik olan ölkәlәrdә hansı sәbәblәrdәn texnogen ekoloji qәzalar baş verә
bilәr. Hası cavab düzgü deyil? (Çәki: 1)
İstehslatda baş verәn sınmalar

•
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•

Ekoloji qәzalar baş verә bilmәz
İnsanların sәhvlәrindәn
Tәlükәsizlik texnikasına riayәt edlmәmәsi
Tәbii fәlakәtlәrin tәsirindәn

698 Yüksәk texnoloji standartlara malik olan ölkәlәrdә belә texnogen ekoloji qәzalar baş verә bilәrmi?
(Çәki: 1)

•

Mümkün deyil
Baş verә bilәr
Müstәsna halda
Bәzәn ola bilәr
Baş vermәsi ehtimal olunmur

699 Qәzalar vә fәlakәtlәr qәflәtәn baş verdiyindәn nә cür xarakter daşıyır? (Çәki: 1)

•

Regional xarakter daşıyır
Lokal xarakter daşıyır
Kütlәvi xarakter daşıyır
Ümumi xarakter daşıyır
Nöqtәvi xarakter daşıyır

700 Texnoqen qurğuların qәzası zamanı nә baş verir vә canlı orqanizmlәrin kütlәvi qırğını, iqtisadi ziyanlar
yaranır? (Çәki: 1)

•

İstehsalat qәzaları yaranır
Fәlakәtlәr yaranır
Tәbii qәzalar yaranır
Antropogen qәzalar yaranır
Texnoglu qәzalar yaranır
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