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2803y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2803Y İstehlak mallarının ekspertizasının nәzәri әsasları
1 әmtәә ekspertizası zamanı әsas mәrhәlәdә hansı sәnәd tәrtib olunur?

•

akt
Malı müşaiәt edәn sәnәd
texniki sәnәd
qaimә
yazılı әrizә

2 Ekspertlә sifarişçinin münasibәti әmtәә ekspertizasının hansı mәrhәlәsindә tәyin olunur?

•

başlanğıc
әsas
hazırlıq
yekun
doğru cavab yoxdur

3 Sәnәd ekspertizası nәyә görә daha mürәkkәb hesab olunur?

•

tәkcә malı bilmәk deyil, hәmçinin uyğun malın konkret vәziyyәtini qiymәtlәndirmәyi vә analiz etmәyi bacarmalıdır
mal olmadığı halda belә, o texniki sәnәdlәrdәki mәmulatın düzgünlüyünә etibar etmәlidir
malların komissiyaya qәbul edәn ekspert bilmәlidir ki istehlakçılar qarşısında hüquq vә vәzifәlәr konissionerdә yaranır
bu ekspertizada sәnәdlәrin xırdalıqlarına qәdәr oyrәnilmәsi vә tutuşduruldugu üçün
ekspert tәqdim olunan onun adına, artikuluna, markalanmasına vә sәnәdlәrdә göstәrilmiş әmtәә markalanma uyğun
aidiyyatlığını yoxlamalıdır

4 Estetik sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinin IV yarımqrupa nә aid edilir?

•

dialik markalanmasının düzgünlüyü
üslub birliyi
hissәlәrin vә tamın harmonik birliyi
istehlak prosesindә satış görünüşünün saxlanma stabilliyi
forma vә tәrkibi әlamәtlәr birliyi

5 Brutoo çәki nәdir?

•

malın kqla çәkilmәsi
malın sonrakı kütlәsi
qabın xalis kütlәsi
malın xalis kütlәsi
mal vә qabın kütlәsinin çәkisi

6 әn çox kәmiyyәt dәyişmәsi hansı tip taralar üçün xarakterikdir?

•

karbon
şüşә
polimer
metal
taxta

7 Kәmiyyәt ekspertizasının nәticәsinә maraqlı tәrәfdәn biri etiraz edә bilәrmi?
müqavilәdә qeyd olunursa
müәyyәn şәrtlәr daxilindә
bәli

•
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•

heç bir halda edә bilmәz
xeyr

8 Ekspertlәr 24 saat müddәtindә ..... malları ekspertiza etmәk üçün gәlmәlidirlәr. Aşağıda göstәrilәn variantlardan
hansını nöqtәlәrin yerindә işlәtmәk olar?

•

satışdan çıxarılan tәhlükәli
keyfiyyәtsiz
keyfiyyәtli
tez xarab olan
satışa buraxılan

9 Hansı orqan xüsusi formalı müqavilә ilә xidmәt göstәrir?

•

polis orqanları
dövlәt orqanı
tәşkilati orqanlar
ekspert orqanları
mәxvi orqanlar

10 Müdir vә baş mühasib әmtәә ekspertizasının keçirilmәsi zamanı hansı sәnәdi imzalayırlar?

•

texniki sәnәdi
ekspertizanın son nәticәsini özündә әks etdirәn yekun sәnәdi
qaimәni
ekspertizanın keçirilmәsinә aid әrizәni
müqavilәni

11 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı ekspertizanın mәqsәd vә vәzifәsini tәyin edir?

•

әrizә
arayış
akt
ekspertizanın keçirilmәsinin әsasları
ekspert diplomu

12 Ekspert rәyi tәrtib edilәrkәn nәlәr qeyd edilmәlidir?

•

sәnәdi tәsdiq edәn şәxslәrin imzalarının düzgünlüyü
sәnәdin adı, tәsdiq edәn şәxsin adı, sәnәdin nömrәsi
sәnәdin adı, tәrtib olunması tarixi vә nömrәsi
sәnәdlәrin adı, tәsdiq olunması tarixi vә nömrәsi
sәnәdin adı, tәsdiq edәn şәxsin adı, tәrtib olunmuş tarixi

13 Tәcrübәsiz ekspertin tipik sәhvi:

•

düzgün qәrar vermәkdә mәhsuliyytsizlik
qәrarı maraqlı tәrәflәrin iştirakı ilә tәrtib edirlәr vә onlara qәrarı imzalamağa imkan yaradır
son rәyin obyektivliyinә әhәmiyyәt vermirlәr
maraqlı şәkildә tәkidilә hәlledici hissәlәrdәn dәyişiklik edirlәr
sınaq laboratoriyasında onu maraqlandıran mәlumatları әldә eymәsi

14 Keyfiyyәt üzrә identifikasiya nәdir?

•

yol verilәn vә verilmәyәn qüsurların aşkar etmәk
yeni vaxtda uyğunsuzluğun üzә çıxarılması metodu
malın adının ona verilәn tәlәblәrlә şәrtlәnәn çeşid xarakteristikasına uyğunluğunun müәyyәn edilmәsi
normativ sәnәdlәrdә nәzәrdә tutulmuş keyfiyyәt tәlәblәrinә uyğunluğunun müәyyәn edilmәsi
malın verilmiş uyğunluğunun üzә çıxarılması metodu
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15 Çeşid üzrә identifikasiya nәdir?

•

çeşid saxtalaşdırılmasının qiymәtlәndirilmәsi
normativ sәnәdlәrdә nәzәrdә tutulmuş keyfiyyәt tәlәblәrinә uyğunluğunun müәyyәn edilmәsi
malın adının ona verilәn tәlәblәrlә şәrtlәnәn çeşid xarakteristikasına uyğunluğunun müәyyәn edilmәsi
yeni vaxtda uyğunsuzluğun üzә çıxarılması metodu
normativ sәnәdlәrdә nәzәrdә tutulmuş çeşid tәlәblәrinә uyğunluğunun müәyyәn edilmәsi

16 İdentifikasiya növlәrindәn biri yanlışdır:

•

növ müxtәlifliyi
keyfiyyәt
kәmiyyәt
çeşid
partiya

17 Hansı әsas ekspertin qәrarının lәğv edilmәsi üçün qәbul edilә bilәr?

•

ekspertiza aktın işinin düzgünlüyünә sübhә olduqda
öz sәlaliyyәtlәrinin bir hissәsinin maraqlı tәrәfdәn birinә verilmәsi
ayrıayrı mal partiyalarında texnoloji qüsurların olması
malların kәmiyyәt vә keyfiyyәtinә görә yekun qәbulunun aparılması
aktın ümumi vә tәsdiqlәyici hissәlәrindә mәlumatların düzgün tam olmaması

18 Ekspertizanın hazırlıq mәrhәlәsinә nә daxildir?

•

ekspertizanın әsaslandırılması
müәyyәn edilmiş formalı müqavilәlәrin tәrtib edilmәsi
ekspertiza aparılması üçün sifarişçi tәrәfindәn tәrtib olunan әrizә vә qaimә
malın qiymәtlәndirilmәsi üçün işçi qrupunun yığılması
alınan nәticәlәrin analizi vә qiymәtlәndirilmәsi

19 Yekun mәrhәlәdә qәrar kim tәrәfindәn imzalanır?

•

nәzarәtçi
ekspertizanı yekunlaşdıran ekspertlәr
laborantlar
işçi qrupu
istehlakçılar

20 Ekspertiza nәticәsinә әsasәn son rәyә hansı tәlәblәr verilir?

•

etibarlılıq, zәmanәtlilik
obyektivlik, zәmanәtlilik, әsaslandırılmış qәrar
subyektivlilik, zımanәtlilik, qәrar
obyektivlik, etibarlılıq, düzgünlük
obyektivlik, etibarlılıq, әsaslandırılmış qәrar

21 Yekun ekspertiza aktına aid olanı seçin:

•

mal göndәrәnin adi
ekspertin vә ya ekspert qrupunun imzası
ekspertә tәqdim olunan malqoşma sәnәdlәrinin nömrәsi vә tarixi
malın keyfiyyәti: dәrәcәsi, qüsurları
mal gәtirәnlәrin adı vә imzası

22 Tәsdiqlәyәn ekspertiza aktına aid olanı seçin:
ekspertizanın obyekti
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•

alınan nәticәlәrin analizi
ekspert qiymәtlәndirmәnin metodları
qiymәtlәndirilәn malın miqdarı
qiymәtlәndirilәn malın miqdarı

23 Aşağıdakılardan hansı ekspertiza aktına daxil deyil?

•

nәticә
yekun
tәsdiqlәyici
ümumi
hazırlıq

24 Ekspert aktı neçә hissәdәn ibarәt olmalıdır?

•

1
3
5
2
4

25 Keyfiyyәt ekspertizası tәyinatına görә neçә növә bölünür?

•

4
3
7
6
5

26 Ekspert qiymәtlәndirilmәsinin yekun mәrhәlәsinin mәqsәdi?

•

müәyyәn edilmiş formalı müqavilәlәrin tәrtib edilmәsi
malın qiymәtlәndirilmәsi üçün işçi qrupunun yığılması
ekspertiza olunan malların tәdqiqatına
alınan nәticәlәrin analizi ilә qiymәtlәndirilmәsi
yekun nәticәlәrinin tәrtibatının hazırlanması

27 Çoxsaylı ekspertiza aktı nә vaxt tәrtib olunur?

•

nәticәdә
rәydә
aktda
texnoloji nöqsan müşahidә edildikdә
qәrarda

28 Protokol hissәsi harada әks olunur?

•

nәticәdә
ümumi hissәdә
әsas mәrhәlәdә
yekunda
qәrarda

29 Hansı aktda düzәlişә icazә verilmir?

•

protokolda
işçi dәftәrindә
nümunәlәrin seçilmә aktında
qәrarda
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rәydә

30 Normativ sәnәdә әsasәn nәlәr aparılır?

•

rәyә baxış
seçmә üsulu
akt tәhlili
audit tәhlili
sәnәd yoxlaması

31 Ekspertiza nә vaxt dayandırılır?

•

qәrar olmasa
mal olmadıqda
akt olmasa
rәy olmasa
nәticә olmasa

32 Sınaqlara aid sәnәd hansı mәrhәlәdә tәrtib edilir?

•

1ci
әsas
hazırlıq
yekun
2ci

33 Hazırlıq mәrhәlәsindә hansı sәnәd tәqdim edilir?

•

sәnәd
yazılı әrizә
nәticә
rәy
qәrar

34 Mal partiyas ilә ekspertlәr hansı mәrhәlәdә tanış olur?

•

nәticә
hazırlıq mәrhәlәsi
әsas mәrhәlә
yekun mәrhәlәsi
qәrar

35 Müәyyәn sahәdә iş stajı ekspertlәr üçün nәdir?

•

nәticәdir
әsasdır
yekundur
rәydir
qәrardır

36 Müdir vә baş mühasib nәyi imzalayır?

•

rәyi
ekspertizaya aid әrizәni
mәqsәdi
qәtnamәni
qәrarı

37 Malın adının çeşidә uyğunluğu nәyi göstәrir?
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•

rәyi
çeşid müxtәlifliyini
oxşarlığı
eynilәşdirilmәyi
çeşid identifikasiyasını

38 Fizikikimyәvi göstәricilәr lazım olduqda ekspert nә edir?

•

nәticә verir
protokol tәrtib edir
nümunәni sınaq laboratoriyasına göndәrir
aktı yazır
qәrar verir

39 Yarımçıq qalmış rәy nәdir?

•

qәrarın sәhvi
ekspertin tipik sәhvi
tәhlil sәhvi
aktın sәhvi
rәyin sәhvi

40 Ekspertizanın tәyinatı haqda sәnәd hansı mәrhәlәdә tәlәb olunur?

•

nәticә
hazırlıq
әsas
yekun
rәy

41 Ekoloji xassәlәr nә demәkdir?

•

ekoloji xassә yoxdur
malların әtraf mühitә tәsiretmә qabiliyyәti
suya tәsir
torpağa tәsir
havaya tәsir

42 Yekun mәrhәlә ekspertizanın neçәnci mәrhәlәsidir?

•

5ci
3cü
2ci
7ci
6cı

43 Keyfiyyәtsiz malla necә rәftar edilir?

•

ucuzlaşdırılır
satışdan götürülür
basdırılır
mәhv edilir
anbara verilir

44 Mallara gigiyenik tәlәblәr nә ilә tәsdiq olunur?
metodiki göstәrişlә
standartla
rәhbәrliklә

•
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•

xüsusi standart qayda vә normaları ilә
ekspertlәrlә

45 Sanitargigiyenik ekspertizanın mәqsәdi nәdir?

•

alıcıların tәlәbinin öyrәnilmәsi
malın tәhlükәsizliyinin tәsdiqi
malın keyfiyyәtsizliyinin tәyini
mәhsulun tәzәliyinin yoxlanması
mәhsulun qatılığının tәyini

46 Sәnәd ekspertizasının mürәkkәbliyi nәdәdir?

•

ekspertlәrin sәriştәliliyi
malın mütlәq olması
mal olmadıqda ekspert yalnız normativ sәnәdlәrә әsaslanır
cihaza ehtiyac olmur
sәnәdsiz ekspertiza aparılır

47 Saxlanma zamanı malların keyfiyyәtinin aşağı düşmәsi prosesi necә adlanır?

•

iyin dәyişmәsi
keyfiyyәt dәrәcәsinin dәyişmәsi
miqdar dәyişmәsi
rәng dәyişmәsi
dadın dәyişmәsi

48 Saxlama müqәvilәlәri kimlәrlә bağlanır?

•

işçilәrlә
hüquqi vә fiziki şәxslәrlә
hüquqi şәxslәrlә
fiziki şәxslәrlә
anbar müdirlәri ilә

49 Malların ekoloji ekspertizası nә demәkdir?

•

malların sertifikasiyası
malların standartlaşdırılması
keyfiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәndirilmәsi
malların әtraf mühitә zәrәrli tәsirinin ekspert tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsi
mikroorqanizmlәrin әlaqәsi

50 Ekoloji ekspertizanın mәqsәdi nәdir?

•

heç bir mәqsәdi yoxdur
tәhlükәli mühit
әtraf mühit
insan üçün әtraf mühitin tәhlükәsizliyi
zәrәrli tәsir

51 Baytarlıq sanitar ekspertizanın subyekti kimlәrdir?

•

baytarlıq sanitar xidmәti işçilәri
әmtәәşünaslar
baş mühasiblәr
tibb işçilәri
ekspertlәr
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52 Baytarlıq sanitar ekspertizasının obyekti nәdir?

•

quru meyvәlәr
әrzaq, gön, xәz xammalı
sintetik yapışqanlar
unlu mallar
şirniyyat

53 Mәhsulların saxlanma müddәtini uzadan nәdir?

•

spirt
konservantlar
duzlar
qәnd
sirkә

54 Konservantlar nә üçün istifadә olunur?

•

iyi yaxşılaşdırır
mәhsulun saxlanma müddәtini uzadır
rәngi yaxşılaşdırır
strukturu yaxşılaşdırır
dadı yaxşılaşdırır

55 Ksenobiotika nәdir?

•

tәbii zәrәrli qarışıq
yad cinsli kimyәvi birlәşmә
antibiotik
çirklәnmә mәnbәyi
tәbii xammal

56 Köhnәlmiş sәnәdlәrdәn istifadә edilmәsi nә ilә nәticәlәnir?

•

aktın lәğvi
qәrarın lәğvi ilә
protokolun lәğvi
tәhlilin lәğvi
nәticәnin lәğvi

57 Yekun qәrarı nә vaxt verilir?

•

qәrarda
aktın әsas hissәsindә
son baxışda
rәydә
nәticәdә

58 Tullantıya kimyәvi birlәşmәlәrin tәsiri üsulu ilә hansı mәhvedilmә hәyata keçirilir?

•

texnoloji
kimyәvi
mexaniki
termiki
optiki

59 Utilizasiya çirklәnmәsinә aid deyil?
radiaktiv çirklәnmә

•
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•

qeyristandart mallarla çirklәnmә
texnoloji vasitәlәrlә çirklәnmә
tullantılarla çirklәnmә
tәhlükәli mәhsulla çirklәnmә

60 Verilәnlәrdәn hansı fiziki çirklәnmәnin növlәrinә aid deyil?

•

istilik
kimyәvi
elektromaqnit
radiasiyalı
akustik

61 Verilәnlәrdәn hansı әtraf mühitә tәsir göstәrәn çirklәnmә dәrәcәsinә aiddir?

•

cüzi
cüzi, әhәmiyәtli, kritik
kritik
әhәmiyyәtli
texnoloji

62 Evristik metodlar neçә növә bölünür?

•

28
4
6
10
8

63 Obyektiv metodlar hansı növlәrә bölünür?

•

anket
sensor, alәt, qeydetmә
mәntiqi üsul
son nәticә
nәzәriyyә

64 Ekspertiza metodu neçә yerә bölünür?

•

6
5
2
8
7

65 Qiymәtlәndirmә metodunun seçilmәsi 3cü növbәdә nәdәn asılıdır?

•

sosioloji metoddan
obyektiv metoddan
keyfiyyәtin nomenklaturasından
evristik metoddan
statistik metoddan

66 Qiymәtlәndirmә metodu nәyә imkan verir?

•

normativ sәnәdә
malın satışına
keyfiyyәt haqda әtraflı, obyektiv fikir söylәmәyә
texniki şәrtә
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malın tәtbiqinә

67 Ekspertlәrin keyfiyyәt qiymәtlәndirmәsi hansı problemlәrlә bağlıdır?

•

tәlimatla
texniki şәrtlә
keyfiyyәt problemi ilә
proqnozla
nәzәri vә metodik problemlә

68 Ekspert auditorlara verilәn 10cu tәlәb necә adlanır?

•

texniki sәnәdlәri öyrәnmәk
normativ sәnәdlәri bilmәk
metodikalara әmәl etmәk
müasir biliklәrә yiyәlәnmәk
yoxlamanı tәhlil edib, münasib qәrar çıxarmaq

69 Ekspert auditorlara verilәn 7ci tәlәb necә adlanır?

•

ekspertiza sahәsindә tәcrübә
ekspertizanın hüquqi әsasları
sınaq metodlarını bilmәli
nәzarәti güclәndirmәli
yoxlama prosesini sürәtlәndirmәli

70 Ekspert auditorlara verilәn 3cü tәlәb necә adlanır?

•

bacarıqlı olmalı
standartları dәrk etmәli
yoxlamaya subyektiv münasibәt bәslәmәmәli
obyektiv olmalı
yoxlamanın nәticәlәrini, işçi heyәtlә münasibәtlәri qiymәtlәndirmәli

71 Ekspert auditorlara verilәn 1ci tәlәb necә adlanır?

•

qeyd dәftәri olmalı
subyektivliyә yol vermәmәli
yoxlamanı obyektiv aparmalı
geniş dünya görüşә malik olmalı
ikinci dәrәcәli mәsәlәlәrә baş qoşmadan yoxlamanı hәyata keçirmәli

72 Ekspert namizәdlәrin yoxlamaları neçә gün çәkmәlidir?

•

20
17
16
15
18

73 Attestasiyadan sonra ekspertlәr öz biliklәrini necә artırmalıdır?

•

müzakirә yolu ilә
ixtisası tәkmillәşdirmә kurslarına getmәli
standartların mәzmunu ilә tanış olmalı
xüsusi әdәbiyyat mütaliә etmәli
dialoq yolu ilә

74 Attestasiya zamanı ekspert öz biliyini 3cü nәdә göstәrmәlidir?
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•

hesabatda
istehsal rejimlәri bilmәkdә
akt tәrtibindә
qәrar tәrtibindә
ekspertizanın keçirildiyi normativ sәnәdlәşmәdә

75 Attestasiya zamanı ekspert öz biliyini 6cı nәdә göstәrmәlidir?

•

nümunәlәrin seçilmәsindә
texniki sәnәdlәri bilmәkdә
normativ sәnәdlәri bilmәkdә
tәcrübәyә malik olmaqda
ekspertiza zamanı ünsiyyәtin tәşkilindә

76 Rәsmi xasiyyәnamәdә tәlәb olunan 5ci göstәrici nәdir?

•

düzgün qәrar qәbul etmә
faktları qiymәtlәndirmә
sәrbәstlik
audimetoda yiyәlәnmә
nәticәlәrin şәrhi

77 Attestasiya zamanı tәqdim edilmiş rәsmi xasiyyәtnamәdә 2ci göstәrici nәdir?

•

asılı olmamaq
iradәyә malik olma
tәmkinlilik
şәraitә uyğunluq
obyektivlik

78 Bu rәnglәr necә adlanır?

•

qırmızı
sarı
qara
ağ
xromatik, axromatik

79 әtriyyatkosmetika mallarında hansı metod qiymәtli sayılır?

•

dadbilmә
lamisә
audiometod
vizual
iybilmә

80 Ticarәt işçilәrindәn neçә faizi şor vә turş dadları qarışdırır?

•

50
40
60
80
20

81 İstehlakçıların neçә faizindә dadbilmә qabiliyyәti vardır?

•

40
70
90
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5
80

82 Sensor metodlar üçün hansı әsaslar xarakterikdir?

•

ehtimallar
fiziopsixoloji әsas
keyfiyyәt göstәricisi
hiss orqanları
obyektivlik

83 Evristik metodlar üçün әsas 3cü göstәrici nә sayılır?

•

tәhlil
hipotezlәrin qurulması
ölçmә yolu ilә
mәntiqi
sintez

84 Ekspert metodlar hansı növә bölünür?

•

kütlәvi sorğu
statistik üsul
sosioloji üsul
mәntiqi üsul
sorğu, qiymәtlәndirmә, riyazistatistik

85 Attestasiya zamanı әsas 4cü göstәrici necә adlanır?

•

vәrdişlәr
auditor tәhsili
kommersiya tәhsili
maliyyә tәhsili
fәrdi xüsusiyyәtlәr

86 әsas aspekt kimi 1ci göstәrici necә adlanır?

•

standartı bilmәsi
ekspertin müstәqilliyi
ekspertin vәrdişlәri
ekspertin tәhsili
xüsusi biliklәr

87 Aşağıdakı hansı qiymәtlәndirmә növü ekspertlәrin verdiyi qiymәtlәr zamanı әmәlә gәlәn xәtaların imkan dairәsindә
azaldılması üçün tәtbiq olunur?

•

orqanoleptik qiymәtlәndirmә
test qiymәtlәndirmә
statistik qiymәtlәndirmә
qarşılıqlı qiymәtlәndirmә
arqumentlilik qiymәtlәndirmә

88 Xәtanın hәmişә tәkrarlanan sahәsi hansılardır?

•

heç biri
tәsadüfi xәta
ekspert xәtası
sistematik xәta
qiymәtlәndirmә xәtası
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89 Ekspertiza aktının mәzmunu necә formalaşır?

•

tәlәblәr
hәr bir hissәdәki mәlumata uyğun cavablar yazılır
tәhlillәr vә nәticәlәr
qәrarlar
mal partiyasının sınaq nәticәlәri

90 Maraqlı tәrәflәr aktın hansı hissәsini imzalaya bilәr?

•

әsas hissәni
ümumi vә tәsdiqlәyici hissәsi
yekun hissәsi
giriş hissәsi
hazırlıq hissә

91 Ekspertiza aktının ayrılmaz hissәsini nә tәşkil edir?

•

ekspertin müşahidәlәri
aparılan tәcrübәlәrin protokolu
işçi dәftәrindәki qeydlәri
işçi qrupunun qeydlәri
ekspertin sensor yaddaşı

92 Son rәyә hansı tәlәblәr verilir?

•

subyektivlik
müstәqillik
sәriştәlilik
prinsipiallıq
obyektivlik, etibarlılıq, әsaslandırılmış qәrar

93 Seçmә aktında 10cu göstәrici necә adlanır?

•

fiziki göstәricilәr
aktın tarixi
nümunәlәrin etiketlәri vә nömrәlәri
nümunәnin tarası
ekspertin iş stajı

94 Nümunәlәrin seçilmә aktında 7ci göstәrici necә adlanır?

•

işçi qrupu
nümunә yerlәrinin sayı, nümunәdә olan vahidlәrin sayı
ekspertin ünvanı
fiziki göstәrici
akt tarixi

95 Nümunәlәrin seçilmә aktında 4cü göstәrici necә adlanır?

•

standartın adı
aktın adı
hesabatın tarixi
fiziki göstәrici
mal alan vә mal göndәrәnin adı

96 Nümunәlәrin seçilmә aktında 1ci göstәrici necә adlanır?
kimyәvi göstәrici
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•

qeyd nömrәsi
tarix
nümunәlәrin seçilmәsindә iştirak edәnlәrin adı, vәzifәsi
fiziki göstәrici

97 Ekspertizanın keçirilmәsindә әn әhәmiyyәtli akt necә adlanır?

•

dәyәr aktı
mal partiyası aktı
nöqsanlar aktı
nümunәlәrin seçilmә aktı
çәki әmsalı aktı

98 4cü sәnәd necә adlanır?

•

hesabat
texniki şәrt
akt
mal nümunәlәri sınaqlarının nәticәlәri
standart

99 7ci әmәliyyatda sifarişçi nә etmәlidir?

•

sәnәdlәrә baxış
hesabat yazmalı
aktlaşmalı
kömәkçi işçilәri seçmәk
işçi dәftәrinә informasiyaları yazmaq

100 Ekspertiza aktının ümumi hissәsindәki 1ci mәlumat necә adlanır?

•

nümayәndәlәr
işçi qrupu
nümayәndәlәr, vәzifәlәri
aktın nömrәsi, tarixi, yeri, ekspertin adı, soyadı
ekspert qrupu

101 Qeydiyyata salınmış aktlarda düzәliş etmәk olarmı?

•

işçi qrupla mәslәhәtlәşmәli
ekspert rәhbәrinә bildirmәklә olar
sifarişçinin razılığı ilә olar
olmaz
mәslәhәt aparmalı

102 Ekspertiza aktının yekun hissәsindә neçә mәlumat öz әksini tapmalıdır?

•

2
5
4
3
6

103 Ekspertiza aktının 2ci hissәsi necә adlanır?

•

kәmiyyәt göstәricilәri
yekun
әsas
tәsdiqlәyici
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son

104 Ekspertiza aktı neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

2
5
4
3
6

105 Ekspertizada olan mal partiyası üzrә ixtisaslaşmayan ekspertlәri ora cәlb etmәk olarmı?

•

akt tәrtib etmәli
attestasiyadan keçmәli
iş tәcrübәsinә baxmalı
cәlb etmәk olmaz
standartla tanış olmalı

106 әrizә vә qaimә nә vaxt etibarsız sayılır?

•

subyektiv nәticәlәr olduqda
düzgün tәrtib edilmәdikdә
imzalar olmadıqda
düzәliş edildikdә
әzilmiş olduqda

107 Ekspertin hüquqlarını tәsdiq edәn sәnәd necә adlanır?

•

sәnәddir
protokoldur
aktdır
qaimәdir
standartdır

108 Ekspertizanın aparılmasında hazırlıq mәrhәlәsi nәdәn başlayır?

•

aktlaşma
standartlaşma
sәnәdlәşmә
müqavilәlәrin bağlanması
sertifikatlaşma

109 Ikinci yarımqrup necә adlanır?

•

sәnәdsiz
aktsız
aktlı
satışqabağı
sәnәdli

110 Mal haqqında mәlumatın saxtalaşdırılması nә demәkdir?

•

markasız mallar
tәhlükәsiz mallar
tәhlükәli mallar
malın istehsal olunduğu ölkә göstәrilmir
sәnәdsiz mallar

111 Kәmiyyәt saxtalaşmasının 3cü üsulu necә adlanır?
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•

uzunluqda aldatma
sәnәddә aldatma
çәki daşlarında aldatma
hәcmdә aldatma
çәkilmә zamanı tәrәzinin altına әlavә yük qoyulması

112 Kәmiyyәt saxtalaşmasının neçә üsulundan istifadә olunur?

•

2
3
4
5
6

113 Kәmiyyәt saxtalaşdırılmasının üsulları neçә qruppa bölünür?

•

2
3
4
5
6

114 Kәmiyyәt saxtalaşdırılması nәdir?

•

potensial tәhlükәli
istehlakçının çәkidә, hәcmdә, uzunluqda aldadılması
sәnәdsiz
sәnәdli
tәhlükәli

115 Ekspertizanın aparılmasından ekspertlәr nә vaxt imtina edә bilәrlәr?

•

mühasibin olmaması
zәruri sәnәdlәrin olmaması
aktın olmaması
standartın olmaması
әmtәәşünasın olmaması

116 Mal nümunәlәrinitn sınaq protokolu hansı mәrhәlәdә tәrtib edilir?

•

yekun
әsas
2ci
1ci
hazırlıq

117 Ekspertizanın hazırlıq mәrhәlәsindә sifarişçi mal ilә ekspertlәri tanış etmәlidirmi?

•

prinsipiallıq
ekspertlәri standartla tanış etmәli
mal göndәrәnlә tanışlıq
mal alanla tanışlıq
mal partiyası ilә ekspertlәri tanış etmәli

118 Ekspertlәr qrupunda daha hansı göstәricilәr әsas hesab olunur?

•

milliyyәti
attestat
müәyyәn sahәdә iş stajı
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stajı
diplom

119 әmtәә ekspertizasının keçirilmәsinә hansı sәnәd hüquqi baza sayılır?

•

protokol
qaimә
qeyd jurnalı
nümunәnin seçilmәsi
akt

120 Ikinci növ saxta mallar necә adlanır?

•

potensial tәhlükәli
istehlakçının hәyatı üçün tәhlükәli
maddi ziyanlı
әtraf mühitә tәhlükәli
sağlamlığa tәhlükәsiz

121 Növ dәyişmә necә baş verir?

•

ucuz xammal qatılır
cüzi saxtalaşdırılır
sәnәd dәyişilir
düzgün markalanmır
aşağı növlü mallardan istifadә olunur

122 Çeşid saxtalaşdırılması neçә qruppa ayrılır?

•

3
2
6
5
4

123 Surroqat nәdir?

•

nöqsanlı mal
oxşatma
informasiya
markalanma
mal әvәzedicisi

124 Identifikasiyanın metodları hansılardır?

•

sosioloji
orqanoleptik vә ölçmә
Pattern
Delfi
ekspert

125 Mәlumatların etibarlı olmaması zamanı ekspert nә etmәlidir?

•

sәnәdlәr yoxlanılır
tәhlillәr aparılır
standarta baxılır
qәrar verilmir
ekspertiza dayandırılır
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126 Ekspert qәrarları şübhә doğurduqda qәrar qüvvәdә saxlanılırmı?

•

qәrar qüvvәdәn duşur
mәnfi rәy verilir
qәrar mәnfi qarşılanır
qәrar müdafiә olunmur
qәrar subyektiv sayılır

127 Ümumi hissәdәn başqa ekspertiza aktında nәlәr әks olunur?

•

protokol hissәsi
kәmiyyәt
hazırlıq
keyfiyyәt
dequstasiya

128 Nümunәlәrin seçilmә aktında düzәliş edilmişsә, kimlәr tәrәfindәn imzalanır?

•

bütün komissiya üzvlәri tәrәfindәn
mühasib tәrәfindәn
sifarişçi
ekspert
әmtәәşünas

129 Ayrıayrı mal qruplarının seçmә üsulu harada әks olunur?

•

standartda
işçi dәftәrindә
sifarişçi ilә razılaşmalı
protokolda
aktda

130 Ekspert qiymәtlәndirilmәsi nәdir?

•

әsas mәrhәlәnin vacib tәrkib hissәsidir
markalanmanın yoxlanması
qablaşdırmanın yoxlanması
keyfiyyәt yoxlanması
malların miqdarının yoxlanması

131 Ümumi әmtәәşünaslığın әsasları kitabı almancadan rus dilinә nә vaxt tәrcümә olunmuşdur?

•

1951 ci ildә
1900 cü ildә
1967 ci ildә
1976 cı ildә
1938 ci ildә

132 Ümumi әmtәәşünaslığın әsasları adlı kitabı kim tәrәfindәn hazırlanmışdır?

•

Skrobenski
Paster
Oparin
Qrundken
Zayas

133 Tәdris әdәbiyyatları ilә yanaşı elmi – praktiki әdәbiyyatlardan 9 cildlik Mal lüğәti nә vaxt nәşr olunmuşdur?
1938 ci ildә

•
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•

1947 ci idәl
1917 ci ildә
1974 cü ildә
1923 cü ildә

134 Plexanov adına Moskva Xalq Tәsәrrüfatı İnstitutu hansı İnstitutun bazasında yaradılmışdır?

•

Sankt Peterburq sovet ticarәti İnstitutu
Moskva Dövlәt Universiteti
Moskva Sovet ticarәti İnstitutu
Moskva Kommersiya İnstitutu
Moskva Kooperativ İnstitutu

135 әmtәәşünaslıq elminin inkişafının 2 ci dövrü nә vaxt başlayır?

•

1918 – ci il
1792 – ci il
1857 – ci il
1926 – cı il
1917 – ci il

136 Mal nümunәlәrini әks etdirәn kabinet nә vaxt yaranır?

•

1778 – ci il
1872 – ci il
1827 – ci il
1866 – cı il
1917 – ci il

137 Kommersiya mәktәbi Sankt Peterburqa nә vaxt köçürülmüşdür?

•

1911 – ci il
1717 – ci il
1498 – ci il
1799 – cu il
1596 – cı il

138 İlk kommersiya mәktәbi Moskvadan haraya köçürülür?

•

Bakıya
Xabarovska
Tulaya
Kalininqrada
Sankt Peterburqa

139 Ali ticarәt kadrları hazırlağanda xüsusi xidmәtlәri olan Q. V. Plexanov adına Xalq Tәsәrrüfatı İnstitutu nә vaxt
yaranmışdır?

•

1950 – ci il
1914 – cü il
1925 – ci il
1917 – ci il
1971 – ci il

140 1810 cu ildә әmtәәşünaslıq fәnni hansı ali mәktәbdә tәdris olunur?

•

Rusiya Ticarәt İqtisad Universiteti
Xabarovsk Xalq Tәsәrrüfatı İnstitutu
Moskva Praktiki Kommersiya Elmlәri Akademiyası
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Moskva Xalq Tәsәrrüfatı İnstitutu
Moskva Dövlәt Universiteti

141 Әmtәәşünaslıq elminin yerini müәyyәn edәn Beynәlxalq nәzәri konfrans nә vaxt olmuşdur?

•

1968 ci il
1970 ci il
1962 ci il
1986 cı il
1961 ci il

142 Әmtәәşünaslıq kursu Moskva Kommersiya Elmlәri Akademiyasında ilk dәfә olaraq necә tәdris olunmuşdur?

•

fizikanın tәrkibindә
kimyanın tәrkibindә
sәrbәst fәnn kimi
texnologiyanın tәrkibindә
tәbiәt elmlәri kimi

143 Әmtәәşünaslıq elminin predmeti K.Marksın hansı әsәrindә öz әksini tapmışdır?

•

“Qofa proqramının tәnqidi”
“Kapital” әsәri İV cild
“Kapital” әsәri II cild
“Kapital” әsәri I cild
“Kapital” әsәri III cild

144 Әmtәәşünaslıq elminin metodu hansıdır?

•

sosioloji
dialektik
sintetik metod
tәhlil
statistik

145 Әmtәәşünaslıq elminin qarşısında neçә vәzifә durur?

•

3
6
8
11
12

146 Әmtәәşünaslıq elminin әsas vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

mәhsulun bölgüsü
mәhsulun satışı
mәhsulun tәdavülü
mәhsulun keyfiyyәti
dәyәri

147 Әmtәәşünaslığın inkişafının әsas mәrhәlәsinә aid olan kitab hansıdır?

•

әrzaq mәhsullarının kimyәvi tәhlili
tam ticarәt sisteminin әsasları
keyfiyyәtin sәviyyәsi
keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsi
yeyinti mәhsullarının kimyәvi tәrkibi
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148 Әmtәәşünaslığın inkişafına dair ilk әsәr nәyә hәsr olunmuşdur?

•

bitki yağının xüsusi çәkisi
әtin keyfiyyәtinә
balığın tәzәliyinә
taxılın hәcm kütlәsinә
südün sıxlığı

149 Maldarlığın әkinçilikdәn ayrılması ilә hansı әmәk bölgüsü yaranmışdır?

•

2 ci әmәk bölgüsü
1 ci böyük ictimai әmәk bölgüsü
3 cü böyük ictimai әmәk bölgüsü
2 ci böyük ictimai әmәk bölgüsü
3 cü әmәk bölgüsü

150 Әmtәәlәrin dialektik mahiyyәtini tәşkil edәn xassәlәr hansılardır?

•

bölgü vә mübadilә
istehsal vә bölgü
istehsal vә mübadilә
istehsal vә istehlak
istehlak dәyәri vә dәyәr

151 Әmtәәşünaslıq elminin inkişafında xüsusi rolu olan әmtәәşünaslığın kimyәvi hissәsi kitabını kim yazmışdır?

•

Xodnev
Kittar
Speranskiy
Aristotel
Mәmmәdәliyev

152 Әmtәәşünaslığın inkişafında rolu olan vә Xodnev tәrәfindәn hazırlanan әsәr necә adlanır?

•

Malların kimyәvi tәhlili
Әmtәәşünaslığın predmeti
Әmtәәşünaslığın kimyәvi hissәsi
Qidalı mәhsulların tәdqiqi
Әmtәәlәrin dәyәri

153 Әmtәәşünaslığa aid hazırlanan ilk kitab necә adlanırdı?

•

ticarәt kitabı
әmtәә haqqında
ticarәt sorğu
çeşid haqqında
keyfiyyәt haqqında

154 Әmtәәşünaslıq elminin predmetinin dәqiq tәrifi K.Marks tәrәfindәn neçәnci ildә verilmişdir?

•

1789 cu il
1898 ci il
1901 ci il
1867 ci il
1516 cı il

155 Hansı cәhәt istehlak xassәlәrinә aid deyil?
istismarda aşkar edilir
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•

malların istehlak qiymәti
malın istehlak dәyәrini tәşkil edir
insanın tәlәbini ödәmәk
әmәk mәhsulunu özündә maddilәşdirmәk

156 Dixromatizm nәdir

•

qırmızı rәngin ayrıd etmә qabiliyyәtinin tam itirilmәsi
rәnglәri ayrıd etmә qabiliyyәtinin qismәn itirilmәsi
rәnglәri ayrıd etmә qabiliyyәtinin tam itirilmәsi
mavi rәngin ayrıd etmә qabiliyyәtinin tam itirilmәsi
yaşıl rәngin ayrıd etmә qabiliyyәtinin tam itirilmәsi

157 İnsan üçün sәsin maksimal gücü neçә detsibell intensivliyindә olmalıdır

•

2030
8090
7080
12130
4060

158 Alәt metodu nәdir

•

ölçü metodu
istehlak xassәlәrinin tәyini
kimyәvi tәrkibin tәyini
texniki vasitәlәrin kömәyilә keyfiyyәtin tәyini
fiziki göstәricilәrin tәyini

159 Estetik xassәlәr nәyә deyilir?

•

malın estetik sәviyyәsi
malın gözәllik, tәsirlik xassәlәri mәcmusu
malın qәşәng tәrtibatı
malın tәyinatı
malın xarici görünüşü

160 Malın iqtisadi göstәricilәri nәdir?

•

yanacaq xәrci
malın istehsalına çәkilәn xәrc
malın topdan satış qiymәti
tәmirә çәkilәn xәrc
enerji sәrfi

161 Ekspertizanın nәticәdәn әvvәlki mәrhәlәsi:

•

dequstasiyadan
yekunlaşdırmadan
әsas mәrhәlә
hüquqi şәxslәr arasında alqısatqı müqavilәsi
istehlak şәraitinin müәyyәn edilmәsi

162 Estetik sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinin II yarımqrupa nә aid edilir?

•

sәthin incәliklә işlәnmәsi
forma vә tәrkibi әlamәtlәr birliyi
tonun harmonikliyi
hissәlәrin vә tamın harmonik birliyi
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dәbә uyğunluq

163 Estetik sәviyyәnin qiymәtlәndirilmәsi zamanı göstәricilәr neçә yarımqrupa ayrılır?

•

4
5
6
2
3

164 Zәmanәt müddәti nәdir?

•

malın әyri köhnәlmәsi
malın istismarının tәqvim müddәti
malın mәnәvi köhnәlmәsi
malın fiziki köhnәlmәsi
malın düz köhnәlmәsi

165 Hansı liflәr daha gigiyenikdir?

•

şüşә lifi
tәbii liflәr
süni liflәr
sintetik liflәr
azbest lifi

166 Mexaniki tәhlükәsizlik nәdir?

•

plastik tәhlükәsizlik
maşın vә cihazların işlәyәn zaman tәhlükәsizliyi
avtomobil tәhlükәsizliyi
deformasiya tәhlükәsizliyi
elastiki tәhlükәsizlik

167 Erqonomik xassәlәr nәdir?

•

malın yorulma dәrәcәsi
malın quruluşunun insan orqanizminin xüsusiyyәtinә uyğunluğu
malın möhkәmliyi
malın davamlılığı
malın rahatlığı

168 Antropometrik göstәrici nәdir?

•

malın quruluşu
malın insan bәdәninin tipik ölçüsünә uyğunluğu
malın çәkisi
malın ölçüsü
malın diametri

169 Etibarlılıq necәxassәdir?

•

uzunömürlü xassәdir
sadә xassәdir
müntәzәm xassәdir
davamlı xassәdir
mürәkkәb xassәdir

170 Alәt metodu prinsiplәrinә görә neçә qrupa bölünür

•
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•

6
8
2
3
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171 Funksional xassәlәr nәyә deyilir?

•

malın sıxılması
mәmulatın öz tәyinatına uyğun olması
malın ekspertizası
malın mәhsuldarlığı
malın istilik saxlaması

172 Funksional xassәlәr nәdәn asılıdır?

•

malın çәki әmsalından
malın xarici görünüşündәn
malın çәkisindәn
malın hiqroskopikliyindәn
malın tәyinatından

173 Zәmanәt müddәti nәdir?

•

istehsalçının müәyyәn vaxta qәdәr zәmanәt vermәsi
malın davamlı işlәmәsi
malın tәlәbә uyğunluğu
malın düzgün istismarı
malın saxlanma şәraiti

174 Xidmәt müddәti harada göstәrilir?

•

normativtexniki sәnәdlәrdә
satış cәdvәlindә
zәmanәtdә
mәnәvi köhnәlmәdә
standartda

175 Bioloji tәhlükәsizlik nәdir?

•

çirkdәn asan tәmizlәmә
zәrәrli maddәlәrin olmaması
malın insan sağlamlığı üçün tәhlükәsizliyi
bitki ilә qidalanma
çirklәnmә

176 Nәqliyyat vәsaitinin tәhlükәsizliyi nәdir?

•

müntәzәm işlәmә
avtomobil vә s. maksimal mәsafә qәt etmәsi zamanı tәhlükәsizliyi
sürәtli hәrәkәt
xidmәt müddәti
rәdd etmә

177 Erqonomik xassәlәr qrupuna nәlәr daxildir?
malın quruluşu
malın kütlәsi
malın mәsamsәliliyi

•
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•

malın antropometrik, fizioloji, psixofizioloji göstәricilәri
malın çәkisi

178 Malların keyfiyyәt sәviyyәsi necә hesablanır?

•

179 Gözәllik nәdir?

•

gözәllik malın müsbәt xassәlәrinin mәcmusudur
malın tәyinatıdır
malın tәrtibatıdır
malın xarici görünüşüdür
malın estetikliyidir

180 Psixoloji göstәricilәr nәdir?

•

malın plastikliyi
malın möhkәmliyi
malın bәrkliyi
malın elastikliyi
malın insanın psixoloji xüsusiyyәtinә uyğunluğu

181 Kәmiyyәt ekspertizasının mahiyyәti nәdir

•

markalanmasının tәlәbә uyğunluğu
qablaşdırmanın tәlәbә uyğunluğu
ekspertlәrin malların kәmiyyәt xarakteristikasının qiymәtlәndirmәsidir
malın itmәsinin tәyini
itmәnin әmәlә gәlmә sәbәblәri

182 Ekspert metodlarının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir

•

dequstasiya komissiyaların qiymәtlәndirmәsidir
bir qrupp ekspertin keyfiyyәti qiymәtlәndirmәsidir
orqanoleptik metodlarla qiymәtlәndirmәdir
sәriştәli mütәxәssis tәrәfindәn keyfiyyәt qiymәtlәndirmәsidirvә ya risk şәraitindә qiymәtlәndirmә metodudur
bir qrupp ekspertin namәlumluq vә ya risk şәraitindә qiymәtlәndirmә metodudur

183 İşin müntәzәmlik imkanı hansı düsturla tәyin olunur?
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•

184 Yeni mal hansı mallara deyilir

•

xassәlәrinin öyrәnilmәsinә ehtiyac olan mal
satış üçün nәzәrdә tutulmuş yeni keyfiyyәt göstәricilәrinә uyğun mal
müәyyәn yenilik dәrәcәsi olan vә satış üçün olan mal
yenilik dәrәcәlәrinә malik mal
analoqsuz mal

185 Sәnәd ekspertizasının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir

•

malın keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
sәnәdlәrin tәhlili
sәnәdlәrin informasiyalarla tutuşdurulması
malı müşayiәt edәn texnoloji vә digәr sәnәdlәrin qiymәtlәndirilmәsidir
malın kәmiyyәtinin yoxlanması

186 Fitosanitar ekspertiza nәyә deyilir

•

karantin xidmәtinin tәmini
becәrilәn mәhsulun keyfiyyәtinin pislәşmәsi
bitkilәrin sanitar ekspertizası
bitki mәhsullarının karantin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarına ziyanvericilәrin yayılmasının qarşısını almaq

187 Malın keyfiyyәti nәyә deyilir?

•

fiziki xassәsi
yararlı xassәlәrin mәcmusu
tәlәbә uyğunluq
xarici görünüşü
kimyәvi tәrkibi

188 Keyfiyyәt göstәricilәri nәyә deyilir?

•

malın dәyәridir
keyfiyyәt göstәricilәri malların xassәlәrinin kәmiyyәtcә xarakterizәsidir
malın quruluşudur
malın tәrkibidir
malın sәthidir

189 Keyfiyyәtin inteqral göstәricisi nәyi ifadә edir?
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•

istehlak dәyәrini bildirir
dәyәr vә dәyәri tәyin edәn göstәricilәrin nisbәtini bildirir
istehlak xәrcini bildirir
istismar xәrcini bildirir
istehsal xәrcini göstәrir

190 Nisbi keyfiyyәt göstәricisi nәdir?

•

keyfiyyәt sәviyyәsini bildirir
istehlak xassәsidir
dәyәrdir
qiymәti göstәrir
faktiki nümunәnin keyfiyyәtinin baza göstәricisinә olan nisbәtidir

191 Ümumi tәlәblәr nәdir?

•

kompleks tәlәbdir
vahid tәlәbdir
bәrabәr dәrәcәdә bir, ya çox mallara verilir
cari tәlәbdir
perspektiv tәlәbdir

192 Funksional tәlәb nәdir?

•

konkret tәlәbdir
malın öz funksiyasını yerinә yetirmәsinә verilәn tәlәbdir
riyazi tәlәbdir
kompleks tәlәbdir
vahid tәlәbdir

193 Gigiyenik tәlәb nәdir?

•

zәrәrsiz tәlәb
insanın normal fәaliyyәtini tәmin edәn tәlәb
fizioloji tәlәb
psixoloji tәlәb
tәhlükәsiz tәlәb

194 Etibarlılığa verilәn tәlәb nәdir?

•

rәddetmә tәlәbi
daimi tәlәb
müntәzәm tәlәb
tәmirә yararlılıq
malın istismar zamanı etibarlılığını tәmin edir

195 Mәnәvi köhnәlmә nәdir?

•

malın günәş şüasından dağılması
malın mexaniki tәsirә uğraması
malın modaya uyğun olmaması
malın tam dağılması
malın tәrkibinin dәyişilmәsi

196 әmtәә ekspertizasının mәrhәlәlәri hansılardır
giriş vә yekun mәrhәlә
başlanğıc vә son mәrhәlә
orta, son vә qәrar mәrhәlәsi
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•

orta, son mәrhәlә
hazırlıq, әsas, yekun mәrhәlә

197 Kodun strukturu nә ilә xarekterizә olunur?

•

kodun әsası ilә
kodun rәqәm әlifbası ilә
kodun sırası ilә ilә
kodun uzunluğu ilә
kodun silsilәsi ilә

198 Keyfiyyәtә nәzarәt nәdir?

•

keyfiyyәti yüksәltmәk
keyfiyyәti qorumaq
keyfiyyәti yaxşılaşdırmaq
kenyfiyyәti yoxlamaq
malın keyfiyyәtinin normativ tәlәblәrә uyğunluğu

199 Tәbii materiallar mәnşәyinә görә neçә yerә bölünür?

•

8
7
2
5
6

200 Xammal nәdir?

•

yarımfabrikat
malın istehsalı üçün sәrf edilәn material
kimyәvi tәrkib
kimyәvi mallar
fabrikat

201 Malların kәmiyyәt vә keyfiyyәti üzrә qәbulu müddәtlәrin pozulmasına hansı sәbәblәr gәtirib çıxara bilәr?

•

ekspertin gecikmәsi
mәhsulliyyәtsizlik
ekspertizanın vaxtının duzgün seçilmәmәsi
bütün cavablar doğrudur
ekspertizanın vaxtının düzgün tәyin edilmәsi

202 Hansı metod qoxunu iyibilmә reseptorları vasitәsilә qәbuluna әsaslanır?

•

dadbilmә metodu
audio metod
iybilmә metodu
viziual metodu
lamisә metodu

203 Eyura әsasәn neçә ilkin qoxu mövcuddur?

•

12
7
6
5
10
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204 Verilәn variantlardan hansında eymurun әsaslandırdığı qoxu nümunәsi yoxdur?

•

efirli iyi
meyvәli iyi
çürüntü iyi
Aşındırıcı kәskin iy
nanәli iyi

205 Dadbilmә reseptorları vasitәsilә dadın hiss edilmәsi hansı metodla hәyata keçirilir?

•

orqanoleptik metod
dadbilmә metodu
ekspert metodu
alәt metodu
sosioloji metod

206 Eşitmә orqanı tәrәfindәn sәslәrin qәbul olunub istifadә edilmәsi hansı metodla hәyata keçirilir?

•

ekspert metodu
audio metod
dadbilmә metodu
alәt metodu
alәt metodu

207 İnsan üçün sәsin maksimal gücü hansı DB intervalında dәyişir?

•

12150 DB
12130 DB
15150 DB
20200 DB
13130 DB

208 Hissiyat orqanları vasitәsilә xarici implusu mәnimsәmә qabiliyyәti hansı hissiyatla hәyata keçirilir?

•

eşitmә
dadbilmә
viziual hissiyat
sensor hissiyat
iybilmә

209 Texniki vasitәlәrin kömәkliyi keyfiyyәt göstәricilәrinin mütlәq qiymәtinin tәyin edilmәsi hansı metodla hәyata
keçirilir?

•

orqanoleptik metod
ekspert metodu
sosioloji metod
alәt metodu
qeydetmә metodu

210 Müәyyәn әlamәtlәrә görә seçilmiş obyektlәrin müşahidәsinә vә qiymәtinin hesablanmasına әsaslanan metod
hansıdır?

•

orqanoleptik metod
sosioloji metod
ekspert metodu
qeydetmә metodu
alәt metodu

211 . Ekspert metodları neçә yarımqrupa bölünür
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•

5
6
2
3
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212 Alәt metodlarının çatışmayan cәhәtinә aiddir?

•

tәdqiqatın çәtinliyi
nәticәlәrinin müqayisә olunması
nәticәlәrinin nisbi olması
sınaq aparmaq üçün yüksәk xәrc tәlәb olunur
lazımınca geri bәrpa edilmәmәsi

213 Yeni növ mallar nә ilә xarakterizә edilir?

•

konstruksiyasının dәyişmәsilә
analoq vә әvәzi olmayan texniki fәaliyyәtlә
prinsipcә yeni yaranmış funksiyalarla
funksiyası, xarıcı görkәmi tam dәyişәn cihazlarla
eyni әlavә funksiyaların yaranması ilә

214 Hansı halda әmtәәşünaslıq ekspertizasına şәrait yaradır?

•

kifayәt qәdәr istismar olunmuş malın keyfiyyәtini qiymәtlәndirәn zaman
keyfiyyәtin pislәşmәsini yaradan qüsurlar meydana gәlmişsә
qüsur texnoloji xarakter daşıyırsa
ziddiyyәtlәrin hәll etmәk mümkün olmadıqda
kәmiyyәtcә mallar çatışmadıqda

215 Çeşid ekspertizası nәdir?

•

daşınma zamanı mal partiyasının pozulması
malların sınaqlarına vә analizlәrinә әsaslanaraq bütün xarakteristikasının ekspert tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsi
mal müşayәt edәn texnoloji vә digәr sәnәdlәrin informasiyaya әsaslanan malların ekspert tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsi
ekspert tәrәfindәn malın çeşid aidiyyatını müәyyәn etmәk üçün kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteristikalarının qiymәtlәndirilmәsi
düzgün cavab yoxdur

216 Kompleks ekspertiza nәdir?

•

kompleks ekspertiza xarici ticarәt fәaliyyәtinin idxalixrac әmәliyyatlarında müqavilәlәrin bağlanmasıdır
malların sınaqlarına vә analizlәrinә әsaslanaraq bütün xarakteristikasının ekspert tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsi
düzgün cavab yoxdur
mal müşayәt edәn texnoloji vә digәr sәnәdlәrin informasiyaya әsaslanan malların ekspert tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsi
ekspert tәrәfindәn malın çeşid aidiyyatını müәyyәn etmәk üçün kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteristikalarının qiymәtlәndirilmәsi

217 Sәnәd ekspertizası nәdir?

•

sәnәdlәrin tutuşdurulması
düzgün cavab yoxdur
mal müşayәt edәn texnoloji vә digәr sәnәdlәrin informasiyaya әsaslanan malların ekspert tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsi
malların sınaqlarına vә analizlәrinә әsaslanaraq bütün xarakteristikasının ekspert tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsi
ekspert tәrәfindәn malın çeşid aidiyyatını müәyyәn etmәk üçün kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteristikalarının qiymәtlәndirilmәsi

218 Orqanoleptik metodların çatışmayan cәhәti:
dәqiq nәticәnin olmaması
qiymәtlәndirmәnin obyektivliyi
risk şәraitindә malların xassә göstәricilәrinin qiymәtlәndirilmәsi

•
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•

qiymәtlәndirmәnin subyektivliyi
bütün cavablar doğrudur

219 Ekspertlәrin keyfiyyәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi metodu neçә qrupa bölünür?

•

8
6
5
4
7

220 . Ekspertin keyfiyyәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi metodlarına aid deyil?

•

ekspert
sәnәdli
test
statistik
arqument

221 Ekspert üçün irәli sürülәn şәrtlәrinә aşağıdakılardan biri daxil olmaya bilәr:

•

sövdәlәşmә
fәaliyyәtin konkret nәticәlәrinә inzibatı, yaxud digәr tәsirlәr
maliyyә
kommersiya
doğru cavab yoxdur

222 Ekspertauditor bilik vә vәrdişlәrin konkret hәcmini nәyә әsasәn müәyyәnlәşdirir?

•

bacarığının müasir tәlәblәrә uyğun olması
xidmәt vә istismar sahәlәrindә әn azı dördlük iş tәcrübәsinin olmasına
ekspertlәrin attestasiyadan keçirilmәsindәn öncә anketdә әksini tapan mәlumatlara
mütәxәsislәrin hazırlanması proqramına
tam yoxlama prosesinin hәyata keçirilmәsi tәcrübәsinә

223 Ekspertizanın tәyin olunması üçün ikinci sәnәd nәdir?

•

iqtisad mәhkәmәsinin qәrarı
müәyyәn edilmiş formalı müqavilәlәr
ekspertiza keçirilmәsi üçün qaimә
yazılı әrizә
uzunmüddәtli yazılı әrizә

224 Ekspertizanın tәyin olunması üçün ikinci sәnәd nәdir?

•

iqtisad mәhkәmәsinin qәrarı
müәyyәn edilmiş formalı müqavilәlәr
ekspertiza keçirilmәsi üçün qaimә
yazılı әrizә
uzunmüddәtli yazılı әrizә

225 Evristik metod neçә alt yarımqrupa bölünür?

•

5
5
3
2
4
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226 Obyektiv metod özü özlüyündә neçә alt yarımqrupa bölünür?

•

4
6
2
3
8

227 Obyektiv metod özü özlüyündә alt yarımqruplara bölünür?

•

sosioloji
yalnız orqanoleptik
yalnız alәt
alәt, qeydetmә, orqanoleptik
yalnız qeydetmә

228 Mәntiqi üsulların mәcmusuna vә son nәticәni әldә etmәk üçün nәzәri tәdqiqatların metodiki qaydalarına әsaslanmış
metod hansı yarımqrupuna aiddir?

•

viziual metod
alәt metodu
obyektiv metod
evristik metod
qeydetmә metodu

229 Ölçmә yolu ilә malların xarakteristikalarının tәyin edilmәsi vә ya qoyulan tәlәblәrә hәr hansı uyğunsuzluqları,
kәnarlaşmanı qeydiyyata alma hansı metodla hәyata keçirilir?

•

ekspert metodu
alәt metodu
evristik metod
obyektiv metod
sosioloji metod

230 әgәr әmtәәmal ekspertizasının vәzifәsinә qüsurunun әmәlәgәlmә sәbәblәri daxil deyilsә onda ekspert aktda bunu
göstәrmәyә bilәrmi?

•

sifarişçinin xahişi ilә göstәrә bilәr
xeyr
beli yalnız müәyyәn şәrt daxilindә
xeyr buna hüququ çatmır
beli

231 Satışqabağı çirklәnmә nәdir?

•

malların saxlanmasından vә satışından yaranan tullantılardır
bir sıra malların istehsalı istismarı, saxlanması zamanı әtraf mühitdә edilәn zәrәrli tәsirdir
istehlakçılar tәrәfindәn malların istismarı zamanı әtraf mühitә zәrәrli tәsirlәrdir
mal istehsalının müxtәlif etaplarında yaranan әtraf mühitә zәrәrli tәsirlidir
malların saxlanması, nәql edilmәsi, satışa hazırlanması vә satış zamanı yaranan әtraf mühitә zәrәrli tәsirlidir

232 Pattern metodunun III mәrhәlәsi nәdәn ibarәtdir?

•

Ekspert qruplarına şәriştәli mütәxәssislәrin seçilmәsi metodlarının olmaması
alınmış göstәricilәrinin işlәnmәsi vә onların analızı üçün EAMdan istifadә olunması
ekspertin anket vasitәsilә vә işçi qrupunun üzvi tәrәfindәn әlavә tәlimatlandırılması
ekspertin kömәyi ilә әsas mәqsәdә nisbәtәn hәr mәsәlәnin çәki әmsalının müәyyәn olunması
hәll edilmәli olan әsas problem ikinci dәrәcәli problemlәrә bölünmәsi
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233 Pattern metodunun II mәrhәlәsi nәdәn ibarәtdir?

•

ekspertlәrin konfarizmә әsaslanaraq rәy verilmәsi
alınmış göstәricilәrinin işlәnmәsi vә onların analızı üçün EAMdan istifadә olunması
ekspertin anket vasitәsilә vә işçi qrupunun üzvi tәrәfindәn әlavә tәlimatlandırılması
ekspertin kömәyi ilә әsas mәqsәdә nisbәtәn hәr mәsәlәnin çәki әmsalının müәyyәn olunması
hәll edilmәli olan әsas problem ikinci dәrәcәli problemlәrә bölünmәsi

234 PATTERN metodunun I mәrhәlәsi nәdәn ibarәtdir?

•

hәll edilmәli olan әsas problem ikinci dәrәcәli problemlәrә bölünmәsi
ekspertin anket vasitәsilә
alınmış göstәricilәrinin işlәnmәsi vә onların analızı üçün EAMdan istifadә olunması
ekspertin kömәyi ilә әsas mәqsәdә nisbәtәn hәr mәsәlәnin çәki әmsalının müәyyәn olunması
ekspertin işçi qrupunun üzvi tәrәfindәn әlavә tәlimatlandırılması

235 Halhazırda proqnozlaşdırmada әn çox istifadә olunan metod hansıdır?

•

sosioloji
müqayisә
Relfi
Pattern
analoqsuz

236 Ekspert sorğunun hansı üsulu mәlumdur vә neçә üsul?

•

4; fәrdi, qrup, qarışıq, cәm
2; fәrdi, qrup
1; qrup
3; fәrdi, qrup, qarışıq
2; fәrdi, qrup

237 Qiymәtlәndirmәnin xüsusiyyәtlәrindәn asılı olan kifayәt qәdәr çox dәrәcәlәrә bölünmәsi birbirindәn fәrqlәndirmәk
bacarığı dedikdә nә başa düşülür?

•

keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsi metodlarının nәzәri biliklәrinin vә onların tәtbiqetmә bacarığı
ekspertin hadisәlәrin baş vermәsi ehtimalının qiymәtlәndirilmәsi bacarığı
ekspertin hәr xassәsinin üzәçıxma intensivliyinin fәrqini hiss etmәk bacarığı
kifayәt qәdәr teztez ekspert qiymәtlәndirilmәsi malların keyfiyyәt göstәricilәrinin әhәmiyyәtinә görә növbәlәşmә bacarığı
keyfiyyәt göstәricilәrinin sıralanmada tutduğu mövqeyindә әhәmiyyәtinin üzәçıxma bacarığı

238 İstehlak mallarının ekspertizasının metodları hansı metodlar yarımqrupuna ayrılır?

•

bütün cavablar doğrudur
yalnız obyektiv
yalnız evristik
obyektiv vә evristik
doğru cavab yoxdu

239 әmtәә ekspertizası zamanı mal nümunәsinin seçmә aktı hansı mәrhәlәdә tәrtib olunur?

•

1ci mәrhәlәdә
son
әsas
hazırlıq
yekun

240 Ekspertlәrin iş yerinin hazırlanması әmtәә ekspertizası zamanı hansı mәrhәlәdә hәyata keçirilir?
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•

yekun
son
әsas
hazırlıq
başlanğıc

241 Nümunәlәrin ölçüsü nümunәlәrin seçilmә aktında neçәnci göstәricidir?

•

12ci
11ci
4cü
8ci
5ci

242 Aşağıdakı metodlardan hansı әtriyyat  kosmetika mallarının keyfiyyәtini tәyin edir?

•

audi metod
vizual
lamisә
iyibilmә metodu
taktil

243 Lamisә analizatorunun hәssas olan yeddincisi harada yerlәşir?

•

çiyindә
gözdә
qulaqda
burunun selikli qişasında
çәnәdә

244 Lamisә analizatorunun hәssas olan altıncısı harada yerlәşir?

•

boğaz altında
dәrinin altında
dәrinin üstündә
dәrinin boşluğunda
baş hssәdә

245 Lamisә analizatorunun hәssas olan beşinçisi orqanizmdә harada yerlәşir?

•

beldә
gözdә
qulaqda
dәrinin üstündә
çәnәdә

246 Lamisә analizatorunun hәssas olan dördüncüsü harada yerlәşir?

•

qarında
dizdә
udlaqda
damaqlarda
çәnәdә

247 Lamisә analizatorunun hәssas olan üçüncüsü harada yerlәşir?
peysәrdә
gözdә
qulaqda

•
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•

dildә
çәnәdә

248 Lamisә analizatorunun hәssas olan ikincisi orqanizmdә harada yerlәşir?

•

peysәrdә
yanaqda
çәnәdә
ağız boşluğunda
gözdә

249 Lamisә analizatorunun әn hәssas birincisi harada yerlәşir?

•

qulaqda
qarında
başda
barmaqların sonluğunda
ayaqda

250 Hәssas lamisә analizatorları orqanizmin neçә hissәsindә yerlәşir?

•

6
8
9
7
11

251 Vibrasiya lamisә reseptorlarının qәbul etdiyi neçәnci hissiyyatdır?

•

8ci
10cu
2ci
7ci
4cü

252 İsti lamisә reseptorlarının qәbul etdiyi neçәnci hissiyyatdır?

•

6cı
8ci
7ci
4cü
2ci

253 Lamisә reseptorlarının qәbul etdiyi neçә cür hissiyyat var?

•

6
8
9
10
11

254 Soyuq lamisә reseptorlarının qәbul etdiyi neçәnci hissiyyatdır?

•

7ci
6cı
2ci
9cu
4cü
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255 Bәrk sıxmaq lamisә reseptorlarının qәbul etdiyi neçәnci hissiyyata aiddir?

•

7ci
6cı
5ci
10cu
4cü

256 Ağrı lamisә reseptorlarının qәbul etdiyi neçәnci hissiyyata aiddir?

•

5ci
3cü
2ci
6cı
4cü

257 Hәrәkәt lamisә reseptorlarının qәbul etdiyi neçәnci hissiyyatdır?

•

1ci
3cü
2ci
5ci
4cü

258 Tәsiretmә lamisә reseptorlarının neçәnci hissiyyatdır?

•

5ci
3cü
2ci
4cü
1ci

259 Damar lamisә reseptorlarının qәbul etdiyi neçәnci hissiyyatdır?

•

5ci
1ci
2ci
3cü
4cü

260 әzәlә lamisә reseptorlarının qәbul etdiyi neçәnci hissiyyatdır?

•

5ci
3cü
1ci
2ci
4cü

261 Toxunma lamisә reseptorlarının qәbul etdiyi neçәnci hissiyyatdır?

•

5ci
3cü
2ci
1ci
4cü

262 Çeşid saxtalaşdırılması tәsnifata görә neçә qruppa bölünür
6

•
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•

2
3
5
4

263 Latın dilindә falsifika nә demәkdir

•

imitatorlar
saxtalaşdırmaq
oxşarlıq
eynilәşdirmәk
әıvәzedici

264 әmtәә ekspertizasının yekun mәrhәlәsinә nәlәr daxildir

•

dequstasiya protokolunun tәrtibi
nәticәlәrin tәhlili, qiymәtlәndirilmәsi, sәnәdin tәrtibidir
nәticәlәrin obyektivliyi
nәticәlәrin tәhlili
ekspertiza aktının tәrtibi

265 әmtәә ekspertizasının hazırlıq mәrhәlәsi nәlәr daxildir

•

sifarişçilәrin qaimәsi
ekspertizanın mәqsәd vә vәzifәlәri
sifarişçinin әrizә vә qaimәsi
sәnәdlәr
sifarişçilәrin әrizәsi

266 Lamisә reseptorları neçә hissiyyatı qәbul edir?

•

5
12
9
10
11

267 Sәsvermә neçә faizi әhatә etmәlidir?

•

51%
70%
50%
66%
75%

268 Ekspert qrupunun tәrkibinә daxil olan 5ci ixtisasçı necә adlanır?

•

mühasib
audit
rәssam
mühәndis
menecer

269 Ekspert qrupunun tәrkibinә daxil olan 2ci ixtisasçı neçә adlanır?

•

marketinq
layihәlәşdirici
sosioloq
riyaziyyatçı
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menecer

270 Göstәricilәrin tәyinindә 5ci üsul necә adlanır?

•

dadbilmә
hesablama
audio
vizual
sensor

271 Göstәricilәrin tәyinindә 2ci üsul necә adlanır?

•

dadbilmә
ekspert
sensor
audiometod
vizual

272 Malın xassә göstәricilәrinin tәyini neçә üsulla aparılır?

•

7
10
6
9
8

273 Keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi nә demәkdir?

•

göstәricilәrin tәrkibi
malın bütün xassә göstәricilәrinin yoxlanması
göstәricilәrin toplanması
göstәricilәrin mәcmusu
göstәricilәrin seçimi

274 Hansı metod konsistensiyanın vә ya faktiki hissiyatların kömәyi ilә üst sәthin vәziyyәtinin tәdqiqinә әsaslanır?

•

audio metod
lamisә metodu
dadbilmә metodu
qoxubilmә metodu
viziual metod

275 Daltonizm nәdir?

•

rәng seçimi etmәkdir
rәnglәri ayırd etmәk qabiliyyәtinin itirilmәsidir
bütün variantlar yanlışdır
ayrıayrı rәnglәrin tәyin edilmәsidir
rәnglәri ayırd etmәk qabiliyyәtidir

276 Dixromatizm nәdir?

•

bütün variantlar doğrudur
rәnglәrin bir hissәnin ayırd etmәk qabiliyyәtinin itirilmәsidir
rәnglәrin bütün hissәsinin ayird etmәk qabiliyyәtinin itirilmәsidir
rәnglәrin bir hissәnin ayırd etmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi deyil
rәnglәrin bütün hissәsinin ayird etmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi deyil

277 Adәtәn bütün görmә tәsuratları hansı qrupa bölünür?
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•

bütün variantlar doğrudur
axromatik vә xromatik
yalnız axromatik
yalnız xromatik
aralıq rәnglәr

278 Rәnglәri qiymәtlәndirәrkәn, mühüm әhәmiyyәtә açıq rәng tonu malik nöqtәlәrin yerinә verilәn variantlardan hansı
rәng qrupası aiddir?

•

axromatik
xromatik
bütün cavab variantları doğrudur
bütün variantlar yanlışdır
aralıq

279 Rәnglәr neçә qrupa bölünür?

•

5
3
2
4
6

280 Aşağıda verilәn rәnglәrdәn hansı aralıq rәnglәrә aiddir?

•

göy, qırmızı, qara
göy, yaşıl, qırmızı
ağ, qara, sarı
qırmızı, yaşıl, qara
yaşıl, qara, ağ

281 . Verilәn rәnglәrdәn hansı axromatik rәnglәrә aiddir?

•

tәmiz, ağ, qırmızı, sarı
tәmiz ağ vә tәmiz qara
yalnız tәmiz ağ
yalnız tәmiz qara
göy, yaşıl, tәmiz ağ

282 . Hansı metod görmә vasitәsilә obyektin xarici görünüşünü vә rәnginin dәrk edilmәsidir?

•

ekspert metodu
viziual metod
lamisә metod
alәt metod
sosioloji metodu

283 . Orqanoleptik metod özüözlülüyündә hansı alt qruplara bölünür?

•

viziual, lamisә, audiometod, alәt, ekspert
viziual, lamisә, qoxubilmә, dadbilmә, audiometod
lamisә, qeydetmә, audiometod, ekspert
audiometod, lamisә, dadbilmә, ekspert
sosioloji, alәt, dadbilmә, qoxubilmә

284 Orqanoleptik metod özüözlülüyündә neçә alt qrupa bölünür?
7
8

•
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•

5
4
6

285 Hissiyat orqanları vasitәsilә keyfiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәndirilmәsi hansı metodla hәyata keçirilir?

•

alәt metodu
orqanoleptik metodla
viziual metod
ekspert metodu
sosioloji metodla

286 . Evristik metod hansı alt yarımqrupa bölünür?

•

yalnız ekspert metodu
ekspert vә sosioloji metodu
alәt metodu
qeydetmә metodu
yalnız sosioloji metodu

287 Saxtalaşdırıcının son mәqsәdi nәdir?

•

yüksәk keyfiyyәtli mallara aşağı istehlak xassәlәri donu geyindirmәk yolu ilә istehlakçı rәğbәtini yaratmaq
istehlakçıları aldatmaq
çox mal satmaq
aşağı keyfiyyәtli mallara yüksәk istehlak xassәlәri donu geyindirmәk yolu ilә istehlakçı rәğbәtini yaratmaq
bütün cavablar doğrudur

288 Saxtalaşdırmanı aşkar etmәk üçün nә üçün identifikasiyanın aşkar edilmәsi metodlarından istifadә edilir?

•

çünki saxtalaşdırma identifikasiyanın subyektiv nәticәsidir
identifikasiya saxtalaşdırma ilә eynidir
bütün cavablar doğrudur
çünki saxtalaşdırma identifikasiyanın alternativ nәticәsidir
çünki saxtalaşdırma identifikasiyanın obyektiv nәticәsidir

289 Verilәn variantlardan hansı keyfiyyәt saxtalaşdırılmasının üsullarını xarakterizә edir?

•

әlavәlәrdәn istifadә, növ dәyişmә
tam saxtalaşdırma
cüzi saxtalaşdırma
kobud saxtalaşdırma
su әlavә etmәk

290 Verilmiş variantlardan hansı çeşid saxtalaşdırılmasını xarakterizә edir?

•

malın başqa adda istehlakçıya tәqdimi
rәngin dәyişmәsi
xarici görünüşün dәyişmәsi
tәrkibin dәyişmәsi
ad dәyişmә

291 Qeyriәrzaq mallarına edilәn әlavәlәr neçә qrupa bölünür?

•

8
3
6
2
4
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292 әlavәlәr neçә qrupa bölünür?

•

5
2
4
3
6

293 Gigiyenik tәlәblәrә nәlәr aid edilir?

•

xidmәt işçilәrinin mәsuliyyәti
texnoloji rejimlәrin sәmәrәliliyi
myәvi, radiasiya vә mikrobioloji göstәricilәr
saxlanmanın tәhlükәsizliyi

294 . İstehlak mallarının ekspertizasının metodları neçә qrupa bölünür?

•

7
2
3
5
4

295 İlkin ekspertiza aktı nә zaman tәlәb olunur?

•

düzgün cavab yoxdur
nәzarәt ekspertizası zamanı
ilkin ekspertiza zamanı
tәkrar ekspertiza zamanı
kriminal ekspertiza zamanı

296 Tәkrar ekspertizada hansı növ ekspertiza aktları tәlәb olunur?

•

yekun ekspertiza aktları
ilkin ekspertiza aktları
bütün cavablar doğrudur
belә bir ekspertiza növü yoxdur
akt tәlәb olunmur

297 Hüquqi şәxslәr necә tәsnif olunur

•

Milli sertifikasiya
ticarәt palatası
ekspert komissiyaları
ekspert qrupları
sistemlәr vә dequstasiya ittifaqları

298 Dәrәcәlәrә bölünmә hansı әlamәtlәrә görә aparılır

•

standart görә
texniki şәrtә görә
keyfiyyәt vә ölçülәrә görә
ölçülәrә görә
keyfiyyәtә görә

299 Malların tәhlükәsizliyi hansı ekspertizanın әsasını tәşkil edir ?
texnoloji ekspertizanın
baytarlıq ekspertizasının

•
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•

ekoloji ekspertizanın
әmtәә ekspertizasının
sanitar ekspertizanın

300 Ekspertin müstәqilliyi nә ilә izah olunur ?

•

istehsalçıdan asılı olmamaq
subyektivlikdәn qurtarmaq
xüsusi biliklәrә yiyәlәnmәk
sәnәdlәşdirmәni tam bilmәk
maraqlı tәrәflәrdәn asılı olmamaq

301 Bank ekspertizasının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir ?

•

malın keyfiyyәtinin tәyini
malın kәmiyyәtinin tәyini
istismar müddәtinin tәyini
girov verilmiş әmlakın (malın) qiymәtinin tәyini
malın çeşidinin tәyini

302 Sığorta ekspertizasının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir ?

•

yanğın zamanı mülkiyyәtin oğurlanması
keyfiyyәt itkilәrinin nәzәrә alınması
bkәmiyyәt itkilәrinin nәzәrә alınması]
dәymiş sığorta ziyanı zamanı sığorta qiymәtinin tәyini
malın xassәlәrinin tәyini

303 Müqavilә ekspertizasının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir ?

•

boşaldılmanın tәlәbә uyğunluğu
nümunәlәrin keyfiyyәtinin tәyin
mal әyarının tәlәbә uyğunluğu
müqavilәnin şәrtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
qablaşdırılmanın tәlәbә uyğunluğu

304 Ekspertizanın yaranma tarixi nә vaxtdan hesab olundu ?

•

1770ci il
bizim eradan әvvәl 344sü il
1870ci il
1900cü il
1800cü il

305 Fәnnin әsas anlayışları hansılardır ?

•

әmtәә ekspertizası
ekspertiza
keyfiyyәt
qiymәtlәndirmә
ekspertiza, mal ekspertizası, mal partiyaları

306 Ekspertizanın metodoloji әsasları nә vaxt inkişaf etmәyә başlamışdır ?

•

XVIII әsrin sonu
XVII әsrdәn
XX әsrin әvvәllәri
XV әsrdәn
XX әsrin ikinci yarısı
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307 Yarımfabrikat nәdir?

•

nöqsanlı mәhsul
tәkrar istehsala buraxılmış mәhsul
istehsal edilmiş hazır mәhsul
zay mәhsul
tamamlanmamış fabrikat

308 Fabrikat nәdir?

•

standartlaşdırılmış mәhsul
tәkrar istehsala buraxılmış mәhsul
istehsal edilmiş hazır mәhsul
[tamamlanmamış istehsal
nöqsanlı mәhsul

309 Spesifik tәlәb nәdir?

•

funksional xassәlәrә görә verilәn tәlәblәr
malın keyfiyyәtinә verilәn geniş vә yüksәk sәviyyәli kompleks göstәricilәri birlәşdirәn tәlәblәr
bir qrup mәmulatlara verilәn müxtәlif tәlәblәr
bilavasitә satışda olan mallar üçün tәrtib edilәn tәlәblәr
bәrabәr dәrәcәdә ya bir mala, yaxud da üstünlüyü çox olan mallara verilәn tәlәblәr

310 Ümumi tәlәb nәdir?

•

müәyyәn mallar üçün verilәn tәlәblәr
bir qrup mәmulatlara verilәn müxtәlif tәlәblәr
malın keyfiyyәtinә verilәn geniş vә yüksәk sәviyyәli kompleks göstәricilәri birlәşdirәn tәlәblәr
malın keyfiyyәtinә verilәn geniş vә yüksәk sәviyyәli kompleks göstәricilәri birlәşdirәn tәlәblәr
bilavasitә satışda olan mallar üçün tәrtib edilәn tәlәblәr

311 İnformasiya daşıyıcıları hansı növlәrә bölünür

•

xüsusi әdәbiyyata
sәnәdlәrә
mәlumatlara
sәnәdlәrә, markalanmaya, xüsusi әdәbiyyata
normativ sәnәdlәrә

312 Elmi dәrәcәsi olan şәxslәrә peşәkar ekspert üçün neçә il staj tәlәb olunur ?

•

2
1
5
4
3

313 materiallarından hazırlanan mallar üçün hansı tәlәbin vacibliyi әhәmiyyәt kәsb edir?

•

gigiyenik
funksional
erqonomik
estetik
texnoloji

314 Xüsusi әdәbiyyat hansı növlәrә bölünür
bәdii
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•

texniki
ibtidai
tәhsil, elmi, informasiya
normativ

315 Pәrakәndә qiymәt preskuratında mallar hansı nişanәlәrinә görә ayrı  ayrı qruplarda birlәşdirilir:

•

boyuna görә
mövsümünә görә
cinsinә görә
istehsal üsuluna görә
doluluğuna görә

316 İlk dәfә sistemlәşdirmә, tәsniflәşdirmә ilә kimlәr mәşğul olmuşdur?

•

iqtisadçılar
zooloqlar
bioloqlar
arxiloqlar
konstruktorlar

317 Tәsniflәşdirilmәnin başlangic pillәsi nәdir?

•

sistemlәşdirmә
planlaşdırma
konstruksiyalaşdırma
sığorta әmtәә ekspertizası
qruplaşdirma

318 Yenilik dәrәcәsi 70% olmayan mallar üçün hansı metoddan istifadә etmәk olar?

•

müqayisә
ekspert
analoqsuz
proqnoz
kombinә

319 Geyim  ayaqqabı malları qrupuna bunlardan hansılar aid deyil?

•

gön ayaqqabıları
tikili mallar
gönxırdavat malları
xәz  dәri mәmulatını
toxuculuq malları

320 Tәklif olunan tәsniflәşdirmә özundә neçә tәsniflәşdirmә katiqoriyasını birlәşdirir?

•

10
11
5
9
8

321 Qruplar hansı nişanәsinә görә bölüşdürülür?

•

ölçüsüsünә görә
çeşidinә görә
istehsal üsuluna görә
xammalına görә
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növünә görә

322 İnformasiya sistemlәri nәdir

•

informasiya texnologiyası
rabitә vasitәlәrinin toplusu
informasiya yığılması
informasiya resursları
informasiya proseslәri

323 әmtәәşünaslığa ilk tәrif kim tәrәfindәn verilib?

•

l.Paster
İ.Vavilov
K.Marks
K. Pavlovski
K. Pavlovskiyә

324 K. Pavlovskiyә görә;

•

әmtәәşünaslıq darıxdırıcı ada malik olan bir elmdir
әmtәәşünaslıq fәnninin әsasıni malın istehlak dәyәri tәşkil edir
malların istehlak dәyәrini müәyyәn edәn vә bu xassәlәri tәmin edәn amillәrdәn bәhs edәn elmdir
әmtәәşünaslıq malların xarakteriktikasının әsasını yaradan, onların istehsak dәyәrini müәyyәn edәn bir elimdir
әmtәәşünaslıq mal haqqında, onların sortu, yerlәşmәsi vә satılması, daşınması vә saxlanılması haqqında dәqiq vә tam mәlumat
verәn bir elmdir

325 Bunlardan hansı mallarım tәsniflәşdirilmәsinin әsasını tәşkil edәn prinsiplәrindәn deyil?

•

tәsniflәşdirmә müәyyәn mәqsәdi izlәmәli, elmi әsas üzәrindә qurulmalı
heç biri
tam bir çoxluğun bir nişanәyә görә hissәlәrә bölünmәsi tәlәbinin hәr bir növ müxtәlifliyindә olan malın bir hәlqәdә yerlәşmә
dәrәcәsindә gözlәnilmәsi
malların digәr nişanәlәrinә nisbәtәn aşağı sәviyyәlәrindә bölünә bilmәsi
malların tәyinatı ,nişanәsi , tәsniflәşdirmәnin bütün sәviyyәsindә nümunәvi istifadә olunmalıdır

326 Ağacın texnoloji xassәlәrinә aiddir?

•

qulluq edilmәsi
kövrәkliyi
davamlılıq
әyilmәsi
Daşınması

327 Hansı mәmulatlar üzvi hәlledicilәrinә qarşı davamlıdır?

•

ipәk, pambıq
yuyucu maddә
şüşә, keramika
kәtan, yun
çini, plastik kütlә

328 Aşaqğıdakı materiallardan hansını turşuya davamlılıq xassәsinә görә tәbiәtini tanımaq olar?

•

plastik kütlә keramika
şüşә, çini
yuyucu maddә
yun, pambıq
keramika, plastik kütlә
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329 Materialların kimyәvi xassәlәri nәdәn asılıdır?

•

işığa, havaya davamlılığından
maddәlәrin tәrkibindәn
fikir xassәlәrindәn
maddәlәrin tәrkibi vә quruluşundan
maddәlәrin quruluşundan, suya davamlılığından

330 Ekspert metodları hansı növlәrә bölünür

•

sorğu, qiymәtlәndirmә, riyazistatistik
riyazi
statistika
sorğu
anket

331 Orqanoleptik metodlar hansı növlәrә bölünür

•

sensor
vizual
audiometod
vizual, lamisә, qoxu, dadbilmә, audiometod
hiss

332 Texnoloji xassә dedikdә nә başa düşülür?

•

mәmulatın istehsal prosesindә davranışını xarakterizә edәn xassәlәr
materialların vә hazır mәmulatların istismarı, daşınması prosesindә davranışı
ilk materialların keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
mәmulatda texnoloji proses nәticәsindә yaranmış xassә
ilk materialların ayrıayrı xassәlәri vә göstәricilәrinin hazır mәmulatın xarakterizә edilmәsi

333 Hәcm çәkisinin miqdarı aşağıdakı göstәricilәrә tәsir edir:

•

qalınlıq
mәsamәliliyә
möhkәmliyә
rütubәt udmaya
bütün cavablar doğrudur

334 İşlәmә qabiliyyәti anlayışı nәyi tәyin edir?

•

mәmulatın istismar müddәtindә sınaq dövrünü
mәmulatın vәziyyәtinin necәliyini
mәmulata verilmiş funksiyası
mәmulatın normativ texniki sәnәdlәrin
mәmulatın hazırlayıcısının verdiyi vaxt üzrә işini tamamlanması

335 Etibarlılığın xassәlәrinә aid deyil?

•

mühafizә edilmә
davamlılıq
müntәzәmlik
mexaniki tәhlükәsizlik
möhkәmlik

336 Funksional xassәlәrin nomenklaturası nәdәn asılıdır?
mal çeşidindәn

•
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•

malın tәyinatından
әhalinin tәlәbindәn
malın şәrtiliyindәn
malın nisbiliyindәn

337 Hansı materiallar daha möhkәm olur?

•

hissәciklәri xaotik yerlәşәn vә az mәsamәli olan
hissәciklәri nizamsız yerlәşәn vә az mәsamәli olan
hissәciklәri xәtti yerlәşәn vә az mәsamәli olan
hissәciklәri nizamlı yerlәşәn vә çox mәsamәli olan
hissәciklәri nizamlı vә әn çox mәsamәli

338 Vizual metoda hansı hiss orqanından istifadә olunur

•

lamisә
әtir
qoxu
görmә
taktil

339 Mәsamәlilik vә hәcm kütlәsi arasındakı әlaqә?

•

mәsamәlilik artdıqca, hәcm kütlәsi azalır
mәsamәlilik artdıqca, hәcm kütlәsi azalır
mәsamәlilik artdıqca, hәcm kütlәsi artır
asılı deyil
mәsamәlilik artdıqca, hәcm kütlәsi azalır

340 Tәsir xarakterinә görә yüklәr necә bölünür?

•

dövri vә daimi
paylanmış vә dinamik
statik vә dinamik
paylanmış vә mәrkәzlәşmiş
faktiki vә nominal

341 Kütlә göstәricilәrindәn olan xüsusi çәki nәdir?

•

dağıdan yükün miqdarı
hәcm vahidinә düşәn çәki
materialların 1m2 kütlәsi
cismin vahid hәcminә düşәn çәkisi
materialın 1m2nin çәkisi

342 Kütlә göstәricilәrindәn olan sıxlıq nәdir?

•

materialın 1m2nin çәkisi
materialların 1m2 kütlәsi
dağıdan yükün miqdarı
cismin vahid hәcminә düşәn çәkisi
hәcm vahidinә düşәn çәki

343 Ekspertin hüquqlarından biri deyil....

•

ekspert, sadә ölçmә metodları ilә, elәcә dә digәr qiymәtlәndimә metodları ilә
әmtәәşünaslıq ekspertizasını aparmaq
tәşkilatın әhәmiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsini aparmaq;
mal partiyalarını seçmә, tәktәk vә birlәşdirilmiş nümunәnin, orta nümunәnin seçimini aparmaq;
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malın keyfiyyәt dәrәcәsini, әmtәә ekspertikası obyektini tәyin etmәk;

344 Dequstator – ekspertlerә qoyulan xüsusi tәlәblәrә aid deyil....

•

ekspert yoxlamalarını tәşkil etmәyi bacarmaq vә onlara rәhbәrlik etmәk
heç biri
ekspert yoxlamaları aparmaq üçün dәrin biliklәrә malik olmaq, sensor qabiliyyәti yoxlamasından keçmәk
sensor hissiyata malik olmaq vә ekspertlәrdәn tәlәb olunan sәviyyәyә cavab vermәk

345 Yağların neçә faizini triqliseridlәr tәşkil edir?

•

8589
60 70
95 98
5060
7080

346 Yağların keyfiyyәtinin yüksәk olması ilә turşuluq әdәdinin asılılığı necәdir?

•

әvәz olunma
düz mütәnasib
eyni
tәrs mütәnasib
neytral

347 Yağlar mәnşәyinә görә neçә qrupa bölünür?

•

2
5
3
6
8

348 Yağabәnzәr maddәlәr yağların neçә faizini tәşkil edir?

•

57
34
25
13
46

349 Triqliseridlәr hansı qrup yağlara aiddir?

•

sadә
mürәkkәb
tsiklik
heterotsiklik
monotsiklik

350 Steroidlәrә hansı birlәşmәlәr aiddir?

•

mürәkkәb yağlar
sterinlәr
diqliseridlәr
triqliseridlәr
sadә yağlar

351 Steridlәr hansı qrup lipidlәrә aiddir?

•
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•

tsiklik
mürәkkәb
monoqliseridlәr
diqliseridlәr
sadә

352 Mürәkkәb vә tsiklik lipidlәr birlikdә necә adlanır?

•

sterinlәr
steridlәr
steroidlәr
lipoidlәr
fosfatidlәr

353 Mürәkkәb lipidlәrә hansı birlәşmәlәr aiddir?

•

lipoproteidlәr
triqliseridlәr
monoqliseridlәr
steridlәr
diqliseridlәr

354 Lipidlәr müasir tәsnifata әsasәn neçә qrupa bölünür?

•

3
1
5
4
2

355 Leysitinin tәrkibinә daxil olan maddә necә adlanır?

•

ixtulin
prolamin
xolin
kefalin
tubelin

356 Qlikozidolipidlәr hansı qrup yağlara aiddir?

•

sadә
mürәkkәb
mumlara
süni
tsiklik

357 İstehlak normasına görә qәbul olunan yağda neçә qram polidoymamış yağ turşuları olmalıdır?

•

12
78
36
1012
910

358 İstehlak normasına görә qәbul olunan yağda xolesterin neçә qram olmalıdır?

•

1,0
0,3 0,6
0,1
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0,2
0,8

359 Gün әrzindә orta yaşlı insanın qәbul etdiyi yağın neçә qramı bitki yağından ibarәt olmalıdır?

•

5060
3040
2030
1020
4050

360 Gün әrzindә qәbul olunan yağda fosfolipidlәrin miqdarı nә qәdәr olmalıdır?

•

2 qram
8 qram
4 qram
3 qram
5 qram

361 Әn az yağlılığa malik olan mәhsul hansıdır?

•

balıq әti
tәzә meyvәlәr
şabalıd
mal әti
yumurta

362 Әrinmiş yağın tәrkibindә yağın miqdarı neçә faiz tәşkil edir?

•

99
79
67
48
85

363 Әn yüksәk yağlılığa malik olan mәhsul hansıdır?

•

inәk südü
mal piyi
bitki yağı
kәrә yağı
әrinmiş yağ

364 Qeyd edilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Transferazalar oksidlәşdirmәreduksiya reaksiyalarını katalizә edir
Liqazalar üzvi maddәlәrin iki molekulunu birbirinә katalizә edir
Liazalar mәhsullarda qeyrihidrolitik parçalanmanı sürәtlәndirir
İzomerazalar bir çox üzvi maddәlәrin onların izomerlәrinә çevrilmәsini katalizә edir
Hidrolazalar mürәkkәb birlәşmәlәrin su ilә birlәşib parçalanmasını sürәtlәndirir

365 Amilolitik ferment preparatlarının alınmasında әn çox istifadә olunan kif göbәlәklәri hansılardır?

•

Penisillum exspansum
Aspergillus
Penisillum
Bac. subtilus
Streptokoklar
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366 Üzvi maddәlәrin iki molekulunu birbirinә katalizә edәn fermentlәr necә adlanır?

•

liqazalar
hidrolazalar
transferazalar
liazalar
izomerazalar

367 Mәhsullarda qeyrihidrolitiki parçalanmanı sürәtlәndirәn fermentlәr necә adlanır?

•

sintetazalar
liazalar
transferazalar
izomerazalar
liqazalar

368 1978ci ilin mәlumatına әsasәn neçә ferment vardır?

•

1506
3192
948
1849
2142

369 Fermentlәrin aktiv fәallığı hansı temperaturdadır?

•

1 ÷ +5 dәr.C
+20 ÷ +50 dәr.C
+5 ÷ +10 dәr.C
+10 ÷ +15 dәr.C
+15 ÷ +18 dәr.C

370 Zülalların amin turşusuna parçalanması 25%li sulfat turşusu tәrәfindәn 20 saata başa çatdırıldığı halda tripsin
fermenti bu prosesi neçә saata başa çatdırır?

•

23
6
1
5
4

371 Kirxof tәrәfindәn fermentlәr haqqında elmin әsası nә vaxt qoyulmuşdur?

•

1814
1911
1995
1902
1786

372 1931ci ildә hansı ferment әldә edilmişdir?

•

pepsin
tripsin
saxaraza
katalaza
ureaza

373 Üzvi maddәlәrin bir kimyәvi qrupunun bir molekuldan digәrinә keçmәsini kataliz edәn fermentlәr necә adlanır?
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•

liqazalar
izomerazalar
sintetazalar
transferazalar
liazalar

374 Orqanizimdә oksidlәşdiricibәrpaedici reaksiyaları katalizә edәn fermentlәr necә adlanır?

•

hidrolazalar
transferazalar
liazalar
liqazalar
oksidreduktazalar

375 Mürәkkәb birlәşmәlәrin su ilә birlәşib parçalanmasını sürәtlәndirәn fermentlәr hansılardır?

•

katalazalar
lipazalar
hidrolazalar
liazalar
karboksilazalar

376 Maddәlәr mübadilәsindә böyük әhәmiyyәt kәsb edәn vә bir çox üzvi maddәlәrin onların izomerlәrinә çevrilmәsini
katalizә edәn fermentlәr hansılardır?

•

peroksidazalar
izomerazalar
sintetazalar
dehidrogenazalar
liazalar

377 Panqamat hansı vitamindir?

•

.

PP
H
..

...

378 Tәrkibindә sian vә aminqrupu olan vitamin hansıdır?
....

.....

..
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•

.

...

379 Hansı vitamin nәsil vitamini adlanır?

•

E
D
...

..

A

380 Hansı vitamin çatışmadıqda orqanizmdә pellaqra xәstәliyi yaranır?

•

P
PP
A
E
D

381 Orqanizmdә olan karotin hansı fermentin tәsiri ilә 2 molekul A vitamininә çevrilir?

•

karboksilaza
hidrataza
katalaza
karotinaza
fosfotaza

382 Vitaminlәr kimyәvi tәrkibinә vә fizioloji tәsirinә görә adlandırılmaqla necә işarә edilir?

•

yapon heroqlifi ilә
rus әlifbası ilә
latın әlifbasının böyük hәrflәrilә
yunan әlifbasının baş hәrflәri ilә
türk әlifbası ilә

383 Aşağıdakılardan hansı vitaminәbәnzәr maddәdir?

•

retinol
xolinxlorid
filloxinon
kalsiferol
tokoferol

384 Vitamin sözü haradan götürülmüş vә nә demәkdir?
türk sözü, bulunmaq
ingilis sözü, yaşamaq
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•

alman sözü, mövcud olmaq
yunan sözü, yaşamaq
latın sözü, vitahәyat

385 Neçә litr südün emalından 1q riboflavin vitamini alınmışdır?

•

1900 l
5400 l
3300 l
2700 l
4500 l

386 Orqanizmdә vitaminin hәddәn çox olması necә adlanır?

•

monovitaminoz
hipovitaminoz
hipervitaminoz
ekzogen vitaminoz
endogen vitaminoz

387 Bir vitamin çatışmadıqda necә adlanır?

•

monovitaminoz
monoavitaminoz
poliavitaminoz
vitamin artıqlığı
polivitaminoz

388 Essensial yağ turşuları çatışmayan orqanizmdә hansı xәstәliklәr baş verir?

•

qanazlığı
ürәk çatışmazlığı
dәrinin quruması vә kәpәklәnmә
tәzyiq
mәdәbağırsaq

389 Aşağıdakılardan hansı yağ turşuları F vitamini aktivliyindәdir?

•

laurin+miristin
palmitin+stearin
olein+araxin
linol+linolen+araxidon
kapron+kapril

390 İnsan orqanizminin fәaliyyәti vә maddәlәr mübadilәsinin normal gedişi üçün vitaminlәr necә maddәlәr hesab
olunur?

•

essensial
qeyriüzvi birlәşmә
optiki aktiv
bioloji fәal
üzvi hәlledici

391 Bitki vә heyvan mәnşәli mәhsullarda geniş rast gәlәn B3 vitamini necә adlanır?

•

ubixinon
salisil
panqamat
pantoten
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benzoy

392 Aşağıda göstәrilmiş vitaminlәrdәn hansı suda hәll olmur?

•

H
PP
C
E
P

393 Aşağıdakılardan hansı vitaminәbәnzәr maddә deyil?

•

pantoten turşusu
orot turşusu
lipoy turşusu
inozit
panqamat turşusu

394 Aşağıda qeyd olunmuş vitaminlәrdәn hansı yağda hәll olmur?

•

H
E
D
A
K

395 A hipovitaminozu zamanı karotinin miqdarı necә olur?

•

karotinin miqdarı nisbәtәn azalır
karotinin miqdarı artır
karotinin miqdarı dәyişmir
karotinin miqdarı azalır
karotinin miqdarı kәskin artır

396 A, D, E, K vitaminlәri hansı vitaminlәrә aiddir?

•

spirtdә hәll olan
üzvi hәlledicilәrdә hәll olan
suda hәll olan
yağda hәll olan
efirdә hәll olan

397 P, H, PP vә B qrup vitaminlәr hansı vitaminlәrә aiddir?

•

üzvi hәlledicilәrdә hәll olan
spirtdә hәll olan
yağda hәll olan
suda hәll olan
efirdә hәll olan

398 Aşağıdakı variantların hansında F vitamini fәallığında olan yağ turşusu göstәrilmişdir?

•

palmitin turşusu
olein turşusu
kapril turşusu
linolen turşusu
laurin turşusu

399 Piridoksin vitamini 1934cü ildә hansı mәhsulda tapılmışdır?
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•

kәrә yağında
balıq әtindә
әtdә
mayada
süddә

400 B1 vitamini necә adlanır?

•

piridoksin
antinitrit
tiaminxlorid
riboflavin
askorbin

401 C vitamini ilk dәfә hansı mәhsulların şirәsindә aşkar edilmişdir?

•

nar vә naringi
kök vә armud
buğda vә alma
kәlәm vә portağal
patisson vә qarağat

402 Orqanizmdә vitamin çatışmamazlığı necә adlanır?

•

vitamin çoxluğu
polivitaminoz
monovitaminoz
avitaminoz
monoavitaminoz

403 1951ci ildә әrik çәyirdәyi ekstraktında tapılan bioloji aktiv maddәni göstәrin.

•

paraaminobenzoy
fol turşusu
retinol
panqamat turşusu
vikasol

404 Xolin vә ya xolinxlorid çatışmadıqda orqanizmdә nә baş verir?

•

yuxusuzluq
qanazlığı
tüklәrin tökülmәsi
piylәnmә vә әsәb pozğunluğu
tәzyiqin artması

405 PP – nikotinamid vitamini çatışmadıqda orqanizmdә hansı xәstәlik baş verir?

•

ürәk
anemiya
epilepsiya
pellaqra
korluq

406 Yumşaq taralara aid olan kisәlәr neçә dәrәcәyә bölünür?
7
2
3

•
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•

4
10

407 İstehlak taraları hansı taralara aiddir?

•

yumşaq
adi
şüşә
daxili
xarici

408 Nәqliyyat taraları hansı taralara aiddir?

•

daxili
davamlı
xarici
adi
metal

409 Yağı özünә çәkmәyәn tara necә adlanır?

•

polietilen
kağız
şüşә
karton
perqament

410 Yarımbәrk taralar hansı taralara daxildir?

•

metal
karbon
şüşә
plastmas
yumşaq

411 Kәrә yağının qablaşdırılmasında yağı çәkmәyәn hansı materialdan istifadә olunur?

•

propilen
sәbәtpolietilen
karton
perqament
zәnbil

412 Xarici taralar necә adlanır?

•

stellaj
daşınma
saxlanma
nәqliyyat
konteyner

413 Taralar hazırlandığı materiala görә neçә qrupa ayrılır?

•

3
2
9
7
5
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414 Daxili taralar necә adlanır?

•

qablaşdırma
dәyәr
realizә
istehsal
istehlak

415 Aşağıdakı kağızlardan hansılar yağı çәkәndir?

•

sellofan kisәlәr
perqament
podperqament
perqamin
kraft kisәlәr

416 Conservare sözünün mәnası nәdir?

•

istehlak
realizә etmәk
qablaşdırmaq
daşımaq
saxlamaq

417 Hansı turşu konservant olaraq tәtbiq edilir?

•

piroüzüm
alma
sorbin
süd
qarışqa

418 Konservlәşdirici xüsusiyyәtә malik olan element hansıdır?

•

samarium
manqan
sezium
karbon
lantan

419 Konservlәrdә ağır metal duzlarına görә diferensial keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsi hansı düsturla hesablanılır?
...

....

.....

•

.
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420 Antiseptik maddәlәrin iştirakı ilә mәhsulların konservlәşdirilmәsi necә adlanır?

•

sulfitasiya
hidrotasiya
dehidrotasiya
sublimasiya
kondensasiya

421 Antibiotiklәr hansı xüsusiyyәtlәrinә görә bakterisid hesab olunurlar?

•

xammalına
texnoloji
emal
sanitariya
konservlәşdirici

422 Әrzaq mallarının emalında xlortetratsiklinin konsentrasiyası nә qәdәr tәlәb olunur?

•

50 mq/1 l
80 mq/1 l
100 mq/1 l
20 mq/1 l
150 mq/1 l

423 Biomisin orqanizmә qarşı ziyansız olmaqla hansı mikroorqanizmlәrә qarşıdır?

•

göbәlәklәrә
streptokokklara
qamçıquyruqlara
batsillәrә
seliyәbәnzәrlәrә

424 Biomisin qızdırılarkәn hansı izomerlәrә çevrilir?

•

izotransferaza
izomistatin
izotetratsiklin
izoleysin
izopropilen

425 Meyvәtәrәvәzlәrin konservlәşdirilmәsindә sorbin turşusu nә vaxt istifadә olunmuşdur?

•

1988ci il
1954cı il
1945ci il
1978ci il
1950ci il

426 Meyvәtәrәvәz vә süd konservlәrinin istehsalında mikroorqanizmlәrin fәaliyyәtinә mәnfi tәsir edәn hansı maddәdәn
istifadә olunur?
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•

xlorogen
biomisin
tetratsiklin
nistatin
nizin

427 Hislәmә zamanı hislәyici mәhlul su ilә hansı nisbәtdә qarışdırılır?

•

7:1
1: 7
1: 5
1: 1
1: 10

428 Saxlanmaq mәnasını daşıyan conservare sözü mәnşәyini hansı dildәn götürmüşdür?

•

alman
ispan
latın
yunan
türk

429 Sublimasiya zamanı qaz tәrkibi hansı qatılıqda optimal sayılır?

•

0.016%
2.5%
4.0%
0.02%
2%

430 Sulfitasiya zamanı hansı qazın konsentrasiyası әsas götürülür?

•

fosfat
kükürd
oksigen
karbon
hidrogen

431 Karbon qazının miqdarı çox olan qaz mühitindә mәhsulun keyfiyyәti necә olur?

•

müsbәt
yaxşılaşır
konsistensiyası bәrklәşir
durulaşır
pislәşir

432 İonlaşdırıcı şüalarla konservlәşdirilmәdә hansı elementlәrin şüalarından istifadә edilir?

•

kobalt 95
kobalt 77
serium
manqan
sezium 137

433 Әrzaq mәhsullarının konservlәşdirilmәsindә hansı elementin duzlarından istifadә olunur?

•

Mg
Fe
Na vә K
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Mn
Ca vә Cu

434 Növ daxilindә keyfiyyәt sәviyyәsinin şәrtlәndirәn anlayış hansıdır?

•

sinif
yarımqrup
sort
qrup
çeşid

435 Әrzaq mәhsulları tәdris tәsnifatına әsasәn neçә qrupa bölünür?

•

9
4
3
5
7

436 Çeşid termini ilk dәfә harda yaranıb?

•

İspaniya
Әrәbistan
Fransa
Almaniya
Yunanıstan

437 Kәnd regionlarında әhalinin xidmәtindә olan mal nomenklaturası necә ifadә olunur?

•

mürәkkәb çeşid
markalı çeşid
sәnaye çeşidi
istehsalat çeşidi
sadә çeşid

438 Sort sözü ilk dәfә harada tәtbiq olunmuşdur?

•

Rusiya
İtaliya
Türkiyә
Portuqaliya
Azәrbaycan

439 Çeşid sözü hansı sözdәn götürülmüşdür?

•

Xüsusiyyәt
Xassә
Canservare
Assortiment
Protes

440 İxtisaslaşdırılmış mağazalarda mövcud olan mallar hansı çeşidlә ifadә olunur?

•

markalı
ticarәt
sadә
sәnaye
istehsalat
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441 Әrzaq malları tәsnifat baxımından neçә qrupa bölünür?

•

2
8
6
5
4

442 Sәnaye müәssisәlәrindә mәhsul nomeklaturasını әks etdirәn termin necә adlanır?

•

sadә çeşid
geniş çeşid
istehsalat çeşidi
ticarәt çeşidi
mal çeşidi

443 Rusiyanın Ali Kommersiya mәktәblәrindә әmtәәşünaslıq sәrbәst fәnn kimi nә vaxt tәdris olunmuşdur?

•

1755 – ci il
1956 – cı il
1842 – ci il
1847 – ci il
1814 – cü il

444 Moskvada yenidәn Kommersiya mәktәbi nә zaman fәaliyyәt göstәrmәyә başladı?

•

1840 – cı il
1931 – cı il
1904 – cü il
1804 – cü il
1795 – ci il

445 Moskva Praktiki Kommersiya Elmlәri Akademiyasında әmtәәşünaslıq fәnninin tәdrisinә nә zaman başlanılmışdır?

•

1810 cu idәl
1806 ci ildә
1808 ci ildә
1787 ci ildә
1799 cu ildә

446 Vyana Politexnik İnstitutunda әmtәәşünaslıq fәnni bir sәrbәst fәnn kimi ...... tәdris olunmuşdur.

•

1911 ci ildә
1866 cı ildә
1459 cu idәl
1856 cı ildә
1797 ci ildә

447 Rusiyada ilk kommersiya mәktәbi nә vaxt açılmışdır?

•

1656 – cı il
1772 – ci il
1900 – cü il
1917 – ci il
1513 – cü il

448 İlk dәfә Rusiyada Kommersiya mәktәbi harada açılır?

•

Moskva şәhәrindә
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SanktPeterburq şәhәrindә
Tula şәhәrindә
Qorki şәhәrindә
Kalininqrad şәhәrindә

449 İlk dәfә әmtәәşünaslıq elmi sәrbәst fәnn kimi hansı universitetdә tәdris olunmuşdur?

•

Vyana Politexnik İnstitutunda
SanktPeterburq Sovet Ticarәt İnstitutunda
Moskva Praktiki Elmlәr Akademiyasında
Gettingen Universitetindә
Paduan Univetsitetindә

450 Gettingen Universitetindә әmtәәşünaslıq fәnni nә vaxt tәdris olunmağa başlanılmışdır?

•

1966 – cı il
1915 – ci il
1774 – cü il
1748 – ci il
1518 – ci il

451 Budapeşt Kommersiya әmәk Akademiyasında әmtәәşünaslıq kafedrası nә vaxt yaradılmışdır?

•

1911 – ci il
1957 – ci il
1918 – ci il
1877 – ci il
1456 – cı il

452 1877 – ci ildә әmtәәşünaslıq kafedrası hansı ali mәktәbdә yaradırmışdır?

•

Belarus Xalq Tәsәrrüfatı İnstitutunda
Moskva Әmәk vә Sosial Münasibәtlәr Akademiyasında
Budapeşt Kommersiya Әmәk Akademiyasında
Kiyev Dövlәt Universitetindә
Tallin Dövlәt Universitetindә

453 1866 – cı ildә әmtәәşünaslıq fәnni hansı ali mәktәbdә tәdris olunmuşdur?

•

Sankt Peterburq Sovet Ticarәt İnstitutunda
Moskva Xalq Tәsәrrüfatı İnstitutunda
Moskva Kooperativ İnstitutunda
Bakı Dövlәt Universitetindә
Vyana Politexnik İnstitutunda

454 1774 – cü ildә әmtәәşünaslıq fәnni hansı universitetdә tәdris olunmuşdur?

•

Moskva Kooperativ İnstitutunda
Moskva Xalq Tәsәrrüfatı İnstitutunda
Gettingen Universitetindә
Bakı Dövlәt Universitetindә
SanktPeterburq Sovet Ticarәt İnstitutunda

455 Әmtәәşünaslığın inkişaf tarixini neçә әsas dövrә bölmәk olar?

•

4
3
5
6
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456 M.Y. Kittarı 1860cı ildә hazırladığı kitab necә adlanır?

•

әmtәәlәrin keyfiyyәti
әmtәәşünaslığın kütlәvi kursu
әmtәәşünaslığın kimyәvi tәdqiqi
әmtәәlәrin dәyәri
әmtәәlәrin tәdavülü

457 Әmtәәşünaslığa aid kitab Naumov tәrәfindәn nә vaxt hazırlanmışdır?

•

1913 cü ildә
1923 cü ildә
1859 cu ildә
1958 ci ildә
1715 ci ildә

458 Әrzaq mallarının xarab olması sahәsindә fermentlәşmә prosesinin rolu kim tәrәfindәn kәşf edilmişdir?

•

Mendeleyev
Linney
Paster
Darvin
Kirxof

459 Tam ticarәt sisteminin әsasları kitabı kim tәrәfindәn hazırlanmışdır?

•

M.Kittar
İ.Lyudovitsi
Y.Nikitinski
N.Kozin
A.Kolesnik

460 Әrzaq mallarının әmtәәşünaslığına aid ilk әsәr kim tәrәfindәn hazırlanmışdır?

•

K.Marks
V.İ.Lenin
Pliniy
Paster
Ç.Darvin

461 Ümumi tәhlil metoduna daxil olan metod hansıdır?

•

induksiya
materialist
sensor
xüsusi
pozitivist

462 Dialektik tәhlil metodu hansı metoda daxildir?

•

kimyәvi
birbaşa
qrup
fәrdi
ümumi

463 İlk ali tәhsilli ticarәt kadrları hazırlığı ilә mәşğul olan ali mәktәb necә adlandırıldı?
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•

Azәrbaycan Dövlәt Universiteti
Azәrbaycan Texnologiya İnstitutu
Azәrbaycan Sәnaye İnstitutu
K. Marks adına Xalq Tәsәrrüfatı İnstitutu
Azәrbaycan Ticarәt Kooperativ İnstitutu

464 1925 – ci ildә istehlak kooperasiyası üçün orta ixtisaslı kadr hazırlığı harada aparılmışdır?

•

Bakı planuçot texnikumu
Bakı ticarәt texnikumu
Bakı kooperativ ticarәt texnikumu
Bakı neft texnikumu
Bakı sәnaye texnikumu

465 Azәrbaycanda istehlak kooperasiyası üçün ilk orta ixtisaslı kadr hazırlığına neçәnci ildә başlanıldı?

•

1937 ci ildә
1912 ci ildә
1965 ci ildә
1952 ci ildә
1925 ci ildә

466 Әmtәәşünaslıq elminin fizika elmi ilә әlaqәsi hansı göstәricilәrinә görә izah olunur?

•

fiziki  kimyәvi
fiziki
mikrobioloji
bioloji
kimyәvi

467 Azәrbaycan Ticarәt – Kooperativ İnstitutu nә vaxt yaranmışdır?

•

1945 – ci il
1930 – cu il
1917 – ci il
1898 – ci il
1927 – ci il

468 Ali tәhsilli ticarәt – әmtәәşünas kadr hazırlığı sahәsindә xüsusi xidmәtlәri olan Azәrbaycan Xalq Tәsәrrüfatı
İnstitutu nә vaxt yaranmışdır?

•

1970 – ci il
1966 – ci il
1930 – cu il
1944 – cü il
1937 – ci il

469 Hg insan orqanizmi üçün hansı tәsirә malikdir?

•

xoş
zәhәrli
әhәmiyyәtli
müsbәt
mәnfi

470 B12 vitamininin tәrkibinә daxil olan element hansıdır?

•

Co
F
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Cl
Mo
Mg

471 Әrzaq mәhsullarının tәrkibindә olan qeyri – üzvi birlәşmәlәrә nә daxildir?

•

zülallar
boya maddәlәri
fenol birlәşmәlәr
yağlar
su

472 Әrzaq mәhsullarının tәrkibindә olan maddәlәr neçә qrupa bölünür?

•

7
2
5
4
3

473 İnsan orqanizmi bәdәn kütlәsinin hәr kq – na görә nә qәdәr su qәbul etmәlidir?

•

40 qram
45 qram
35 qram
70 qram
60 qram

474 Fe elementi çatışmadıqda insanda hansı xәstәlik baş verir?

•

böyrәk
işemiya
zob
anemiya
mәdә bağırsaq

475 Zob xәstәliyi hansı element çatşmadıqda baş verir?

•

Cl
Zn
J
Br
Se

476 Әrzaq mallarında olan mineral maddәlәr neçә qrupa bölünür?

•

3
2
6
5
4

477 Qaz qarışığı dedikdә hansı qazların nisbәti başa düşülür?

•

hidrogen : oksigen
hidrogen : karbon qazı
karbon qazı : oksigen : azot
hidrogen : oksigen : azot
hidrogen : azot
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478 Pentozaların ümumi kimyәvi formulu necәdir?
..

•

.

RNHCOOH
...

RCOOH

479 Heksozaların kimyәvi formulu necәdir?
...

•

RCOOH
.
..

RNHCOOH

480 Aşağıdakı variantların hansında kolerin kimyәvi formulu göstәrilmişdir?
..

•

.
....

.....

...

481 Sәnayedә saxarozadan invert şәkәri hansı üsulla alınır?

•

fermentativ hidroliz
adi parçalanma ilә
qәlәvi ilә
fermentativ
karbon qazı

482 Pektin maddәsi hansı qrup şәkәrlәrә aiddir?

•

monosaxaridlәrә
trisaxaridlәrә
oliqoşәkәrlәrә
polişәkәrlәrә
67/98

12/22/2016

•

disaxaridlәrә

483 Dezoksiribonuklein turşusunun (DNT)tәrkibinә daxil olan pentoza necә adlanır?

•

d  ribuloza
d  ksiloza
d  dezoksiriboza
d  riboza
l  arabinoza

484 Ribonuklein (RNT) turşusunun tәrkibinә daxil olan pentoza necә adlanır?

•

d  dezoksiriboza
d  riboza
l  arabinuza
d  ksiliza
d  ribuloza

485 Meyvәlәrin yetişmәsi prosesindә hansı komponent pektinә çevrilir?

•

nişasta
sellüloza
qlükoza
protopektin
inulin

486 Ketozada hansı kimyәvi qrup vardır?

•

hidroksil
aldehid
amin
keton
karbonil

487 Fermentlәr hansı komponenti hәzm şәklinә sala bilmir?

•

fruktoza
sellüloza
qlikogen
inulin
tselobioza

488 Aldozada hansı kimyәvi qrup vardır?

•

karbonil
hidroksil
keton
yağ turşu
aldehid

489 Saxaroza ilә suyun qarşılıqlı tәsirindәn alınan şәkәr necә adlanır?

•

mannoza
qalaktoza
qlükoza
qlükoza
invert şәkәr

490 Üç fruktoza qalığından ibarәt olan şәkәr hansıdır?
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•

polifruktozan
difruktozan
qalaktoza
sellobioza
trifruktozan

491 Yüksәk temperaturda әmәlә gәlәn karamelen hansı şәkәrin parçalanmasındandır?

•

maltoza
saxaroza
fruktoza
mamnoza
laktoza

492 Mәhsullarda olan invert şәkәri hansı şәkәrlәrin qarışığından ibarәtdir?

•

fruktoza+ laktoza
maltoza+ laktoza
saxaroza+ qlükoza
qlükoza+ fruktoza
qlükoza+ maltoza

493 Fermentativ hidroliz üsulla saxarozadan hansı maddә alınır?

•

qallaktoza
qlükoza
mamnoza
invert şәkәr
rafinoza

494 Maltoza hansı şәkәr adlanır?

•

üzüm
meyvә
heyvani
naringi
sәmәni

495 Orqanoleptiki tәhlil neçә yerә ayrılır?

•

2
6
3
4
5

496 Birbaşa standart göstәricilәrinin müqayisәsi ilә tәhlil hansı üsula aiddir?

•

mikrobioloji
orqanoleptiki
kimyәvi
fiziki
biokimyәvi

497 Mәhsulun keyfiyyәtinin yoxlanması üçün mәhsul partiyasından ayrılan nümunә necә adlanır?
nәzarәt nümunәsi
keyfiyyәt nümunәsi
standart nümunә

•
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•

ilk nümunә
orta nümunә

498 Mәhsulun keyfiyyәtinin formalaşmasına tәsir edәn amillәr hansıdır?

•

daşınma
markalanma
saxlanma
yüklәmә
xammalın keyfiyyәti

499 Mәhsulun insan orqanizmi üçün ziyansız vә zәrәrsiz olması hansı göstәricilәrә aiddir?

•

erqonomik
ekoloji
tәhlükәsizlik
tәyinat
gigiyenik

500 Mәhsulun tәyinata uyğunluğu vә tәlәbi ödәmә qabiliyyәti hansı göstәricilәrdәndir?

•

ekoloji
funksional
estetik
erqonomik
tәyinat

501 Formanın sәmәrәliliyi, ahәngdarlığı, kompozisiyası, zövqә uyğunluq malların hansı göstәricilәrinә xasdır?

•

ekoloji
tәhlükәsizlik
funksional
estetik
erqonomik

502 Fizioloji, psixofizioloji vә psixoloji göstәricilәr mәhsulun hansı göstәricilәrinә aiddir?

•

tәyinat
erqonomik
tәhlükәsizlik
funksional
ekoloji

503 Әrzaq mallarında fermentlәrin vә xarici mühitin tәsiri altında baş verәn fiziki, fiziki kimyәvi, kimyәvi vә
biokimyәvi proseslәr mәhsulun hansı göstәricilәrinә aiddir?

•

gigiyenik
saxlanmaya davamlılıq
estetik
ekoloji
xarici görünüş

504 Әrzaq mallarının kimyәvi tәrkibi vә enerjivermә qabiliyyәtini xarakterizә edәn göstәricilәr hansı göstәricilәrә
aiddir?

•

erqonomik
tәyinat
funksional
tәhlükәsizlik
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gigiyenik

505 Attestasiya zamanı ekspert öz biliyini 1ci nәdә göstәrmәlidir?

•

sertifikasiya tәcrübәsi
normativ sәnәdlәrdәn irәli gәlәn tәlәblәrdә
yazılı şәkildә öz fikrini savadlı ifadә etmәk
şifahi danışmaq
xammalı tanımaq

506 Rәsmi xasiyyәtnamәdә tәlәb olunan 3cü göstәrici nәdir?

•

texniki sәnәdlәrlә tanışlıq
mәsuliyyәt
sensor hissә malik olmsa
müstәqillik
rәnglәri fәrqlәndirmәk

507 Attestasiya zamanı әsas 5ci göstәrici necә adlanır?

•

sәriştәlilik
müvafiq bilik vә vәrdişlәr
mexaniki xassәlәri bilmәk
malın fiziki xassәlәrini bilmәk
xarici dili bilmәk

508 Attestasiya zamanı 2ci göstәrici necә adlanır?

•

qanunlara yiyәlәnmә
vәrdişlәri
biliyi
kommersiya fәaliyyәti
tәhsil vә xüsusi biliklәr

509 Normativ sәnәdlәrdәn irәli gәlәn tәlәblәr haqda ekspert öz biliyini nә vaxt göstәrir?

•

protokol tәrtib etdikdә
akt tәrtib etdikdә
sertifikasiya zamanı
ekspertiza zamanı
attestasiya zamanı

510 Attestasiya zamanı ekspert öz biliyini 1ci nәdә göstәrmәlidir?

•

\normativ sәnәdlәrdәn irәli gәlәn tәlәblәrdә
şifahi danışmaq
sertifikasiya tәcrübәsi
xammalı tanımaq
yazılı şәkildә öz fikrini savadlı ifadә etmәk

511 Evristik metodlar üçün әsas 4cü göstәrici nә sayılır?

•

sorğu yolu ilә
ehtimallar
sintez
analiz
risk şәraiti

512 Sensor metodlar neçә növә bölünür?

•
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•

5
7
9
8
11

513 Ekspertiza metodları hansı növlәrә bölünür?

•

sorğu
riyazi
statistik
sosioloji
obyektiv vә evristik

514 әsas neçә işıq rәngi mövcuddur?

•

5
7
6
10
4

515 2030 yaşlılar arasında dadbilmә neçә faizdә düzgün olur?

•

4
60
70
80
5

516 İstehlakçıların neçә faizi duzlu vә turşulu dadları qarışdırır?

•

40
15
30
50
25

517 Sensor metodların üstün cәhәtlәri hansılardır?

•

eşitmә
sadәlik vә tezlik
obyektivlik
subyektivlik
dadbilmә

518 Evristik metodlar üçün әsas 3cü göstәrici nә sayılır?

•

sorğu yolu ilә
ehtimallar
sintez
analiz
risk şәraiti

519 Musiqi alәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsindә hansı metod qiymәtli sayılır?
iybilmә
dadbilmә
lamisә
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•

görmә
audiometod

520 Evristik metodlar üçün әsas 1ci göstәrici nә sayılır?

•

konkretlik
әvәzetmә
tәfәkkür
idrak
ümumilik

521 Evristik metodlar hansı növә bölünür?

•

qiymәtlәndirmә
statistik
riyazi
sorğu
ekspert, sosioloji

522 Ekspertiza metodları hansı növlәrә bölünür?

•

sorğu
riyazi
statistik
sosioloji
obyektiv vә evristik

523 Qiymәtlәndirmә metodunun seçilmәsi 4cü növbәdә nәdәn asılıdır?

•

metod vasitәlәrindәn
metod üsulundan
konkret şәraitdәn
tәsnifatdan
qiymәtlәndirmә nәticәsindәn

524 Qiymәtlәndirmә metodunun seçilmәsi 1ci növbәdә nәdәn asılıdır?

•

metodun vәzifәsindәn
metodun tәsnifatından
standart kateqoriyasından
standart növündәn
metodun mәqsәdindәn

525 Ekspert auditorlara verilәn 8ci tәlәb necә adlanır?

•

müstәqillik
müasir metodları öyrәnmәk
bütün fәaliyyәti ilә yoxlama prosesinә kömәk etmәli
etik normalara riayәt etmәk
tәrәflәrdәn asılı olmamaq

526 Ekspert auditorlara verilәn 11ci tәlәb necә adlanır?

•

obyektiv qәrarların çıxarılması
nәticәlәrin tәhlil edilmәsi
yoxlamanın qәrarlarına sadiq olmaq
müasir tәlәblәrә yiyәlәnmәk
yoxlamaların tәhlil edilmәsi
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527 Qiymәtlәndirmә termininә necә baxılır?

•

tәsnifat kimi
keyfiyyәt göstәricilәri kimi
kәmiyyәt kimi
malın keyfiyyәtinin tәyini kimi
çeşid kimi

528 Ekspert auditorlara verilәn 5ci tәlәb necә adlanır?

•

keyfiyyәt standartların mәzmunu ilә tanış olmaq
yoxlamanın mәqsәdinә nail olmaq üçün komissiya üzvlәri ilә normal münasibәtdә olmalı
üsulları öyrәnmәk
metodlara yiyәlәnmәk
planlaşmanı düzgün qurmaq

529 Ekspert auditorlara verilәn 2ci tәlәb necә adlanır?

•

müstәqillik
vәrdişlәr
qәrәzsiz sübutları toplamalı, obyektiv qiymәtlәndirmәli
maliyyә fәaliyyәti
biliklәr

530 Ekspert seçilmәk üçün namizәdlәr mәntiqcә necә olmalıdır?

•

iradәli olmalı
mәntiqli olmalı
qәrәzsiz olmalı
analitik tәfәkkürә, möhkәm iradәyә malik olmalı
yoxlamanı hәyata keçirmәli

531 Ekspert seçilmәk üçün namizәdlәr hansı standarta uyğun olmalıdır?

•

qanuna
texniki şәrtә
normativ sәnәdә
İSO1001111991 Beynәlxalq standarta
milli standarta

532 Attestasiya zamanı ekspert öz biliyini 7ci nәdә göstәrmәlidir?

•

hesabat tәrtibindә
xammalla tanış olmaqda
istehsal rejimini bilmәkdә
saxlanma zamanı dәyişmәlәri bilmәkdә
ekspertiza tәcrübәsi, ölkә daxilindә müfәttiş nәzarәti

533 Attestasiya zamanı ekspert öz biliyini 4cü nәdә göstәrmәlidir?

•

rәy tәrtibindә
tәhlildә
akt tәrtibindә
ekspertizanın keçirilmә metodunda
qәrar qәbulunda

534 Әrzaq mәhsullarının tәrkibindәki kimyәvi maddәlәr hansı üsulla tәyin edilmir?
fiziki kimyәvi

•
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•

fiziki
kimyәvi
biokimyәvi
mikrobioloji

535 Aşağıdakılardan hansı göstәrici әrzaq mallarının keyfiyyәtini xarakterizә etmir?

•

tәhlükәsizlik göstәricilәri
istehlak göstәricilәri
tәyinat göstәricilәri
estetik göstәricilәr
funksional göstәricilәr

536 Aşağıdakılardan hansı göstәrici orqanoleptiki göstәricilәrә aid deyil?

•

dad
hiqroskopiklik
konsistensiya
rәng
iy

537 Aşağıdakılardan hansı göstәrici fiziki üsullara aid deyil?

•

polyarimetriya
xromotoqrafiya
fotokolorimetriya
mikroskopiya
refraktometriya

538 Qlükoza hansı xassәli şәkәrdir?

•

amin
karbanil
aldehid
efir
keton

539 Heyvan orqanizmindә sintez olunan süd şәkәri necә adlanır?

•

sellüloza
laktoza
qalaktoza
rafinoza
maltoza

540 Hansı şәkәr sәmәni şәkәri adlanır?

•

maltoza
fruktoza
qalaktoza
laktoza
rafinoza

541 Rafinoza hansı qrup şәkәrlәrә aiddir?

•

polişәkәrlәrә
monoşәkәrlәrә
dişәkәrlәrә
trişәkәrlәrә
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oliqoşәkәrlәrә

542 Nişasta vә qlikogenin fermentativ hidrolizi nәticәsindә hansı şәkәr әmәlә gәlir?

•

maltoza
mannoza
treqaloza
sellüloza
tselobioza

543 Çörәyin tәrkibindә nişastanın faizlә miqdarını göstәrin.

•

8084%
6075%
1225%
3135%
4356%

544 Dәnli bitkilәrdә neçә faiz nişasta olur?

•

3135%
1225%
6075%
8084%
4356%

545 Kartofda neçә faiz nişasta olur?

•

8084%
1225%
3135%
4356%
6075%

546 Qlisidlәr yunan mәnşәli hansı sözü ifadә edir?

•

fermentum
vita
proteos
glikus
lipos

547 Sadә şәkәrlәrin molekulu neçә karbon – C atomundan tәşkil olunmuşdur?

•

1721
1315
38
1013
1517

548 Karbon qazı ilә suyun qarşılıqlı tәsirindәn karbohidratların әmәlә gәlmәsi prosesi nә adlanır?

•

kondensasiya
hidrogenlәşmә
dehidratasiya
sublimasiya
fotosintez

549 Bioloji – kimyәvi nomenklaturanın tәkmillәşdirilmәsi üzrә beynәlxalq komissiya karbohidratlara nә ad vermişdir?
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•

qlikozidlәr
qlikoproteidlәr
saxaridlәr
qlüsidlәr
sfinqozidlәr

550 Daha çox hiqroskopikliyә malik olan şәkәr hansıdır?

•

rafinoza
ksiloza
invert şәkәr
sorbit
saxaroza

551 Bitki nişastası hansı komponentlәrdәn ibarәtdir?

•

trifruktozan vә mannoza
treqalloza vә rafinoza
sellüloza vә mannoza
amiloza vә amilopektin
maltoza vә trifruktozan

552 Bitki nişastası neçә komponentdәn tәşkil olunmuşdur?

•

5
4
1
3
2

553 200220 dәrәcә Selsi temperaturda saxarozanın parçalanması nәticәsindә tünd rәngli hansı maddә әmәlә gәlir?

•

efir
spirt
karbon qazı
karamelen
sirkә turşusu

554 Әrzaq mәhsullarında rast gәlinәn qlükoza necә adlanır?

•

gilәmeyvә şәkәri
polişәkәr
üzüm şәkәri
meyvә şәkәri
oliqoşәkәr

555 Yodla qarışdırıldıqda göy rәng verәn hansı komponentdir?

•

rafinoza
trifruktozan
amiloza
tsellobioza
sellüloza

556 Heyvani nişasta necә adlanır?
maltodekstrin
amiloza
amilodekstrin
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•

amilopektin
qlikogen

557 Fruktoza hansı xassәli şәkәrdir?

•

karbonil
keton
hidroksil
aldehid
efir

558 Bitkiçilik mәhsullarında rast gәlәn sterinlәr hansılardır?

•

fitosterinlәr
zoosterinlәr
erqosterinlәr
steroidlәr
minosterinlәr

559 Qlükoza vә fruktozanın eyni miqdarda qarışığı necә adlanır?

•

qalaktoza
malloza
momnoza
saxaroza
invert şәkәr

560 Mexaniklәşdirilmiş әmәklә mәşğul olan peşә sahiblәri üçün nә qәdәr enerji tәlәb olunur?

•

3450 kkal
5500 kkal
5000 kkal
3250 kkal
3500 kkal

561 Mexaniklәşdirilmәmiş ağır әmәklә mәşğul olan peşә sahiblәri üçün nә qәdәr enerji tәlәb olunur?

•

4400 kkal
4300 kkal
4100 kkal
4500 5000 kkal
4000 kkal

562 Mexaniklәşdirilmәmiş vә ya qismәn mexaniklәşdirilmiş әmәklә mәşğul olan peşә sahiblәri üçün nә qәdәr enerji
tәlәb olunur?

•

4300 kkal
3800 kkal
3700 kkal
3500 kkal
4000 kkal

563 Fiziki әmәklә әlaqәsi olmayan peşә sahiblәri üçün nә qәdәr enerji tәlәb olunur?

•

2800 3000 kkal
3000 3200 kkal
3350 kkal
3400 kkal
3300 kkal
78/98

12/22/2016

564 Balanslaşmış qidalanmada neçә adda komponentlәrin olması vacibdir?

•

28
36
80
56
60

565 1 kkal neçә kCoula müvafiqdir?

•

5,328
8,184
6,257
4,184
7,496

566 Әt vә әt mәhsullarının il әrzindә hansı miqdarda istehlak edilmәsi fizioloji qida norması hesab edilir?

•

8085 kq
3035 kq
4050 kq
6065 kq
7080 kq

567 Әmәyin xarakterindәn asılı olaraq gündәlik enerji sәrfinә görә insanlar neçә qrupa ayrılır?

•

3
4
1
2
5

568 Sutka әrzindә qida ilә neçә qram heyvanat mәnşәli zülal qәbul edilmәlidir?

•

6070 qram
4050 qram
8090 qram
90100 qram
7080 qram

569 Urasil hansı birlәşmәnin tәrkibi üçün xarakterikdir?

•

karbohidratlar
amin turşusu
RNT
DNT
yağ turşusu

570 Hansı zülal qarabaşaqda üstünlük tәşkil edir?

•

prolamin
albumin
qlyutelin
qlobulin
skleroprotein

571 Hansı zülal kartofun tәrkibindә üstünlük tәşkil edir?
skleroprotein

•
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•

qlobulin
qlyutelin
prolamin
albumin

572 Nuklein turşularının tәrkibindә aşağıdakılardan hansı yoxdur?

•

sitozin
urasil
quanin
adenin
nikotin

573 XX әsrdә hansı maddәlәrin bioloji dәyәrliyi haqqında mәlumat verilmişdir?

•

әtirli maddәlәrin
mineral maddәlәrin
karbohidratların
yağların
nuklein turşularının

574 Balığın tәzәlik göstәricisi hansıdır?

•

amin turşusu
sulfat
nitrit
ammonyak
karbonat

575 Proteinlәr hansı birlәşmәlәrә aiddir?

•

mikroelementlәrә
üzvi turşulara
sadә zülallara
mürәkkәb yağlara
makroelementlәrә

576 Mayar tәrәfindәn ilk dәfә kәşf olunan maddә necә adlanır?

•

koler
melanoidlәr
fosfor
amiqdalin
karamelen

577 Azotlu maddәlәrdәn insan orqanizmi üçün әhәmiyyәtli birlәşmәlәr hansılardır?

•

flavonlar
amidlәr
nitritlәr
nitratlar
zülallar

578 Azotlu maddәlәr әsasәn neçә qrupa bölünür?

•

6
4
3
2
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5

579 Zülallar hidroliz nәticәsindә alınan mәhsulların xarakterinә görә neçә yerә bölünür?

•

6
3
5
2
4

580 Melanoidlәrin әmәlә gәlmәsi ilk dәfә kim tәrәfindәn müәyyәn edilmişdir?

•

Fişer
Skorobanskiy
Paster
Oparin
Mayar

581 Xromoproteidlәr vә qlikoproteidlәr hansı zülallara aiddir?

•

protaminlәr
proteinlәr
sadә
mürәkkәb
prolaminlәr

582 Mürәkkәb zülallara hansılar daxildir?

•

prolaminlәr vә histonlar
albuminlәr
prolaminlәr
fosforproteidlәr vә lipoproteidlәr
qlobulinlәr

583 Әtin tәzәlik göstәricisi hansıdır?

•

amin turşusu
nitrat
sulfat
ammonyak
karbonat

584 Sadә zülallara hansılar daxildir?

•

qlükoproteidlәr
fosfoproteidlәr
xromoproteidlәr
qlütelinlәr, prolaminlәr
nükloproteidlәr

585 Sadә zülallara hansılar aiddir?

•

qlükoproteidlәr
proteinoidlәr
fosfatidlәr
protaminlәr, histonlar
lipoproteidlәr

586 Heterotsiklik aminturşularından hansını qeyd etmәk olar?
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•

lizin
leysin
izoleysin
sistin
triptofan

587 Homotsiklik aminturşularına hansılar aiddir?

•

sistin
triozin
leysin
izomerazaalr
valin

588 Zülalların 100 dәr.C temperaturda uzun müddәt emal edilmәsindә baş verәn proses necә adlanır?

•

hidratasiya
sorbsiya
denaturasiya
dehidratasiya
destruksiya

589 Dәyirmi vә ya ellipsvarı quruluşa malik olan zülallar necә adlanır?

•

kollagen
qlobulyar
miozin
fibrilyar
elastin

590 Amin turşularının polipeptid zәncirindә düzülüşündәn asılı olaraq mövcud olan sapşәkilli zülallar necә adlanır?

•

qlobulyar
albumin
pepsin
qlobulin
fibrilyar

591 Denaturatlaşmış zülallara hansı xassә xarakterikdir?

•

hidrofil
kristallik
desorbsiya
hidrofob
sorbsiya

592 Zülallar öz kütlәsini görә nә qәdәr suçәkmә qabiliyyәtinә malikdir

•

4 dәfә
3,7 dәfә
3,5 dәfә
23 dәfә
1,5 dәfә

593 Müxtәlif amillәrin tәsiri ilә zülalların öz әvvәlki xassәsini dәyişmәsi necә adlanır?

•

dezaminlәşmә
induksiya
denaturatlaşma
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deduksiya
karboksillәşmә

594 Şәrbәtәbәnzәr zülallara hansılar aiddir?

•

qan
süd
tük
yumurtanın ağı
sümük

595 F.Engels zulalların әhәmiyyәti haqqında nә demişdir?

•

hormonlar yalnız zülalla yaranır
hәyat zülali maddәlәrin mövcudiyyәt üsuludur
zülal olmasa yaşamaq olmaz
hәyat zülal demәkdir
zülal artım vә çoxalmadır

596 Birinci quruluşlu zülallar sistin amin turşuları olan yerlәrdә hansı rabitә ilә birlәşmiş olur?

•

karbonil
peptid
hidroksil
disulfid (SS)
dipeptid

597 Melanoidlәr ...... birlәşmәsindәn әmәlә gәlir.

•

aşı vә boya maddәlәrinin
zülallar+ aminturşuları+şәkәrlәrin
zülallar+yağların
karbohidratlar+yağların
aminturşuları+ boya maddәlәrinin

598 Әrzaq mәhsullarının tәrkibindә olan zülallar neçә elementdәn ibarәtdir?

•

5
2
10
7
3

599 1 gün әrzindә qәbul olunan zülalın neçә qramı heyvanat mәnşәli zülal olmalıdır?

•

80 qram
6070 qram
4050 qram
100 qram
90 qram

600 Zülal sözü әrәbcә nәdәn götürülmüşdür?

•

meyvәlәrin adından
yumurta ağının adından
yumurta sarısının adından
kәrә yağının adından
pendirlәrin adından
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601 Nitrozaminlәrә әsasәn hansı әrzaq mәhsullarında rast gәlir?

•

pendirlәrdә
tәzә meyvәlәrdә
qurudulmuş meyvәlәrdә
hisәverilmiş mәhsullarda
araqda

602 Әrzaq mallarında rast gәlәn azot turşusunun duzları hansıdır?

•

amidlәr
karbonatlar
karbohidratlar
nitratlar
aminturşular

603 Triptofan amin turşusu hansı vitaminin әmәlә gәlmәsindә iştirak edir?

•

D
PP
A
K
H

604 Fermentlәrin son tәsnifatı nә vaxt vә harada aparılmışdır?

•

1961ci il Moskva
1960cı il Leypsiq
1899cu il Varşava
1901ci il Donetsk
1936cı il Praqa

605 Hansı ferment әzәlә toxumasının daxilindә mövcuddur?

•

hidrogeneza
qlükoamilaza
pullulanaza
inulaza
amidaza

606 Әtin keyfiyyәtini yaxşılaşdıran vә әncir yarpağında rast gәlәn ferment hansıdır?

•

maltaza
ureaza
futsin
pepsin
tripsin

607 Südlük buzovların qursağında olan vә pendir istehsalında istifadә olunan ferment necә adlanır?

•

katalaza
rennin
pepsin
tripsin
ureaza

608 İkikomponentli fermentlәrә hansı daxildir?
ureaza

•
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•

katalaza
tripsin
pepsin
mutsin

609 Birkomponentli fermentlәrә hansı daxildir?

•

lipaza
pepsin
katalaza
karboksilaza
peroksidaza

610 Tripsin fermenti 1931ci ildә kim tәrәfindәn әldә edilmişdir?

•

Sokolov
Nortrop
Engelqart
Paster
Vavilov

611 Ferment ilk dәfә nә vaxt vә harada yaranmışdır?

•

1856cı il İtaliya
1926cı il Amerika
1900cü il Rusiya
1919cu il Macarıstan
1938ci il Polşa

612 Müasir tәsnifata görә fermentlәr neçә sinfә bölünür?

•

2
4
10
6
8

613 Hansı ferment әsasәn zülalları parçalayır?

•

liqazalar
proteazalar
amilaza
sintetazalar
liazalar

614 Fermentlәr neçә komponentlidir?

•

6
4
2
1
3

615 Bu fermentlәrdәn hansı nişastanı parçalayır?

•

katalaza
amilaza
saxaroza
inulaza
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peroksidaza

616 Bir ferment neçә maddәni parçalaya bilәr?

•

bütün üzvi maddәlәri
1
2
3
4

617 1 qram zülal oksidlәşdikdә nә qәdәr enerji ayrılır?

•

3,5 kkal
4,0 kal
3,6 kkal
3,9 kkal
4,1 kkal

618 1 qram yağ oksidlәşdikdә nә qәdәr enerji әmәlә gәlir?

•

9,3 kkal
8,7 kkal
8,0 kkal
9,8 kkal
9,0 kkal

619 1 qram karbohidrat oksidlәşdikdә nә qәdәr enerji әmәlә gәlir?

•

4,0 kkal
3,75 kkal
3,5 kkal
4,5 kkal
4,1 kkal

620 Orta yaşlı insan qida ilә sutkada neçә qram zülal qәbul etmәlidir?

•

5060
7080
80100
100120
120150

621 Orta yaşlı insan qida ilә sutkada neçә qram karbohidrat qәbul etmәlidir?

•

200300
300400
400600
700800
600700

622 Orta yaşlı insan qida ilә sutkada neçә qram yağ qәbul etmәlidir?

•

120130
5060
7075
80100
110115

623 Orta yaşlı insan ildә orta hesabla neçә әdәd yumurta yemәlidir?
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•

365
150
240
260
300

624 1 qram zülal orqanizmdә tam mәnimsәnildikdә nә qәdәr enerji verir?

•

4,3 kCoul
4,2 kCoul
16,7 kCoul
15,5 kCoul
10,5 kCoul

625 1 qram yağ orqanizmdә tam mәnimsәnildikdә nә qәdәr enerji verir (kCoul ilә)?

•

37,7
16,7
25,6
32,3
15,7

626 1 qram karbohidrat orqanizmdә tam mәnimsәnildikdә nә qәdәr enerji verir?

•

16,7 kCoul
15,7 kCoul
4,0 kCoul
4,1 kCoul
10,7 kCoul

627 Әrzaq mallarının qidalılıq dәyәrini şәrtlәndirәn maddәlәr hansılardır?

•

vitamin
yağ, zülal, karbohidrat
boya maddәlәri, әtirli maddәlәr
su vә aşı maddәlәri
mineral maddәlәr

628 Sәmәrәli qidalanmanın neçә prinsipi var?

•

5
3
1
2
7

629 Әrzaq malları enerji dәyәrliliyinә görә neçә qrupa bölünür?

•

15
2
3
4
8

630 Enerjivermә qabiliyyәtinә malik olan maddәlәrin oksidlәşmәsi әsasında hesablanan kalorilik necә adlanır?
mütlәq kalorilik
tam kalorilik
real kalorilik

•
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•

nәzәri kalorilik
sәrbәst kalorilik

631 Enerjivermә qabiliyyәtinә malik olan komponentlәrin mәnimsәnilmәsi nәzәrә alınmaqla hesablanan kalorilik necә
adlanır?

•

mütlәq kalorilik
nәzәri kalorilik
real kalorilik
fiziki kalorilik
natamam kalorilik

632 Çörәyin gündәlik minimum istehlak norması nә qәdәrdir?

•

500600 qram
330360 qram
300310 qram
400450 qram
700800 qram

633 Tәrәvәz vә bostan bitkilәrinin gündәlik istehlak norması nә qәdәrdir?

•

385450 qram
200300 qram
700800 qram
600700 qram
500600 qram

634 Orqanizmin normal fizioloji fәaliyyәti üçün hәr gün yemәklә birlikdә neçә qram xörәk duzu qәbul edilmәlidir?

•

1527
5051
1015
3133
2025

635 Gündәlik enerji tәlәbatına görә әmәk neçә qrupa bölünür?

•

4
11
3
7
6

636 Gün әrzindә orta yaşlı insanın şәkәrlәrә olan tәlәbatı nә qәdәrdir?

•

700 – 800 qr
400 – 600 qr
200 – 300 qr
100 – 200 qr
800 – 900 qr

637 Әrzaq mallarının elektrofiziki xassәlәrinә hansılar daxildir?

•

dielektrikkeçirmә
elektrokimyәvi
elektrofiziki
elektromaqnit
elektriksaxlama
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638 Göstәriәn cihazlardan hansı nisbi nәmliyi müәyyәn etmәk üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

•

psixrometr
kalorimetr
piknometr
densimetr
refraktometr

639 Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı quruluşmexaniki xassәlәrә aid deyil?

•

bәrklik
davamlılıq
özlülük
sıxlıq
elastiklik

640 Mexaniki tәsirdәn dağılmış dispers sistemlәrin özbaşına bәrpa olunması qabiliyyәti necә adlanır?

•

özlülük
tiksotropiya
sürüşkәnlik
adgeziya
elastiklik

641 Mәhsulun qızdırılması vә soyudulması zamanı temperaturun dәyişilmәsi intensivliyi nә ilә xarakterizә edilir?

•

istilik keçirmә
temperatur
qızdırılma
istilik tutumu
soyudulma

642 Mәhsulun qablaşdırıcı tara vә materialla qarşılıqlı tәsirini xarakterizә edәn göstәrici necә adlanır?

•

adgeziya
dinamik özlülük
davamlılıq
plastiklik
tiksotropiya

643 Mәhsulun deformasiya vә mexaniki tәsirә qarşı müqavimәti nә ilә xarakterizә edilir?

•

plastiklik
bәrklik
davamlılıq
elastiklik
özlülük

644 Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı istilikfiziki xassәlәrә aid deyil?

•

xüsusi istilik tutumu
istilik keçirmә әmsalı
enerji dәyәri
istilik tutumu
temperaturkeçirmә әmsalı

645 Әrzaq mallarının fiziki xassәlәri әmtәәşünaslıqda neçә qrupa bölünür?
8
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•

3
4
5
6

646 Özlülüyün әsas göstәricisi necә adlanır?

•

kinematik özlülük
dinamik özlülük
elastiklik
plastiklik
axma qabiliyyәti

647 Mәhsulların rәng göstәricisini hansı üsulla müәyyәn etmәk olar?

•

xromotoqrafiya ilә
spektrometrlә
fotoelektrokalorimetrlә
fotometrlә
polorimetrlә

648 Mәhsulların işığı keçirmәsi hansı xassә ilә xarakterizә edilir?

•

bulanıqlıq
rәng
maye
özlülük
şәffaflıq

649 Mәhsula toxunduqda әvvәlki vәziyyәtinә qayıtması hansı göstәrici ilә xarakterizә edilir?

•

elastiklik
sürüşkәnlik
bәrklik
davamlılıq
plastiklik

650 Mәhsula özündәn bәrk cisimlә toxunduqda ona qarşı müqavimәt nә ilә xatakterizә edilir?

•

elastiklik
plastiklik
özlülük
davamlılıq
bәrklik

651 Nisbi nәmlik hansı cihazla müәyyәn edilir?

•

psixrometrlә
büretlә
termometrlә
termostatla
piknometrlә

652 Mәhsulun sәthi tәrәfindәn udulan maddә nә adlanır?

•

adsorbsiya
mikrokapilyar
sorbsiya
absorbsiya
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xemisorbsiya

653 Mәhsulun bütün hәcmi üzrә udulan maddә necә adlanır?

•

xemisorbsiya
mikrokapilyar
adsorbsiya
sorbsiya
absorbsiya

654 Mәhsulun buxarı özünә çәkmәsi zamanı makro vә mikrokapilyarlarda duru fazanın әmәlә gәlmәsi necә adlanır?

•

absorbsiya
xemisorbsiya
kapilyar kondensasiya
adsorbsiya
sorbsiya

655 Mәhsulun әhatә olunduğu mühitdәn su buxarını özünә çәkmәsivә kapilliyarlarda saxlaması xassәsi nә adlanır?

•

nisbi nәmlik
nәmlik
nisbi rütubәt
rütubәt
hiqroskopiklik

656 İşığın düşmә bucağı simusunun sınma bucağı simusuna nisbәti necә adlanır?

•

şüa udma әmsalı
şüasındırma әmsalı
xüsusi şüakeçirmә әmsalı
şüakeçirmә әmsalı
şüa әksetdirmә әmsalı

657 İşığın bir mühitdәn digәr mühitә keçәrәk istiqamәtini dәyişmәsi nә adlanır?

•

işığın keçmәsi
işığın әks olunması
işığın refraksiyası
işığın düşmәsi
işığın sınması

658 Havada olan su buxarının mütlәq miqdarının hәmin temperatur vә tәzyiqdә onda olan doymuş su buxarının
miqdarına olan nisbәti nә adlanır?

•

nisbi nәmlik
mütlәq nәmlik
nәmlik
nisbi buxar
rütubәt

659 Sinα : Sinβ nәyi әks etdirir? (burada: α  işığın düşmә bucağı; β  işığın sınma bucağıdır)

•

şüasındırma әmsalını
xüsusi şüakeçirmә әmsalını
şüakeçirmә әmsalını
şüa әksetdirmә әmsalını
şüa udma әmsalını
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660 Kimyәvi birlәşmә әmәlә gәtirmәklә mәhsulun udduğu maddә necә adlanır?

•

xemisorbsiya
mikrokapilyar
adsorbsiya
sorbsiya
absorbsiya

661 Xüsusi istilik tutumu hansı formula ilә hesablanır?

•

.

....

.....

...

..

662 Әrzaq mәhsullarının әhatә olunduğu mühitdәn buxar, qazları özünәçәkmә qabiliyyәti nә adlanır?

•

absorbsion xassә
sorbsion xassә
xemsorbsion xassә
hiqroskopion xassә
adsorbsion xassә

663 Mәhsul haqqında informasiya daşıyıcısı hesab edilәn şәrti işarәlәr sistemi necә adlanır?

•

qruplaşdırma
sertifikatlaşdırma
standartlaşdırma
tәsniflәşdirmә
kodlaşdırma

664 Kodlaşdırma sistemindә Azәrbaycan hansı kodla tәsniflәşdirilir?

•

890
476
474
380
460

665 Azәrbaycan EAN Beynәlxalq tәşkilatına nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

2009cu ildә
1999cu ildә
2003cü ildә
2010cu ildә
1995ci ildә
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666 Mәhsulların әn ümumi әlamәtlәrinә görә tәsniflәşdirilmәsi necә adlanır?

•

qrup
sort
çeşid
sinif
tip

667 Qastronomiya әrzaq mәhsulları hansı tәsnifata aid edilir?

•

tәyinatı
tәdris
emal
mәnşә
ticarәt

668 Saxlanılmağa davamlılığına görә әrzaq malları neçә qrupa bölünür?

•

9
7
2
3
6

669 Ştrixli kodlaşma ilk dәfә kim tәrәfindәn ixtira edilmişdir?

•

Adam Smit
David Kollinz
Lui Paster
Nikolay Danilevski
David Rikardo

670 Alma turşusu neçә әsaslı oksi turşusudur?

•

6
5
4
1
2

671 Yaşıl çayın tәrkibinә daxil olan aşı maddәlәrinin faizlә miqdarını göstәrin.

•

1025%
1015%
510%
1030%
1020%

672 Üzvi turşular olan ... vә ... turşuları fenolbirlәşmәlәr qrupuna daxildir.

•

orot vә turşәng
kәhraba vә şәrab
alma vә sorbin
salisil vә benzoy
süd vә sirkә

673 Yaşıl rәngli xlorofill turşuların iştirakı ilә parçalandıqda Mg ayrılmaqla tündqonur rәngli hansı maddә alınır?
idein
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•

qlükoza
betanidin
enin
feofitin

674 Yaşıl mәxmәri çayda aşı maddәlәri nә qәdәrdir?

•

4 6%
30 35%
10 30%
40%
5 10%

675 Üzvi turşulardan hansılar fenol birlәşmәlәrinә aiddir?

•

yağ vә sorbin
sirkә vә süd
kәhraba vә turşәng
alma vә şәrab
salisil vә benzoy

676 Şәkәr çuğundurunda rast gәlәn qlükozidlәr necә adlanır?

•

betanin
enin
idein
kapsantin
xlorogen

677 Meyvәtәrәvәzlәri qırmızıbәnövşәyi rәngә boyanmağa sәbәb olan antosianlardan qara üzümdә rast gәlәni hansıdır?

•

ksantin
kerasinin
enin
idein
betanin

678 Sirkә turşusunun kimyәvi formulu necәdir?
.....

...

..

•

.

....

679 Sirkә cövhәri ilә hazırlanan aşxana sirkәsinin 100 ml –dә neçә qram asetat (sirkә turşusu) olur?

•

3,0
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•

1,8
2,2
1,5
2,7

680 Pәrakәndә satış üçün limon tuşusu hansı formada qablaşdırılır?

•

2030 qram kütlәdә karton qutucuqlarda vә sellofan paketlәrdә
4050 qram kütlәdә karton qutucuqlarda vә sellofan paketlәrdә
3040 qram kütlәdә karton qutucuqlarda vә sellofan paketlәrdә
1020 qram kütlәdә karton qutucuqlarda vә sellofan paketlәrdә
5060 qram kütlәdә karton qutucuqlarda vә sellofan paketlәrdә

681 Limon turşusu ...... göbәlәyinin iştirakı ilә sintez olunur.

•

Lactobasillus casei
Stafilococcus aureus
Aspergillus niger
Basillus subtilis
Lactobasillus lactis

682 Qarışqa turşusunun kimyәvi formulu necәdir?
....

..

•

NHCOOH
.

...

683 İkiәsaslı turşәng turşusu zәhәrli olmaqla neçә qramı insanı öldürür?

•

4,2 qr
3,8 qr
3 qr
2 qr
5 qr

684 Asetildәn sintetik üsulla sirkә turşusunun alınması hansı reaksiyaya әsaslanır?

•

Kuçerov
Palladin
Evalos
Kirxhof
Paster

685 Әtin yetişmәsi zamanı tapılan süd turşusu necә tәsir göstәrir?

•

әzәlә liflәrini kobudlaşdırır
rәngini dәyişir
konsistensiyasını yaxşılaşdırır
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saxlanmasını artırır
әti yumşaldır

686 Verilmiş turşulardan hansı aşı maddәsidir vә kartofda rast gәlinir?

•

salisil
xlorogen
benzoy
sirkә
limon

687 Son zamanlar kәrә yağına vә marqarinә xoş rәng vermәk üçün hansı süni boyadan istifadә olunur?

•

karmin
ultramarin
indiqokarmin
orlean
tartrozin

688 Sitrus meyvәlәrindә rast gәlәn piqmentlәr necә adlanır?

•

xlorofil
karatinoid
sitronsantin
kapsaitin
γ narotin

689 Rәng әlamәtinә görә aşı maddәlәrinin xarakterik xüsusiyyәti necәdir?

•

tünd
sarı
qırmızı
mavi
yaşıl

690 Pomidorda rast gәlәn piqment necә adlanır?

•

kapsantin
ksantofil
karotin
xlorofil
likopin

691 Meyvәtәrәvәzlәrin vә süd mәhsullarının turşudulması zamanı üzvi turşular necә әmәlә gәlir?

•

saxlanma
pasterizasiya
qıcqırma
bişirilmә
daşınma

692 Duz vә şәkәrlә konservlәşdirmә hansı üsula aiddir?

•

fizikikimyәvi
fiziki
kombinәlәşmiş
mikrobioloji
fermentativ
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693 Fiziki konservlәşdirmә üsuluna aid olan sterilizasiya prosesi hansı temperaturda aparılır?

•

5060 dәr.Selsi
90 dәr.Selsi
130 dәr.Selsi
140150 dәr.Selsi
100120 dәr.Selsi

694 Mәhsulun dondurulması hansı konservlәşdirilmә üsuluna aiddir?

•

histoloji
biokimyәvi
kimyәvi
fiziki
mikrobioloji

695 Konrektiv qurutma neçә dәrәcә temperaturda aparılır?

•

130140 dәr.Selsi
80120 dәr.Selsi
3040 dәr.Selsi
28 dәr.Selsi
60 dәr.Selsi

696 Soyuq hislәmә üsulu ilә konservlәşdirmә hansı temperaturda aparılır?

•

120 dәr.Selsi
4050 dәr.Selsi
2040 dәr.Selsi
80100 dәr.Selsi
90 dәr.Selsi

697 Kombinәlәşdirilmiş konservlәşdirmә üsuluna hansı aiddir?

•

qaxsıma
qıcqırma
qurutma
soyudulma
hislәmә

698 İsti üsulla konservlәşdirmә hansı temperaturda aparılır?

•

36 dәr.Selsi
20 dәr.Selsi
40 dәr.Selsi
80 dәr.Selsi
100 dәr.Selsi

699 Biokimyәvi üsulla konservlәşdirilmәyә hansı aiddir?

•

qurutma
turşudulma
sterilizasıya
pasterizasiya
sublimasiya

700 Әrzaq mәhsullarının konservlәşdirilmәsindә mәqsәd nәdir?
mәhsulları daşımaq
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•

mәhsulları istehsal etmәk
mәhsullarla tәchiz etmәk
mәhsulları istehlakm etmәk
mәhsulları saxlamaq
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