3407Y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3407Y Kvalimetriya vә keyfiyyәtin idarә edilmәsi1
1 Mәhsulun yaradılması, istismarı, yaxud istehlakı zamanı özünü birüzә verәn onun obyektiv fәrqlәndirici
cәhәti nәdir?

•

keyfiyyәt göstәricisi
çәki әmsalı
mәhsulun baza göstәricisi
mәhsulun xassәsi
kompleks keyfiyyәt göstәricisi

2 Keyfiyyәtin orta әdәdi tarazlaşmış göstәricisi nәdir?

•

mәhsulun istismarından, yaxud istehlakından alınan sәmәrәnin, onun yaradılmasına, istismarına, yaxud
istehlakına çәkilәn xәrclәrin cәminә olan nisbәtidir
mәhsulun keyfiyyәtinә daxil olan bütün әdәdi göstәricilәrin, çәki parametrlәrinin qarşılıqlı tәsirini nәzәrә alan bir
neçә әhәmiyyәtli xassәlәrin kompleks göstәricisidir
keyfiyyәt göstәricilәrindәn hәr birinin çәkisini nәzәrә alan yekun kompleks göstәricidir
mәhsulun kompleks orta әdәdi, yaxud orta hәndәsi tarazlaşmış gös¬tәricisi olub, birbirinә yaxın bir neçә xassәlәri
xarakterizә edәn göstәricidir
bu gös¬tәricinin vasitәsilә mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi barәdә qәrar qәbul edilir

3 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricisi kimi hansı qәbul edilir?

•

düzgün cavab yoxdur
mәhsulun yaradılması, istismarı, yaxud istehlakı zamanı özünü birüzә verәn onun obyektiv fәrqlәndirici cәhәti
eyni tәyinatlı vә tәtbiq sahәli mәhsul nümunәlәrinin xarakteristikası
verilmiş növ mәhsulun inkişafında qabaqcıl elmitexniki nailiyyәtlәri özündә әks etdirәn xüsusiyyәt
mәhsulun keyfiyyәtini xarakterizә edәn bir vә ya bir neçә xassәlәrin kәmiyyәt xarakteristikası

4 Bu, qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturasının seçimindәn, hәmin
göstәricilәrin qiymәtlәrinin tәyin edilmәsindәn vә onların baza qiymәtlәri ilә müqayisәsindәn ibarәt olan
әmәliyyatlar mәcmusudur

•

mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsinin meyillәnmәsi
mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsinin proqnozlaşdırılması
mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsinin optimallaşdırılması
mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi
mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsinin reqlamentlәşdirilmәsi

5 Qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin müvafiq baza qiymәtlәri ilә müqayisәsinә әsaslanan
mәhsulun keyfiyyәtinin nisbi xarakteristikası necә adlandırılır

•

keyfiyyәt göstәricisinin nisbi qiymәti
keyfiyyәt göstәricisinin nominal qiymәti
keyfiyyәt göstәricisinin baza qiymәti
mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi
mәhsulun keyfiyyәt indeksi

6 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin faktiki qiymәtinin normativ sәnәdlәrdә verilmiş
hәddә yerlәşәn nominal qiymәtdәn meyillәnmәsidir?

•

keyfiyyәt göstәricisinin nisbi qiymәti
keyfiyyәt göstәricisinin proqnpz qiymәti
keyfiyyәt göstәricisinin optimal qiymәti
düzgün cavab yoxdur
keyfiyyәt göstәricisinin reqlamentlәşdirilmiş qiymәti

7 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin әn yüksәk vә әn aşağı reqlamentlәşdirilәn
qiymәtidir?

•

ümumilәşmiş keyfiyyәt göstәricisinin qiymәti
keyfiyyәt göstәricisinin optimal qiymәti
keyfiyyәt göstәricisinin nisbi qiymәti
keyfiyyәt göstәricisinin nominal qiymәti
keyfiyyәt göstәricisinin hәdd qiymәti

8 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricinin elә reqlamentlәşdirilәn qiymәtidir ki, ondan buraxılabilәn
meyillәnmә hesablanır?

•

ümumilәşmiş keyfiyyәt göstәricisinin qiymәti
keyfiyyәt göstәricisinin optimal qiymәti
keyfiyyәt göstәricisinin nisbi qiymәti
keyfiyyәt göstәricisinin nominal qiymәti
keyfiyyәt göstәricisinin hәdd qiymәti

9 Normativ sәnәdlәrlә müәyyәn edilәn göstәrici aşağıdakılardan hansıdır?

•

keyfiyyәt göstәricisinin nisbi qiymәti
keyfiyyәt göstәricisinin proqnpz qiymәti
keyfiyyәt göstәricisinin optimal qiymәti
düzgün cavab yoxdur
keyfiyyәt göstәricisinin reqlamentlәşdirilmiş qiymәti

10 Baxılan dövrdә buraxılan müxtәlif cins mәhsulların kompleks keyfiyyәt göstәricisi olub, onların
keyfiyyәt göstәricilәrinin orta tarazlaşmış nisbi qiymәtinә bәrabәrdir:

•

çәki әmsalı
inteqral göstәricisi
keyfiyyәt indeksi
qüsurluluq indeksi
orta әdәdi göstәricisi

11 Qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin qiymәtinin bu göstәricinin baza qiymәtinә olan
nisbәti hansıdır?

•

keyfiyyәt göstәricisinin nisbi qiymәti
keyfiyyәt göstәricisinin nominal qiymәti
keyfiyyәt göstәricisinin baza qiymәti
mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi
mәhsulun keyfiyyәt indeksi

12 Mәhsulun keyfiyyәtinin müqayisәli qiymәtlәndirilmәsi zamanı әsas kimi qәbul edilmiş keyfiyyәt
göstәricisinin qiymәti necә adlandırılır?

•

keyfiyyәtin orta әdәdi tarazlaşmış göstәricisi
keyfiyyәt göstәricisinin baza qiymәti
qüsurluluq indeksi
keyfiyyәt göstәricisinin çәki әmsalı
inteqral keyfiyyәt göstәricisi

13 Mәhsulun baxılan keyfiyyәt göstәricinin onun digәr keyfiyyәt göstәricilәri arasında әhәmiyyәtinin
kәmiyyәt xarakteristikası hansıdır?

•

optimallaşdırma kriteri
keyfiyyәtin baza göstәricisi
qüsurluluq indeksi

•

keyfiyyәt göstәricisinin çәki әmsalı
inteqral keyfiyyәt göstәricisi

14 Mәhsulun istismarından, yaxud istehlakından alınan yekun sәmәrәnin, onun yaradılmasına, istismarına,
yaxud istehlakına çәkilәn xәrclәrin cәminә olan nisbәti necә adlandırılır?

•

mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi
keyfiyyәt göstәricisinin nominaldan meyillәnmәsi
orta hәndәsi tarazlaşmış göstәrici
mәhsulun keyfiyyәtinin tәyinedici göstәricisi
mәhsulun keyfiyyәtinin inteqral göstәricisi

15 Bu gös¬tәricinin vasitәsilә mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi barәdә qәrar qәbul edilir:

•

mәhsulun qüsurluluq indeksi
keyfiyyәtin orta әdәdi tarazlaşmış göstәricisi
orta hәndәsi tarazlaşmış göstәrici
mәhsulun keyfiyyәtinin tәyinedici göstәricisi
keyfiyyәt göstәricisinin baza qiymәti

16 Mәhsulun keyfiyyә¬tinә daxil olan bütün tәktәk göstәrici¬lәrin çәki parametrlәrinin qarşılıqlı tәsirini
nәzәrә alan bir neçә әhәmiyyәtli xassәlәrin kompleks göstәricisi necә adlandırılır?

•

mәhsulun keyfiyyәt indeksi
keyfiyyәtin orta әdәdi tarazlaşmış göstәricisi
orta hәndәsi tarazlaşmış göstәrici
keyfiyyәt göstәricisinin reqlamentlәşdirilmiş qiymәti
keyfiyyәt göstәricisinin nominaldan meyillәnmәsi

17 Keyfiyyәt göstәricilәrindәn hәr birinin çәkisini nәzәrә alan yekun kompleks göstәrici hansıdır?

•

optimal keyfiyyәt göstәricisi
keyfiyyәtin orta әdәdi tarazlaşmış göstәricisi
keyfiyyәt göstәricisinin nominal qiymәti
keyfiyyәt göstәricisinin reqlamentlәşdirilmiş qiymәti
buraxılabilәn keyfiyyәt göstәricisi

18 Mәhsulun kompleks orta әdәdi, yaxud orta hәndәsi gösәtәricisi olub, әhәmiyyәtinә görә birbirinә yaxın
bir neçә xassәlәri xarakterizә edәn hansıdır?

•

nisbi keyfiyyәt göstәricisi
keyfiyyәtin ümumilәşdirilmiş göstәricisi
baza keyfiyyәt göstәricisi
keyfiyyәt göstәricisinin reqlamentlәşdirilmiş qiymәti
buraxılabilәn keyfiyyәt göstәricisi

19 Mәhsulun bir neçә xassәlәrini xarakterizә edәn keyfiyyәt göstәricisi aşağıdakılardan hansıdır?

•

nisbi keyfiyyәt göstәricisi
çәki әmsalı
baza keyfiyyәt göstәricisi
mәhsulun xassәsi
kompleks keyfiyyәt göstәricisi

20 Mәhsulun keyfiyyәtini xarakterizә edәn bir vә ya bir neçә xassәlәrin kәmiyyәt xarakteristikası dedikdә nә
başa düşülür?

•

keyfiyyәt göstәricisi
çәki әmsalı

mәhsulun baza göstәricisi
mәhsulun xassәsi
kompleks keyfiyyәt göstәricisi

21 Eyni tәyinatlı vә tәtbiq sahәli mәhsul nümunәlәrinin mәcmusu necә adlandırılır?

•

optimal mәhsul
mәhsul növü
sәnaye mәhsulu
baza mәhsulu
texniki mәhsul

22 Verilmiş növ mәhsulun inkişafında qabaqcıl elmitexniki nailiyyәtlәri özündә әks etdirәn mәhsul
nümunәsi necә adlandırılır?

•

optimal mәhsul
sınaq nümunәsi
sәnaye nümunәsi
baza nümunәsi
texniki mәhsul

23 Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenkla¬turasının seçimindәn, hәmin göstәricilәrin
qiymәtlәrinin tәyin edilmәsindәn vә onların baza qiymәtlәri ilә müqayisәsindәn ibarәt olan әmәliyyatlar mәcmusu
mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin faktiki qiymәtinin normativ sәnәdlәrdә verilmiş hәddә yerlәşәn nominal
qiymәtdәn meyillәnmәsinin tapılması
mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin әn yüksәk vә әn aşağı reqlamentlәşdirilәn qiymәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi
keyfiyyәt göstәricinin elә reqlamentlәşdirilәn qiymәtinin tapılmasıdır ki, ondan buraxılabilәn meyillәnmә
hesablanır
düzgün cavab yoxdur

24 Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi nәdir?

•

baxılan dövrdә buraxılan müxtәlif cins mәhsulların kompleks keyfiyyәt göstәricisi olub, onların keyfiyyәt
göstәricilәrinin orta tarazlaşmış nisbi qiymәtidir
mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin faktiki qiymәtinin normativ sәnәdlәrdә verilmiş hәddә yerlәşәn nominal
qiymәtdәn meyillәnmәsidir
mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin әn yüksәk vә әn aşağı reqlamentlәşdirilәn qiymәtidir
keyfiyyәt göstәricinin elә reqlamentlәşdirilәn qiymәtidir ki, ondan buraxılabilәn meyillәnmә hesablanır
qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin müvafiq baza qiymәtlәri ilә müqayisәsinә әsaslanan
mәhsulun keyfiyyәtinin nisbi xarakteristikasıdır.

25 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin buraxıla bilәn me¬yillәn¬mәsi nәdir?

•

baxılan dövrdә buraxılan müxtәlif cins mәhsulların kompleks keyfiyyәt göstәricisi olub, onların keyfiyyәt
göstәricilәrinin orta tarazlaşmış nisbi qiymәtidir
mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin faktiki qiymәtinin normativ sәnәdlәrdә verilmiş hәddә yerlәşәn nominal
qiymәtdәn meyillәnmәsidir
mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin әn yüksәk vә әn aşağı reqlamentlәşdirilәn qiymәtidir
keyfiyyәt göstәricinin elә reqlamentlәşdirilәn qiymәtidir ki, ondan buraxılabilәn meyillәnmә hesablanır
qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin qiymәtlәrinin müvafiq baza göstәricinin qiymәtlәri ilә
müqayisәsinә әsaslanan keyfiyyәtin nisbi xarakteristikasıdır

26 Keyfiyyәt göstәricisinin hәdd qiymәti nәdir?

•

baxılan dövrdә buraxılan müxtәlif cins mәhsulların kompleks keyfiyyәt göstәricisi olub, onların keyfiyyәt
göstәricilәrinin orta tarazlaşmış nisbi qiymәtidir
mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin faktiki qiymәtinin normativ sәnәdlәrdә verilmiş hәddә yerlәşәn nominal
qiymәtdәn meyillәnmәsidir
mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin әn yüksәk vә әn aşağı reqlamentlәşdirilәn qiymәtidir

keyfiyyәt göstәricinin elә reqlamentlәşdirilәn qiymәtidir ki, ondan buraxılabilәn meyillәnmә hesablanır
qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin qiymәtlәrinin müvafiq baza göstәricinin qiymәtlәri ilә
müqayisәsinә әsaslanan keyfiyyәtin nisbi xarakteristikasıdır

27 Keyfiyyәt göstәricisinin nominal qiymәti nәdir?

•

baxılan dövrdә buraxılan müxtәlif cins mәhsulların kompleks keyfiyyәt göstәricisi olub, onların keyfiyyәt
göstәricilәrinin orta tarazlaşmış nisbi qiymәtidir
mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin faktiki qiymәtinin normativ sәnәdlәrdә verilmiş hәddә yerlәşәn nominal
qiymәtdәn meyillәnmәsidir
mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin әn yüksәk vә әn aşağı reqlamentlәşdirilәn qiymәtidir
keyfiyyәt göstәricinin elә reqlamentlәşdirilәn qiymәtidir ki, ondan buraxılabilәn meyillәnmә hesablanır
qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin qiymәtlәrinin müvafiq baza göstәricinin qiymәtlәri ilә
müqayisәsinә әsaslanan keyfiyyәtin nisbi xarakteristikasıdır

28 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin reqlamentlәşdirilmiş qiymәti nәdir?

•

normativ sәnәdlәrlә müәyyәn edilәn qiymәtdir
qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin qiymәtinin bu göstәricinin baza qiymәtinә olan nisbәtidir
mәhsulun keyfiyyәtinin müqayisәli qiymәtlәndirilmәsi zamanı әsas kimi qәbul edilmiş keyfiyyәt göstәricisinin
qiymәtidir
mәhsulun baxılan keyfiyyәt göstәricinin onun digәr keyfiyyәt göstәricilәri arasıba әhәmiyyәtinin kәmiyyәt
xarakteristikasıdır
baxılan dövrdә buraxılan müxtәlif cins mәhsulların kompleks keyfiyyәt göstәricisi olub, onların keyfiyyәt
göstәricilәrinin orta tarazlaşmış nisbi qiymәtidir

29 Mәhsulun keyfiyyәt indeksi nәdir?

•

normativ sәnәdlәrlә müәyyәn edilәn qiymәtdir
qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin qiymәtinin bu göstәricinin baza qiymәtinә olan nisbәtidir
mәhsulun keyfiyyәtinin müqayisәli qiymәtlәndirilmәsi zamanı әsas kimi qәbul edilmiş keyfiyyәt göstәricisinin
qiymәtidir
mәhsulun baxılan keyfiyyәt göstәricinin onun digәr keyfiyyәt göstәricilәri arasıba әhәmiyyәtinin kәmiyyәt
xarakteristikasıdır
baxılan dövrdә buraxılan müxtәlif cins mәhsulların kompleks keyfiyyәt göstәricisi olub, onların keyfiyyәt
göstәricilәrinin orta tarazlaşmış nisbi qiymәtidir

30 Keyfiyyәt göstәricisinin nisbi qiymәti nәdir?

•

normativ sәnәdlәrlә müәyyәn edilәn qiymәtdir
qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin qiymәtinin bu göstәricinin baza qiymәtinә olan nisbәtidir
mәhsulun keyfiyyәtinin müqayisәli qiymәtlәndirilmәsi zamanı әsas kimi qәbul edilmiş keyfiyyәt göstәricisinin
qiymәtidir
mәhsulun baxılan keyfiyyәt göstәricinin onun digәr keyfiyyәt göstәricilәri arasıba әhәmiyyәtinin kәmiyyәt
xarakteristikasıdır
baxılan dövrdә buraxılan müxtәlif cins mәhsulların kompleks keyfiyyәt göstәricisi olub, onların keyfiyyәt
göstәricilәrinin orta tarazlaşmış nisbi qiymәtidir

31 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin baza qiymәti nәdir?

•

normativ sәnәdlәrlә müәyyәn edilәn qiymәtdir
qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin qiymәtinin bu göstәricinin baza qiymәtinә olan nisbәtidir
mәhsulun keyfiyyәtinin müqayisәli qiymәtlәndirilmәsi zamanı әsas kimi qәbul edilmiş keyfiyyәt göstәricisinin
qiymәtidir
mәhsulun baxılan keyfiyyәt göstәricinin onun digәr keyfiyyәt göstәricilәri arasıba әhәmiyyәtinin kәmiyyәt
xarakteristikasıdır
baxılan dövrdә buraxılan müxtәlif cins mәhsulların kompleks keyfiyyәt göstәricisi olub, onların keyfiyyәt
göstәricilәrinin orta tarazlaşmış nisbi qiymәtidir

32 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin çәki әmsalı nәdir?
baxılan dövrdә buraxılan müxtәlif cins mәhsulların kompleks keyfiyyәt göstәricisi olub, onların keyfiyyәt
göstәricilәrinin orta tarazlaşmış nisbi qiymәtidir

•

normativ sәnәdlәrlә müәyyәn edilәn qiymәtdir
mәhsulun baxılan keyfiyyәt göstәricinin onun digәr keyfiyyәt göstәricilәri arasında әhәmiyyәtinin kәmiyyәt
xarakteristikasıdır
mәhsulun keyfiyyәtinin müqayisәli qiymәtlәndirilmәsi zamanı әsas kimi qәbul edilmiş keyfiyyәt göstәricisinin
qiymәtidir
qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin qiymәtinin bu göstәricinin baza qiymәtinә olan nisbәtidir

33 Mәhsulun keyfiyyәtinin inteqral göstәricisi nәdir?

•

mәhsulun istismarından, yaxud istehlakından alınan yekun sәmәrәnin, onun yaradılmasına, istismarına, yaxud
istehlakına çәkilәn xәrclәrin cәminә olan nisbәtidir
mәhsulun keyfiyyә¬tinә daxil olan bütün tәktәk göstәrici¬lәrin çәki parametrlәrinin qarşılıqlı tәsirini nәzәrә alan
bir neçә әhәmiyyәtli xassәlәrin kompleks göstәricisidir
keyfiyyәt göstәricilәrindәn hәr birinin çәkisini nәzәrә alan ümumi kompleks göstәricidir
mәhsulun kompleks orta әdәdi, yaxud orta hәndәsi tarazlaşmış gös¬tәricisi olub, birbirinә yaxın bir neçә xassәlәri
xarakterizә edir
bu gös¬tәricinin vasitәsilә mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi barәdә qәrar qәbul edilir

34 Mәhsulun keyfiyyәtinin tәyinedici göstәricisi nәdir?

•

mәhsulun istismarından, yaxud istehlakından alınan sәmәrәnin, onun yaradılmasına, istismarına, yaxud
istehlakına çәkilәn xәrclәrin cәminә olan nisbәtidir
mәhsulun keyfiyyә¬tinә daxil olan bütün tәktәk göstәrici¬lәrin çәki parametrlәrinin qarşılıqlı tәsirini nәzәrә alan
bir neçә әhәmiyyәtli xassәlәrin kompleks göstәricisidir
keyfiyyәt göstәricilәrindәn hәr birinin çәkisini nәzәrә alan ümumi kompleks göstәricidir
mәhsulun kompleks orta әdәdi, yaxud orta hәndәsi tarazlaşmış gös¬tәricisi olub, birbirinә yaxın bir neçә xassәlәri
xarakterizә edir
bu gös¬tәricinin vasitәsilә mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi barәdә qәrar qәbul edilir

35 Orta hәndәsi tarazlaşmış göstәrici nәdir?

•

mәhsulun istismarından, yaxud istehlakından alınan sәmәrәnin, onun yaradılmasına, istismarına, yaxud
istehlakına çәkilәn xәrclәrin cәminә olan nisbәtidir
mәhsulun keyfiyyә¬tinә daxil olan bütün tәktәk göstәrici¬lәrin çәki parametrlәrinin qarşılıqlı tәsirini nәzәrә alan
bir neçә әhәmiyyәtli xassәlәrin kompleks göstәricisidir
keyfiyyәt göstәricilәrindәn hәr birinin çәkisini nәzәrә alan ümumi kompleks göstәricidir
mәhsulun kompleks orta әdәdi, yaxud orta hәndәsi tarazlaşmış gös¬tәricisi olub, birbirinә yaxın bir neçә xassәlәri
xarakterizә edir
bu gös¬tәricinin vasitәsilә mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi barәdә qәrar qәbul edilir

36 Keyfiyyәtin ümumilәşdirilmiş göstәricisi kimi hansı qәbul edilir?

•

mәhsulun istismarından, yaxud istehlakından alınan sәmәrәnin, onun yaradılmasına, istismarına, yaxud
istehlakına çәkilәn xәrclәrin cәminә olan nisbәti
mәhsulun keyfiyyә¬tinә daxil olan bütün әdәdi göstәrici¬lәrin, çәki parametrlәrinin qarşılıqlı tәsirini nәzәrә alan
bir neçә әhәmiyyәtli xassәlәrin kompleks göstәricisi
keyfiyyәt göstәricilәrindәn hәr birinin çәkisini nәzәrә alan ümumi kompleks göstәrici
mәhsulun kompleks orta әdәdi, yaxud orta hәndәsi gös¬tәricisi olub, әhәmiyyәtinә görә birbirinә yaxın bir neçә
xassәlәri xarakterizә edәn göstәrici
bu gös¬tәricinin vasitәsilә mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi barәdә qәrar qәbul edilir

37 Mәhsulun keyfiyyәtinin kompleks göstәricisi kimi hansı qәbul edilir?

•

mәhsulun bir neçә xassәlәrini xarakterizә edәn keyfiyyәt göstәricisi
mәhsulun yaradılması, istismarı, yaxud istehlakı zamanı özünü birüzә verәn onun obyektiv fәrqlәndirici cәhәti
eyni tәyinatlı vә tәtbiq sahәli mәhsul nümunәlәrinin xarakteristikası
verilmiş növ mәhsulun inkişafında qabaqcıl elmitexniki nailiyyәtlәri özündә әks etdirәn xüsusiyyәt
düzgün cavab yoxdur

38 Mәhsulun xassәsi nәdir?

•

mәhsulun bir neçә cәhәtdәn xarakterizә edәn keyfiyyәt göstәricisi

•

mәhsulun yaradılması, istismarı, yaxud istehlakı zamanı özünü birüzә verәn onun obyektiv fәrqlәndirici cәhәti
eyni tәyinatlı vә tәtbiq sahәli mәhsul nümunәlәrinin xarakteristikası
verilmiş növ mәhsulun inkişafında qabaqcıl elmitexniki nailiyyәtlәri özündә әks etdirәn xüsusiyyәt
mәhsulun keyfiyyәtini xarakterizә edәn bir vә ya bir neçә kәmiyyәt xarakteristikası

39 Mәhsulun növü nәdir?

•

bir neçә xassәlәrin әks olunduğu mәhsul nümunәlәri
istehsal zamanı obyektiv fәrqlәndirici cәhәti daşıyan mәhsul nümunәlәri
eyni tәyinatlı vә tәtbiq sahәli mәhsul nümunәlәrinin mәcmusu
qabaqcıl elmitexniki nailiyyәtlәri özündә әks etdirәn mәhsul nümunәlәri
keyfiyyәti xarakterizә edәn bir vә ya bir neçә xassәlәrin daşıyıcaları

40 Kvalimetriyada baza nümunәsi nәdir?

•

mәhsulun bir neçә xassәlәrini xarakterizә edәn keyfiyyәt göstәricisi
mәhsulun yaradılması, istismarı, yaxud istehlakı zamanı özünü birüzә verәn onun obyektiv fәrqlәndirici cәhәti
eyni tәyinatlı vә tәtbiq sahәli mәhsul nümunәlәrinin mәcmusu
verilmiş növ mәhsulun inkişafında qabaqcıl elmitexniki nailiyyәtlәri özündә әks etdirәn mәhsul nümunәsi
mәhsulun keyfiyyәtini xarakterizә edәn bir vә ya bir neçә xassәlәrin kәmiyyәt xarakteristikası

41 Hansı nöqteyinәzәrdәn «keyfiyyәt kateqоriyası» adlanan keyfiyyәtin ümumi anlayışı әn yüksәk
abstaksiyadır?

•

hüquqi
iqtisadi
texniki
fәlsәfi
sosial

42 ISО 8402:1994 beynәlxalq standartı na görә «keyfiyyәt» аnlаyışının mahiyyәti necәdir?

•

оbyektin, оnun müәyyәn edilәn vә nәzәrdә tutulаn tәlәbаtlаrı tәmin etmәk qаbiliyyәtinә аid xаrаk¬teristikаlаrının
mәcmusu
istehlakçıların tәlәblәrini tәmin edәn zәruri keyfiyyәt sәviyyәsini müәyyәn etmәk qabiliyyәti
düzgün cavab yoxdur
standartlartlaşdırma üzrı normativ sәnәdlәrdә müәyyәn edilmiş tәlәblәri ödәmәk хassәsi
tәyinata uyğun оlaraq müәyyәn edilmiş tәlabatların yerinә yetirilmәsi üçün хassәlәrin mәcmusu

43 Keyfiyyәt sistemi üçün hansı mülahizә dğrudur?

•

düzgün cavab yoxdur
mәhsul vә хidmәtin keyfiyyәtә qоyulan müәyyәn tәlәblәri tәmin etdiyinә inamın yaradılması üçün planlaşdırılan
vә sistematik hәyata keçirilәn tәdbirlәrin mәcmusu
mәhsulun tәyinatına uyğun оlaraq müәyyәn edilmiş tәlabatların yerinә yetirilmәsi üçün оnun yararlılığını tәyin
edәn хassәlәrin mәcmusu
keyfiyyәtә ümumi rәhbәrliyin hәyata keçirilmәsini tәmin edәn tәşkilati strukturun, mәsuliyyәtin, prоsedurların,
prоseslәrin vә ehtiyatların mәcmusu
оbyektin müәyyәn edilmiş vә nәzәrdә tutulan tәlәbatı ödәmәk хassәsinә aid edilәn хarakteristikalarının mәcmusu

44 Mәhsulun tәyinatına uyğun оlaraq müәyyәn edilmiş tәlabatların yerinә yetirilmәsi üçün оnun yararlılığını
tәyin edәn хassәlәrin mәcmusu nәdir?

•

mәhsulun keyfiyyәti
düzgün cavab yoxdur
keyfiyyәtin tәmin оlunması
keyfiyyәtin idarә edilmәsi
keyfiyyәt sistemi

45 Mәhsulun keyfiyyәtә qоyulan müәyyәn tәlәblәri tәmin etdiyinә inamın yaradılması üçün planlaşdırılan vә
sistematik hәyata keçirilәn tәdbirlәrin mәcmusu nәdir?

•

keyfiyyәt sistemi
mәhsulun izlәnilmәsi
keyfiyyәtin tәmin оlunması
keyfiyyәtin idarә edilmәsi
mәhsulun keyfiyyәti

46 İstehlakçıların vә bütövlükdә cәmiyyәtin tәlәblәrini tәmin edәn zәruri keyfiyyәt sәviyyәsini müәyyәn
etmәk, tәmin etmәk vә saхlamaq üçün mәhsulların yaradılması vә istifadәsi zamanı idarәetmә оbyektinә
mәqsәdyönlü tәsirlәr prоsesi necә adlanır?

•

keyfiyyәt sistemi
mәhsulun izlәnilmәsi
keyfiyyәtin tәmin оlunması
keyfiyyәtin idarә edilmәsi
mәhsulun keyfiyyәti

47 Mәhsul istehsalının bütün mәrhәlәlәrindә onun yaranmasının, istifadәsinin, оlduğu yerin hәr hansı
tariхdәn әvvәlki dövrünün tәhlil edilmәk qabiliyyәti kimi nә başa düşülür?

•

keyfiyyәt sistemi
mәhsulun izlәnilmәsi
keyfiyyәtin tәmin оlunması
keyfiyyәtin idarә edilmәsi
mәhsulun keyfiyyәti

48 Keyfiyyәtә ümumi rәhbәrliyin hәyata keçirilmәsini tәmin edәn tәşkilati strukturun, mәsuliyyәtin,
prоsedurların, prоseslәrin vә ehtiyatların mәcmusu nәdir?

•

keyfiyyәtin tәmin оlunması
mәhsulun keyfiyyәti
mәhsulun izlәnilmәsi
keyfiyyәtin idarә edilmәsi
keyfiyyәt sistemi

49 Mәhsulun izlәnilmәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

düzgün cavab yoxdur
mәhsulun istehsalının bütün mәrhәlәlәrindә onun yaranmasının, istifadәsinin, оlduğu yerin hәr hansı tariхdәn
әvvәlki dövrünün tәhlil edilmәk qabiliyyәti
mәhsulun tәyinatına uyğun оlaraq müәyyәn edilmiş tәlabatların yerinә yetirilmәsi üçün хassәlәrin mәcmusu
istehlakçıların tәlәblәrini tәmin edәn zәruri keyfiyyәt sәviyyәsini müәyyәn etmәk, tәmin etmәk üçün mәhsulların
istifadәsi zamanı idarәetmә оbyektinә mәqsәdyönlü tәsirlәr prоsesi
mәhsulun standartlartlaşdırma üzrı normativ sәnәdlәrdә müәyyәn edilmiş tәlәblәri ödәmәk хassәsi

50 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi nәdir?

•

mәhsulun tәyinatına uyğun оlaraq müәyyәn edilmiş tәlabatların yerinә yetirilmәsi üçün хassәlәrin mәcmusu
düzgün cavab yoxdur
mәhsulun standartlartlaşdırma üzrı normativ sәnәdlәrdә müәyyәn edilmiş tәlәblәri ödәmәk хassәsi
mәhsulun keyfiyyәtә qоyulan müәyyәn tәlәblәri tәmin etdiyinә inamın yaradılması üçün planlaşdırılan vә
sistematik hәyata keçirilәn tәdbirlәrin mәcmusu
istehlakçıların vә bütövlükdә cәmiyyәtin tәlәblәrini tәmin edәn zәruri keyfiyyәt sәviyyәsini müәyyәn etmәk,
tәmin etmәk vә saхlamaq üçün mәhsulların yaradılması vә istifadәsi zamanı idarәetmә оbyektinә mәqsәdyönlü
tәsirlәr prоsesi

51 Keyfiyyәtin tәmin оlunması dedikdә nә başa düşülür?

•

mәhsulun standartlarda müәyyәn edilmiş tәlәblәri ödәmәk хassәsi
mәhsulun keyfiyyәtә qоyulan müәyyәn tәlәblәri tәmin etdiyinә inamın yaradılması üçün planlaşdırılan vә
sistematik hәyata keçirilәn tәdbirlәrin mәcmusu
mәhsulun tәyinatına uyğun оlaraq müәyyәn edilmiş tәlabatların yerinә yetirilmәsi üçün оnun yararlılığını tәyin
edәn хassәlәrin mәcmusu
keyfiyyәtә ümumi rәhbәrliyin hәyata keçirilmәsini tәmin edәn tәşkilati strukturun, mәsuliyyәtin, prоsedurların,
prоseslәrin vә ehtiyatların mәcmusu
düzgün cavab yoxdur

52 Mәhsulun keyfiyyәti dedikdә nә başa düşülür?

•

düzgün cavab yoxdur
mәhsulun keyfiyyәtә qоyulan müәyyәn tәlәblәri tәmin etdiyinә inamın yaradılması üçün planlaşdırılan vә
sistematik hәyata keçirilәn tәdbirlәrin mәcmusu
mәhsulun tәyinatına uyğun оlaraq müәyyәn edilmiş tәlabatların yerinә yetirilmәsi üçün оnun yararlılığını tәyin
edәn хassәlәrin mәcmusu
keyfiyyәtә ümumi rәhbәrliyin hәyata keçirilmәsini tәmin edәn tәşkilati strukturun, mәsuliyyәtin, prоsedurların,
prоseslәrin vә ehtiyatların mәcmusu
mәhsulun standartlarda müәyyәn edilmiş tәlәblәri ödәmәk хassәsi

53 Keyfiyyәt sistemi nәdir?

•

düzgün cavab yoxdur
mәhsul vә хidmәtin keyfiyyәtә qоyulan müәyyәn tәlәblәri tәmin etdiyinә inamın yaradılması üçün planlaşdırılan
vә sistematik hәyata keçirilәn tәdbirlәrin mәcmusu
mәhsulun tәyinatına uyğun оlaraq müәyyәn edilmiş tәlabatların yerinә yetirilmәsi üçün оnun yararlılığını tәyin
edәn хassәlәrin mәcmusu
keyfiyyәtә ümumi rәhbәrliyin hәyata keçirilmәsini tәmin edәn tәşkilati strukturun, mәsuliyyәtin, prоsedurların,
prоseslәrin vә ehtiyatların mәcmusu
оbyektin müәyyәn edilmiş vә nәzәrdә tutulan tәlәbatı ödәmәk хassәsinә aid edilәn хarakteristikalarının mәcmusu

54 Aşağıdakılardan hansı istehlаkçılаrın mәhsulun keyfiyyәtindәn mәmnunluğunu tәyin edәn аmillәrdәn biri
deyildir?

•

mәhsulun xaricdә istehsal olunması
sаtışdаn sоnrа servis
müәyyәn tаrixdә yerinә çаtdırılmаq imkаnı
әlverişlilik (qiymәt, istismаr xәrclәri)
tәhlükәsizlik

55 Aşağıdakılardan hansı istehlаkçılаrın mәhsulun keyfiyәyәtindәn mәmnunluğunu tәyin edәn аmillәrdәn
biridir?

•

mәslәhәt vә infоrmаsiyа аlmаq imkаnı
mәhsulun satış hәcmi
sаtıldıqdаn sоnrа geri qаytаrılmаyа zәmаnәtin olmaması
satışdan әvvәl servis
mәhsulun idxal olunması

56 Aşağıdakı standartların hansında “mәhsulun keyfiyyәti” termininә tәrif verilmişdir?

•

EN 29001
AZS 1.4  96
ГОСТ 1546779
ГОСТ 2.034 – 83
ГОСТ 20779 – 81

57 Kim mәntiqi olaraq keyfiyyәtlә kәmiyyәt arasında qarşılıqlı әlaqәnin olduğunu sübut etmişdir?

•

Demokrit
Hegel

•
Platon
Aristotel
Sokrat

58 İlk dәfә keyfiyyәt kateqoriyası kim tәrәfindәn tәhlil edilmişdir?

•

Demokrit
Hegel
Platon
Aristotel
Sokrat

59 Elmi fәnn kimi kvalimetriya üçün doğru olmayanı göstәrin.

•

mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün әsas göstәricilәrin seçilmәsindә üstünlük hәmişә istehlakçının
tәrәfindәdir
әn aşağı sәviyyәdәn başqa, hәr bir ümumilәşdirmә sәviyyәsinin göstәricisi ondan әvvәlki ierarxiya sәviyyәsinin
müvafiq göstәricilәri әsasında tәyin edilir
bütöv obyektin keyfiyyәti onun tәrkib hissәlәrinin keyfiyyәti ilә bağlıdır
bütün keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarının әdәdi qiymәtlәrinin cәmi qiymәtlәndirmәnin istәnilәn ierarxiya
pillәsindә eyni qiymәtә malikdir
fәrdi keyfiyyәt göstәricisini tәyin edәn zaman o, çәki әmsalı ilә korrektә edilmәlidir

60 Kvalimetriya üçün doğru olmayan metodoloji prinsipi göstәrin.

•

hәr bir ümumilәşdirmә sәviyyәsinin göstәricisi ondan sonrakı ierarxiya sәviyyәsinin müvafiq göstәricilәri әsasında
tәyin edilir
mәhsulun keyfiyyәtinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi metodundan istifadә edilәn zaman xassәlәrin bütün
müxtәlifölçülü göstәricilәri dәyişdirilәrәk bir ölçüyә gәtirilmәli vә ya ölçüsüz vahidlәrlә ifadә edilmәlidir
keyfiyyәtin kompleks göstәricisini tәyin edәn zaman ayrıayrı xassәlәrin hәr bir göstәricisi onun çәki әmsalı ilә
korrektә edilmәlidir
bütün keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarının әdәdi qiymәtlәrinin cәmi qiymәtlәndirmәnin istәnilәn ierarxiya
pillәsindә eyni qiymәtә malikdir
mәhsulun keyfiyyәtinin kvalimetrik qiymәtlәndirilmәsi müqayisә üçün etalonsuz mümkün deyildir

61 Kvalimetriya üçün doğru olmayan hansıdır?

•

bütün keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarının әdәdi qiymәtlәrinin cәmi qiymәtlәndirmәnin istәnilәn ierarxiya
pillәsindә eyni qiymәtә malikdir
әn aşağı sәviyyәdәn başqa, hәr bir ümumilәşdirmә sәviyyәsinin göstәricisi ondan әvvәlki ierarxiya sәviyyәsinin
müvafiq göstәricilәri әsasında tәyin edilir
keyfiyyәtin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi zamanı birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan vә eyni xassәlәri tәkrarlayan
göstәricilәrdәn istifadә etmәk olmaz
mәhsulun keyfiyyәtinin kvalimetrik qiymәtlәndirilmәsi müqayisә üçün etalonsuz mümkün deyildir
mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün әsas göstәricilәrin seçilmәsindә üstünlük hәmişә istehsalçının
tәrәfindәdir

62 Kvalimetriya üçün doğru olan metodoloji prinsipi göstәrin.

•

mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün әsas göstәricilәrin seçilmәsindә üstünlük hәmişә istehsalçının
tәrәfindәdir
bütün keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarının әdәdi qiymәtlәrinin cәmi qiymәtlәndirmәnin istәnilәn ierarxiya
pillәsindә eyni qiymәtә malikdir
keyfiyyәtin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi zamanı birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan vә eyni xassәlәri tәkrarlayan
göstәricilәrdәn istifadә edilmәlidir
fәrdi keyfiyyәt göstәricisini tәyin edәn zaman o, sonradan çәki әmsalı ilә korrektә edilmәlidir
mәhsulun keyfiyyәtinin kvalimetrik qiymәtlәndirilmәsi müqayisә üçün nisbәtlәr şkalasız mümkün deyildir

63 Kvalimetriya bir elm sahәsi kimi qarşıya qoyulan mәsәlәni hәll edәrkәn hansı prinsipdәn istifadә edir?
mәhsulun keyfiyyәtinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi metodundan istifadә edilәn zaman xassәlәrin bütün
müxtәlifölçülü gösәtәricilәri qiymәtlәndirmә prosesindәn çıxarılmalıdır

•

obyektin bütövlükdә keyfiyyәti onun tәrkib hissәlәrinin keyfiyyәti ilә mütlәq bağlı deyildir
keyfiyyәtin kompleks göstәricisini tәyin edәn zaman ayrıayrı xassәlәrin hәr bir göstәricisi onun çәki әmsalı ilә
korrektә edilmәlidir
mәhsulun keyfiyyәtinin kvalimetrik qiymәtlәndirilmәsi müqayisә üçün nisbәtlәr şkalasız mümkün deyildir
hәr bir ümumilәşdirmә sәviyyәsinin göstәricisi ondan sonrakı ierarxiya sәviyyәsinin müvafiq göstәricilәri әsasında
tәyin edilir

64 Kvalimetriyanın prinsipidir:

•

mәhsulun keyfiyyәtinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi metodundan istifadә edilәn zaman xassәlәrin bütün
müxtәlifölçülü gösәtәricilәri dәyişdirilәrәk bir ölçüyә gәtirilmәli vә ya ölçüsüz vahidlәrlә ifadә edilmәlidir
bütün keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarının әdәdi qiymәtlәrinin cәmi qiymәtlәndirmәnin istәnilәn ierarxiya
pillәsindә eyni qiymәt ola bilmәz
keyfiyyәtin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi zamanı birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan vә eyni xassәlәri tәkrarlayan
göstәricilәrdәn istifadә edilmәlidir
mәhsulun keyfiyyәtinin kvalimetrik qiymәtlәndirilmәsi müqayisә üçün nisbәtlәr şkalasız mümkün deyildir
hәr bir ümumilәşdirmә sәviyyәsinin göstәricisi ondan sonrakı ierarxiya sәviyyәsinin müvafiq göstәricilәri әsasında
tәyin edilir

65 Kvalimetriyanın metоdоlоji prinsipi kimi hansı mülahizә doğrudur?

•

mәhsulun keyfiyyәtinin kvalimetrik qiymәtlәndirilmәsi müqayisә üçün nisbәtlәr şkalasız mümkün deyildir
bütün keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarının әdәdi qiymәtlәrinin cәmi qiymәtlәndirmәnin istәnilәn ierarxiya
pillәsindә eyni qiymәt ola bilmәz
obyektin bütövlükdә keyfiyyәti onun tәrkib hissәlәrinin keyfiyyәti ilә mütlәq bağlı deyildir
mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün әsas göstәricilәrin seçilmәsindә üstünlük hәmişә istehsalçının
tәrәfindәdir
әn aşağı sәviyyәdәn başqa, hәr bir ümumilәşdirmә sәviyyәsinin göstәricisi ondan әvvәlki ierarxiya sәviyyәsinin
müvafiq göstәricilәri әsasında tәyin edilir

66 Kvalimetriyanın metodoloji prinsiplәrinә aid olanı göstәrin.

•

mәhsulun keyfiyyәtinin kvalimetrik qiymәtlәndirilmәsi müqayisә üçün etalonsuz mümkün deyildir
fәrdi keyfiyyәt göstәricisini tәyin edәn zaman o, çәki әmsalı ilә korrektә edilmәlidir
mәhsulun keyfiyyәtinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi metodundan istifadә edilәn zaman xassәlәrin bütün
müxtәlifölçülü gösәtәricilәri qiymәtlәndirmә prosesindәn çıxarılmalıdır
hәr bir ümumilәşdirmә sәviyyәsinin göstәricisi ondan sonrakı ierarxiya sәviyyәsinin müvafiq göstәricilәri әsasında
tәyin edilir
mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün әsas göstәricilәrin seçilmәsindә üstünlük hәmişә istehsalçının
tәrәfindәdir

67 Aşağıdakılardan hansı kvalimetriyanın prinsipidir?

•

mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün әsas göstәricilәrin seçilmәsindә üstünlük hәmişә istehlakçının
tәrәfindәdir
fәrdi keyfiyyәt göstәricisini tәyin edәn zaman o, çәki әmsalı ilә korrektә edilmәlidir
mәhsulun keyfiyyәtinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi metodundan istifadә edilәn zaman xassәlәrin bütün
müxtәlifölçülü gösәtәricilәri qiymәtlәndirmә prosesindәn çıxarılmalıdır
hәr bir ümumilәşdirmә sәviyyәsinin göstәricisi ondan sonrakı ierarxiya sәviyyәsinin müvafiq göstәricilәri әsasında
tәyin edilir
mәhsulun keyfiyyәtinin kvalimetrik qiymәtlәndirilmәsi müqayisә üçün nisbәtlәr şkalasız mümkün deyildir

68 Elm sahәsi kimi kvalimetriya müәyyәn prinsiplәrә әsaslanır. Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı bu
prinsiplәrdәn deyildir?

•

bütün keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarının әdәdi qiymәtlәrinin cәmi qiymәtlәndirmәnin istәnilәn ierarxiya
pillәsindә eyni qiymәtә malikdir
keyfiyyәtin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi zamanı birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan vә eyni xassәlәri tәkrarlayan
göstәricilәrdәn istifadә edilmәlidir
ancaq o mәhsulun keyfiyyәti qiymәtlәndirilir ki, o, özünün tәyinatına uyğun olaraq faydalı funksiyanı yerinә
yetirmәk qabiliyyәtinә malikdir
bütöv obyektin keyfiyyәti onun tәrkib hissәlәrinin keyfiyyәti ilә bağlıdır

keyfiyyәtin kompleks göstәricisini tәyin edәn zaman ayrıayrı xassәlәrin hәr bir göstәricisi onun çәki әmsalı ilә
korrektә edilmәlidir

69 Kvalimetriya bir elm sahәsi kimi qarşıya qoyulan mәsәlәni hәll edәrkәn hansı prinsipdәn istifadә etmir?

•

bütün keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarının әdәdi qiymәtlәrinin cәmi qiymәtlәndirmәnin istәnilәn ierarxiya
pillәsindә eyni qiymәtә malikdir
keyfiyyәtin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi zamanı birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan vә eyni xassәlәri tәkrarlayan
göstәricilәrdәn istifadә etmәk olmaz
ancaq o mәhsulun keyfiyyәti qiymәtlәndirilir ki, o, özünün tәyinatına uyğun olaraq faydalı funksiyanı yerinә
yetirmәk qabiliyyәtinә malikdir
keyfiyyәtin kompleks göstәricisini tәyin edәn zaman ayrıayrı xassәlәrin hәr bir göstәricisi onun çәki әmsalı ilә
korrektә edilmәlidir
obyektin bütövlükdә keyfiyyәti onun tәrkib hissәlәrinin keyfiyyәti ilә mütlәq bağlı deyildir

70 Kvalimetriyanın prinsipi deyildir:

•

bütün keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarının әdәdi qiymәtlәrinin cәmi qiymәtlәndirmәnin istәnilәn ierarxiya
pillәsindә eyni qiymәt ola bilmәz
keyfiyyәtin kompleks göstәricisini tәyin edәn zaman ayrıayrı xassәlәrin hәr bir göstәricisi onun çәki әmsalı ilә
korrektә edilmәlidir
ancaq o mәhsulun keyfiyyәti qiymәtlәndirilir ki, o, özünün tәyinatına uyğun olaraq faydalı funksiyanı yerinә
yetirmәk qabiliyyәtinә malikdir
keyfiyyәtin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi zamanı birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan vә eyni xassәlәri tәkrarlayan
göstәricilәrdәn istifadә etmәk olmaz
bütöv obyektin keyfiyyәti onun tәrkib hissәlәrinin keyfiyyәti ilә bağlıdır

71 Kvalimetriyanın metоdоlоji prinsipi kimi hansı mülahizә doğru deyildir?

•

ancaq o mәhsulun keyfiyyәti qiymәtlәndirilir ki, o, özünün tәyinatına uyğun olaraq faydalı funksiyanı yerinә
yetirmәk qabiliyyәtinә malikdir
düzgün cavab yoxdur
bütün keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarının әdәdi qiymәtlәrinin cәmi qiymәtlәndirmәnin istәnilәn ierarxiya
pillәsindә eyni qiymәtә malikdir
bütöv obyektin keyfiyyәti onun tәrkib hissәlәrinin keyfiyyәti ilә bağlıdır
keyfiyyәtin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi zamanı birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan vә eyni xassәlәri tәkrarlayan
göstәricilәrdәn istifadә etmәk olmaz

72 Aşağıdakılardan hansı kvalimetriyanın metodoloji prinsipi deyildir?

•

mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün әsas göstәricilәrin seçilmәsindә üstünlük hәmişә istehlakçının
tәrәfindәdir
mәhsulun keyfiyyәtinin kvalimetrik qiymәtlәndirilmәsi müqayisә üçün etalonsuz mümkün deyildir
mәhsulun keyfiyyәtinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi metodundan istifadә edilәn zaman xassәlәrin bütün
müxtәlifölçülü göstәricilәri qiymәtlәndirmә prosesindәn çıxarılmalıdır
keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinin elә metodları işlәnmәlidir ki, bu metodlar ictimai maraqları nәzәrә ala bilsin
әn aşağı sәviyyәdәn başqa, hәr bir ümumilәşdirmә sәviyyәsinin göstәricisi ondan әvvәlki ierarxiya sәviyyәsinin
müvafiq göstәricilәri әsasında tәyin edilir

73 Kvalimetriyanın metodoloji prinsiplәrinә aid olmayanı göstәrin.

•

mәhsulun keyfiyyәtinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi metodundan istifadә edilәn zaman xassәlәrin bütün
müxtәlifölçülü göstәricilәri dәyişdirilәrәk bir ölçüyә gәtirilmәli vә ya ölçüsüz vahidlәrlә ifadә edilmәlidir
keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinin elә metodları işlәnmәlidir ki, bu metodlar ictimai maraqları nәzәrә ala bilsin
mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün әsas göstәricilәrin seçilmәsindә üstünlük hәmişә istehlakçının
tәrәfindәdir
mәhsulun keyfiyyәtinin kvalimetrik qiymәtlәndirilmәsi müqayisә üçün etalonsuz mümkün deyildir
hәr bir ümumilәşdirmә sәviyyәsinin göstәricisi ondan sonrakı ierarxiya sәviyyәsinin müvafiq göstәricilәri әsasında
tәyin edilir

74 Kvalimetriyanin prinsipi olmayanı göstәrin.

•

mәhsulun keyfiyyәtinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi metodundan istifadә edilәn zaman xassәlәrin bütün
müxtәlif ölçülü göstәricilәri dәyişdirilәrәk bir ölçüyә gәtirilmәli vә ya ölçüsüz vahidlәrlә ifadә edilmәlidir
әn aşağı sәviyyәdәn başqa, hәr bir ümumilәşdirmә sәviyyәsinin göstәricisi ondan әvvәlki ierarxiya sәviyyәsinin
müvafiq göstәricilәri әsasında tәyin edilir
keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinin elә metodları işlәnmәlidir ki, bu metodlar ictimai maraqları nәzәrә ala bilsin
mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün әsas göstәricilәrin seçilmәsindә üstünlük hәmişә istehlakçının
tәrәfindәdir
mәhsulun keyfiyyәtinin kvalimetrik qiymәtlәndirilmәsi müqayisә üçün nisbәtlәr şkalasız mümkün deyildir

75 Aşağıdakılardan hansı kvalimetriyanın prinsipi deyildir?

•

mәhsulun keyfiyyәtinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi metodundan istifadә edilәn zaman xassәlәrin bütün
müxtәlifölçülü göstәricilәri dәyişdirilәrәk bir ölçüyә gәtirilmiәli vә ya ölçüsüz vahidlәrlә ifadә edilmәlidir
keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinin elә metodları işlәnmәlidir ki, bu metodlar ictimai maraqları nәzәrә ala bilsin
mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün әsas göstәricilәrin seçilmәsindә üstünlük hәmişә istehsalçının
tәrәfindәdir
mәhsulun keyfiyyәtinin kvalimetrik qiymәtlәndirilmәsi müqayisә üçün etalonsuz mümkün deyildir
әn aşağı sәviyyәdәn başqa, hәr bir ümumilәşdirmә sәviyyәsinin göstәricisi ondan әvvәlki ierarxiya sәviyyәsinin
müvafiq göstәricilәri әsasında tәyin edilir

76 Tutuşdurulan (müqayisә edilәn) ölçülәrin fәrqini özündә әks etdirәn şkala necә adlanır?

•

simmetrik şkala
intervallar şkalası
cәrgә şkalası
nisbәtlәr şkalası
qeyrimüntәzәm şkala

77 Cәrgә şkalasında hansı әmәliyyatı yerinә yetirmәk mümkündür?

•

bir ölçünün digәrindәn neçә dәfә böyük olduğunu tәyin etmәk
balları çıxmaq
balları toplamaq
balları bölmәk
bir neçә mәntiqi әmәliyyatı hәyata keçirmәk

78 Cәrgә şkalası üzrә bәzi mәntiqi әmәliyyatların mümkünlüyü xassәsi hansı xassә kimi adlandırılır?

•

qeyrimüntәzәmlik
simmetriklik
konkordasiya
tranzitivlik
komplekslilik

79 Mәmulatın keyfiyyәtinin miqdarca qiymәtlәndirilmәsinin nәzәri әsaslarını vә metоdlarını işlәyib
hazırlamaq üçün kvalimetriyada hansı şkaladan istifadә edilir?

•

ikitәrәfli
nisbәtlәr
müntәzәm
simmetrik
birtәrәfli

80 Kvalimetriyada qiymәtlәndirmә üçün tәtbiq edilәn şkalanı göstәrin.

•

ikitәrәfli
birtәrәfli
intervallar
müntәzәm
simmetrik

81 Kvalimetriyada hansı şkaladan istifadә edilir?

•

ikitәrәfli
cәrgә
müntәzәm
simmetrik
birtәrәfli

82 Ölçülәn kәmiyyәtin onunla eyni adlı olan vә ölçü vahidi rolunu oynayan digәr kәmiyyәtlә müqayisәsi
nәticәsindә hәmin kәmiyyәtin qiymәtinin tәyin edilmәsi necә adlanır?

•

mütlәq ölçmә
ranqlama
metroloji ölçmә
dinamik ölçmә
nisbi ölçmә

83 Xassәlәrin bir vә ya bir neçә fiziki ölçülәrinin әsas natural ölçü vahidlәrindәn istifadә edәrәk birbaşa
ölçülmәsi necә adlanır?

•

metroloji ölçmә
dinamik ölçmә
mütlәq ölçmә
nisbi ölçmә
ranqlama

84 Kәmiyyәtin zamandan asılı olaraq dәyişәn qiymәtinin tәyin edilmәsi necә adlanır?

•

metroloji ölçmә
ranqlama
nisbi ölçmә
mütlәq ölçmә
dinamik ölçmә

85 Etalonlar vә nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin kömәyi ilә aparılan ölçmәlәr necә adlanır?

•

metroloji ölçmә
mütlәq ölçmә
nisbi ölçmә
ranqlama
dinamik ölçmә

86 Ölçülәn kәmiyyәtin qiymәtlәrinin artma vә ya azalma qaydası üzrә sıraya düzülmәsi necә adlanır?

•

mütlәq ölçmә
ranqlama
metroloji ölçmә
dinamik ölçmә
nisbi ölçmә

87 Nisbi ölçmә nәdir?

•

etalonlar vә nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin kömәyi ilә aparılan ölçmәlәr
ölçülәn kәmiyyәtin qiymәtlәrinin artma vә ya azalma qaydası üzrә sıraya düzülmәsi
ölçülәn kәmiyyәtin onunla eyni adlı olan vә ölçü vahidi rolunu oynayan digәr kәmiyyәtlә müqayisәsi nәticәsindә
hәmin kәmiyyәtin qiymәtinin tәyin edilmәsi
xassәlәrin bir vә ya bir neçә fiziki ölçülәrinin әsas natural ölçü vahidlәrindәn istifadә edәrәk birbaşa ölçülmәsi
kәmiyyәtin zamandan asılı olaraq dәyişәn qiymәtinin tәyin edilmәsi

88 Mütlәq ölçmә nәdir?

•

ölçülәn kәmiyyәtin qiymәtlәrinin artma vә ya azalma qaydası üzrә sıraya düzülmәsi
xassәlәrin bir vә ya bir neçә fiziki ölçülәrinin әsas natural ölçü vahidlәrindәn istifadә edәrәk birbaşa ölçülmәsi
ölçülәn kәmiyyәtin onunla eyni adlı olan vә ölçü vahidi rolunu oynayan digәr kәmiyyәtlә müqayisәsi nәticәsindә
hәmin kәmiyyәtin qiymәtinin tәyin edilmәsi
kәmiyyәtin zamandan asılı olaraq dәyişәn qiymәtinin tәyin edilmәsi
etalonlar vә nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin kömәyi ilә aparılan ölçmәlәr

89 Dinamik ölçmә nәdir?

•

ölçülәn kәmiyyәtin onunla eyni adlı olan vә ölçü vahidi rolunu oynayan digәr kәmiyyәtlә müqayisәsi nәticәsindә
hәmin kәmiyyәtin qiymәtinin tәyin edilmәsi
ölçülәn kәmiyyәtin qiymәtlәrinin artma vә ya azalma qaydası üzrә sıraya düzülmәsi
etalonlar vә nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin kömәyi ilә aparılan ölçmәlәr
kәmiyyәtin zamandan asılı olaraq dәyişәn qiymәtinin tәyin edilmәsi
xassәlәrin bir vә ya bir neçә fiziki ölçülәrinin әsas natural ölçü vahidlәrindәn istifadә edәrәk birbaşa ölçülmәsi

90 Metroloji ölçmәlәr nәdir?

•

ölçülәn kәmiyyәtin onunla eyni adlı olan vә ölçü vahidi rolunu oynayan digәr kәmiyyәtlә müqayisәsi nәticәsindә
hәmin kәmiyyәtin qiymәtinin tәyin edilmәsi
ölçülәn kәmiyyәtin qiymәtlәrinin artma vә ya azalma qaydası üzrә sıraya düzülmәsi
etalonlar vә nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin kömәyi ilә aparılan ölçmәlәr
kәmiyyәtin zamandan asılı olaraq dәyişәn qiymәtinin tәyin edilmәsi
xassәlәrin bir vә ya bir neçә fiziki ölçülәrinin әsas natural ölçü vahidlәrindәn istifadә edәrәk birbaşa ölçülmәsi

91 Ranqlama nәdir?

•

xassәlәrin bir vә ya bir neçә fiziki ölçülәrinin әsas natural ölçü vahidlәrindәn istifadә edәrәk birbaşa ölçülmәsi
ölçülәn kәmiyyәtin qiymәtlәrinin artma vә ya azalma qaydası üzrә sıraya düzülmәsi
etalonlar vә nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin kömәyi ilә aparılan ölçmәlәr
kәmiyyәtin zamandan asılı olaraq dәyişәn qiymәtinin tәyin edilmәsi
ölçülәn kәmiyyәtin onunla eyni adlı olan vә ölçü vahidi rolunu oynayan digәr kәmiyyәtlә müqayisәsi nәticәsindә
hәmin kәmiyyәtin qiymәtinin tәyin edilmәsi

92 Kvalimetriyanın әsas funksiyalarından biri aşağıda verilmişdir, onu gösrәrin.

•

mәhsulların texniki, texnoloji vә informasiya uyğunluğunu, elәcә dә qarşılıqlı әvәz olunmasını tәmin etmәk
istehlakçıların mәhsulların nomenklaturası vә keyfiyyәti haqqında tam vә sәhih informasiyaya malik olmalarını
tәmin etmәk
istehlakçılara sәriştәli mal seçimindә kömәk etmәk
mәhsulun keyfiyyәtinin erqonomik әlamәtlәrinin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi metodikasını yaratmaq
insanların hәyatının, sağlamlığının, әtraf mühitin tәhlükәsizliyinin qorunmasını tәmin etmәk

93 Kvalimetriya tәrәfindәn әsas hansı iş görülür?

•

mәhsulların texniki, texnoloji vә informasiya uyğunluğunu, elәcә dә qarşılıqlı әvәz olunmasını tәmin etmәk
istehlakçıların mәhsulların nomenklaturası vә keyfiyyәti haqqında tam vә sәhih informasiyaya malik olmalarını
tәmin etmәk
mәhsulların elm, texnika vә texnologiyanın inkişafına uyğunluğunu vә onların rәqabәt qabiliyyәtinin
yüksәldilmәsini tәmin etmәk
istehlakçılara sәriştәli mal seçimindә kömәk etmәk
zamana görә keyfiyyәtin dәyişmәsinin hesaba alınması metodikasını yaratmaq

94 Kvalimetriyanın әsas vәzifәsinә aid olanı göstәrin.
insanların hәyatının, sağlamlığının, әtraf mühitin tәhlükәsizliyinin qorunmasını tәmin etmәk
mәhsulların texniki, texnoloji vә informasiya uyğunluğunu, elәcә dә qarşılıqlı әvәz olunmasını tәmin etmәk
mәhsulların elm, texnika vә texnologiyanın inkişafına uyğunluğunu vә onların rәqabәt qabiliyyәtinin
yüksәldilmәsini tәmin etmәk

•

istehlakçıların mәhsulların nomenklaturası vә keyfiyyәti haqqında tam vә sәhih informasiyaya malik olmalarını
tәmin etmәk
mәmulatların tip ölçülәrinin vә parametrik sıralarının optimallaşdırılması metodunu yaratmaq

95 Kvalimetriyanın әsas vәzifәsidir:

•

insanların hәyatının, sağlamlığının, әtraf mühitin tәhlükәsizliyinin qorunmasını tәmin etmәk
istehlakçılara sәriştәli mal seçimindә kömәk etmәk
mәhsulların elm, texnika vә texnologiyanın inkişafına uyğunluğunu vә onların rәqabәt qabiliyyәtinin
yüksәldilmәsini tәmin etmәk
istehlakçıların mәhsulların nomenklaturası vә keyfiyyәti haqqında tam vә sәhih informasiyaya malik olmalarını
tәmin etmәk
keyfiyyәtin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi üsullarını işlәmәk

96 Kvalimetriyanın әsas vәzifәlәrinә hansı aiddir?

•

istehlakçıların mәhsulların nomenklaturası vә keyfiyyәti haqqında tam vә sәhih informasiyaya malik olmalarını
tәmin etmәk
mәmulatların zәruri keyfiyyәt göstәricilәrini vә bu göstәricilәrin optimal qiymәtlәrini tәyin etmәk
istehlakçılara sәriştәli mal seçimindә kömәk etmәk
insanların hәyatının, sağlamlığının, әtraf mühitin tәhlükәsizliyinin qorunmasını tәmin etmәk
mәhsulların elm, texnika vә texnologiyanın inkişafına uyğunluğunu vә onların rәqabәt qabiliyyәtinin
yüksәldilmәsini tәmin etmәk

97 Kvalimetriya nәdir?

•

mәmulatın keyfiyyәtinin miqdarca qiymәtlәndirilmәsi metodlarını işlәyib hazırlayan elmi fәaliyyәt sahәsi
mәmulatın keyfiyyәtinin miqdarca qiymәtlәndirilmәsinin nәzәri әsaslarını vә metodlarını işlәyib hazırlayan
tәcrübi vә elmi fәaliyyәt sahәsi
mәmulatın keyfiyyәtinin miqdarca qiymәtlәndirilmәsinin nәzәri әsaslarını işlәyib hazırlayan fәaliyyәt sahәsi
mәmulatın keyfiyyәtinin miqdarca qiymәtlәndirilmәsinin nәzәri әsaslarını vә metodlarını işlәyib hazırlayan
tәcrübi fәaliyyәt sahәsi
mәmulatın keyfiyyәtinin miqdarca qiymәtlәndirilmәsinin nәzәri әsaslarını vә metodlarını işlәyib hazırlayan
fәaliyyәt sahәsi
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99 Keyfiyyәt sәviyyәsi diferensial metodla qiymәtlәndirilәrkәn mәhsulda zәrәrli radioaktiv şüalanmaya görә
nisbi göstәrici 0,97 olarsa, bu göstәriciyә görә hansı mülahizә doğrudur?

•

düzgün cavab yoxdur
baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsi mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn yüksәkdir
baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviyyәsi mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn aşağıdır
baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsi mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsinә bәrabәrdir
baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsi mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn yüksәkdir vә ya ona bәrabәrdir

100 Qiymәtlәndirilәn mәhsulun әmәk tutumu 150 dәq/mәhsul, baza nümunәsinin müvafiq göstәricisi 60
dәq/mәhsul tәşkil edәrsә, keyfiyyәt sәviyyәsi diferensial metodla qiymәtlәndirilәrkәn әmәk tutumunun nisbi
göstәricisini tapın.

•

90
105
0,4
2,5
210

101 Qiymәtlәndirilәn avadanlığın istismarı zamanı әmәlә gәlәn tullantılarda zәrәrli maddәlәrin miqdarı 120
mq, baza nümunәsinin müvafiq göstәricisi 180 mq tәşkil edәrsә, keyfiyyәt sәviyyәsi diferensial metodla
qiymәtlәndirilәrkәn tullantılarda zәrәrli maddәlәrin miqdarı nisbi göstәricisini tapın.

•

340
2
60
0,67
1,5

102 Keyfiyyәt sәviyyәsi diferensial metodla qiymәtlәndirilәrkәn mәhsulun enerji sәrfinin nisbi göstәricisi
1,1 olasa, bu göstәriciyә görә hansı mülahizә doğrudur?

•

mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn yüksәkdir vә ya ona bәrabәrdir
mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsinә bәrabәrdir
mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn aşağıdır
mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn yüksәkdir
düzgün cavab yoxdur

103 Qiymәtlәndirilәn mühәrrikin yanacaq sәrfi 3 l/saat , baza nümunәsinin müvafiq göstәricisi 4,5 l/saat
tәşkil edәrsә, keyfiyyәt sәviyyәsi diferensial metodla qiymәtlәndirilәrkәn yanacaq sәrfinin nisbi göstәricisini
tapın.

•

0,15
1,5
1,2
0,67
7,5

104 Avadanlığın korpusunun material tutumu 70 kq, baza nümunәsinin müvafiq göstәricisi 56 kq plastmass
tәşkil edәrsә, keyfiyyәt sәviyyәsi diferensial metodla qiymәtlәndirilәrkәn korpusunun material tutumunun
nisbi göstәricisini tapın.

•

3,5
126
1,25
0,8
14

105 Közәrmә lampasıının xidmәt müddәti 1800 saat, baza nümunәsinin müvafiq göstәricisi 2400 saat olarsa,
keyfiyyәt sәviyyәsi diferensial metodla qiymәtlәndirilәrkәn lampanın xidmәt müddәtinin nisbi göstәricisini
tapın.

•

1,5
0,75
1,33
1200
4200

106 Qiymәtlәndirilәn su nasosunun faydalı iş әmsalı 0,64, baza nümunәsinin müvafiq göstәricisi 0,80 olarsa,
keyfiyyәt sәviyyәsi diferensial metodla qiymәtlәndirilәrkәn avadanlığın gücünün nisbi göstәricisini tapın.

•

1,44
0,16
0,24
1,25
0,8

107 Qiymәtlәndirilәn mәişәt tozsoranının gücü 300 Vt, baza nümunәsinin müvafiq göstәricisi 600 Vt olarsa,
keyfiyyәt sәviyyәsi diferensial metodla qiymәtlәndirilәrkәn avadanlığın gücünün nisbi göstәricisini tapın.

•

0, 02
0,5
2
300
0,35

108 Qiymәtlәndirilәn toxuculuq dәzgahının mәhsuldarlıq göstәricisi 150 m/saat, baza nümunәsinin müvafiq
göstәricisi 100 m/saat olarsa, keyfiyyәt sәviyyәsi diferensial metodla qiymәtlәndirilәrkәn dәzgahın
mәhsuldarlığının nisbi göstәricisini tapın.

•

250
0,67
1,5
50
0,15

109 Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi diferensial metodla qiymәtlәndirilәrkәn, hansı halda keyfiyyәt
sәviyәyәsinin tәyinindә müәyyәn qәdәr qeyrimüәyyәnlik baş verir?

•

nisbi göstәricilәrin bütün qiymәtlәri vahiddәn böyük olarsa
nisbi göstәricilәrin bütün qiymәtlәri vahiddәn kiçik olarsa
nisbi göstәricilәrin bir hissәsi vahidә bәrabәr, digәr hissәsi vahiddәn kiçik olarsa
düzgün cavab yoxdur
nisbi göstәricilәrin bütün qiymәtlәri vahidә bәrabәr olarsa

110 Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi diferensial metodla qiymәtlәndirilәrkәn, hansı halda mәhsulun keyfiyyәt
sәviyәyәsinin baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviyәyәsinә bәrabәr olması kimi nәticә әldә edilir?

•

nisbi göstәricilәrin bir hissәsi vahidә bәrabәr, digәr hissәsi vahiddәn kiçik olarsa
nisbi göstәricilәrin bütün qiymәtlәri vahiddәn kiçik olarsa
nisbi göstәricilәrin bütün qiymәtlәri vahiddәn böyük olarsa
nisbi göstәricilәrin bütün qiymәtlәri vahidә bәrabәr olarsa
nisbi göstәricilәrin bir hissәsi vahidә bәrabәr, digәr hissәsi vahiddәn böyük olarsa

111 Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi diferensial metodla qiymәtlәndirilәrkәn, hansı halda mәhsulun keyfiyyәt
sәviyәyәsinin baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviyәyәsindәn aşağı olması kimi nәticә әldә edilir?

•

•

nisbi göstәricilәrin bütün qiymәtlәri vahiddәn kiçik olarsa
nisbi göstәricilәrin bir hissәsi vahidә bәrabәr, digәr hissәsi vahiddәn kiçik olarsa
nisbi göstәricilәrin bir hissәsi vahidә bәrabәr, digәr hissәsi vahiddәn böyük olarsa
nisbi göstәricilәrin bütün qiymәtlәri vahidә bәrabәr olarsa
nisbi göstәricilәrin bütün qiymәtlәri vahiddәn böyük olarsa

112 Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi diferensial metodla qiymәtlәndirilәrkәn, hansı halda mәhsulun keyfiyyәt
sәviy¬yәsinin baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn yüksәk olması kimi nәticә әldә edilir?

•

nisbi göstәricilәrin bütün qiymәtlәri vahiddәn kiçik olarsa
nisbi göstәricilәrin bir hissәsi vahidә bәrabәr, digәr hissәsi vahiddәn kiçik olarsa
nisbi göstәricilәrin bir hissәsi vahidә bәrabәr, digәr hissәsi vahiddәn böyük olarsa
nisbi göstәricilәrin bütün qiymәtlәri vahidә bәrabәr olarsa
nisbi göstәricilәrin bütün qiymәtlәri vahiddәn böyük olarsa

113 Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi diferensial metodla qiymәtlәndirilәrkәn, nisbi göstәricilәrin bütün
qiymәtlәri vahiddәn kiçik olarsa, aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı doğrudur?

•

düzgün cavab yoxdur
mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn yüksәkdir vә ya ona bәrabәrdir
mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviyәyәsindәn aşağıdır
mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsinә bәrabәrdir
mәhsulun keyfiyyәt sәviyәyәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviyәyәsindәn yüksәkdir

114 Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi diferensial metodla qiymәtlәndirilәrkәn, nisbi göstәricilәrin bütün
qiymәtlәri vahidә bәrabәr olarsa, aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı doğrudur?

•

mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn yüksәkdir
mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn yüksәkdir vә ya ona bәrabәrdir
mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn aşağıdır
mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviyyәsinә bәrabәrdir
düzgün cavab yoxdur

115 Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi diferensial metodla qiymәtlәndirilәrkәn, nisbi göstәricilәrin bütün
qiymәtlәri vahiddәn böyük olarsa, aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı doğrudur?

•

mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn yüksәkdir
mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsinә bәrabәrdir
düzgün cavab yoxdur
mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn yüksәkdir vә ya ona bәrabәrdir
mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn aşağıdır
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127 Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi üçün doğru olan müddәanı göstәrin.

•

qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәrinin müvafiq göstәricilәrin baza qiymәtlәri ilә
müqayisәsinә әsaslanan keyfiyyәtin nisbi xarakteristikasıdır
mәhsulun bir neçә xassәlәrini xarakterizә edәn keyfiyyәt göstәricisidir
mәhsulun yaradılması, istismarı, yaxud istehlakı zamanı özünü biruzә verәn onun obyektiv fәrqlәndirici cәhәtidir
mәhsulun keyfiyyәtini xarakterizә edәn bir vә ya bir neçә xassәlәrin kәmiyyәt xarakteristikasıdır
mәhsulun kompleks orta әdәdi, yaxud orta hәndәsi gös¬tәricisi olub, әhәmiyyәtinә görә birbirinә yaxın bir neçә
xassәlәri xarakterizә edir

128 Keyfiyyәtin ümumilәşdirilmiş göstәricisi nәdir?

•

qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәrinin müvafiq göstәricilәrin baza qiymәtlәri ilә
müqayisәsinә әsaslanan keyfiyyәtin nisbi xarakteristikasıdır
mәhsulun bir neçә xassәlәrini xarakterizә edәn keyfiyyәt göstәricisidir
mәhsulun keyfiyyәtini xarakterizә edәn bir vә ya bir neçә xassәlәrin kәmiyyәt xarakteristikasıdır
mәhsulun yaradılması, istismarı, yaxud istehlakı zamanı özünü biruzә verәn onun obyektiv fәrqlәndirici cәhәtidir
mәhsulun kompleks orta әdәdi, yaxud orta hәndәsi gös¬tәricisi olub, әhәmiyyәtinә görә birbirinә yaxın bir neçә
xassәlәri xarakterizә edir

129 Mәhsulun keyfiyyәtinin kompleks göstәricisi nәdir?

•

qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәrinin müvafiq göstәricilәrin baza qiymәtlәri ilә
müqayisәsinә әsaslanan keyfiyyәtin nisbi xarakteristikasıdır
mәhsulun kompleks orta әdәdi, yaxud orta hәndәsi gös¬tәricisi olub, әhәmiyyәtinә görә birbirinә yaxın bir neçә
xassәlәri xarakterizә edir
mәhsulun yaradılması, istismarı, yaxud istehlakı zamanı özünü biruzә verәn onun obyektiv fәrqlәndirici cәhәtidir
mәhsulun keyfiyyәtini xarakterizә edәn bir vә ya bir neçә xassәlәrin kәmiyyәt xarakteristikasıdır
mәhsulun bir neçә xassәlәrini xarakterizә edәn keyfiyyәt göstәricisidir

130 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricisi nәdir?

•

qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәrinin müvafiq göstәricilәrin baza qiymәtlәri ilә
müqayisәsinә әsaslanan keyfiyyәtin nisbi xarakteristikasıdır
mәhsulun yaradılması, istismarı, yaxud istehlakı zamanı özünü biruzә verәn onun obyektiv fәrqlәndirici cәhәtidir
mәhsulun keyfiyyәtini xarakterizә edәn bir vә ya bir neçә xassәlәrin kәmiyyәt xarakteristikasıdır
mәhsulun bir neçә xassәlәrini xarakterizә edәn göstәricidir
mәhsulun kompleks orta әdәdi, yaxud orta hәndәsi gös¬tәricisi olub, әhәmiyyәtinә görә birbirinә yaxın bir neçә
xassәlәri xarakterizә edir

131 Mәhsulun xassәsi üçün hansı doğrudur?

•

qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәrinin müvafiq göstәricilәrin baza qiymәtlәri ilә
müqayisәsinә әsaslanan keyfiyyәtin nisbi xarakteristikasıdır
mәhsulun yaradılması, istismarı, yaxud istehlakı zamanı özünü biruzә verәn onun obyektiv fәrqlәndirici cәhәtidir
mәhsulun keyfiyyәtini xarakterizә edәn kәmiyyәt xarakteristikasıdır
mәhsulu xarakterizә edәn keyfiyyәt göstәricisidir

mәhsulun kompleks orta әdәdi, yaxud orta hәndәsi gös¬tәricisi olub, әhәmiyyәtinә görә birbirinә yaxın bir neçә
göstәricini xarakterizә edir

132 Keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodu deyildir:

•

mütlәq
kompleks
inteqral
diferensial
qarışıq

133 Kvalimetriyada keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün tәtbiq edilmәyәn metodu göstәrin.

•

qarışıq
diferensial
kompleks
cütcüt müqayisәetmә
inteqral

134 Mәmulatların keyfiyyәt sәviyyәsi qiymәtlәndirilәrkәn hansı metoddan istifadә edilmir?

•

diferensial
qarışıq
inteqral
ranqlama
kompleks

135 Kvalimetriya üçün doğru olmayan qiymәtlәndirmә metodunu göstәrin.

•

kompleks
qarışıq
inteqral
diferensial
düzgün cavab yoxdur

136 Hansı metodla mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi qiymәtlәndirilmir?

•

qarışıq
ardıcıl
kompleks
inteqral
diferensial

137 Aşağıdakılardan hansı mәmulatların keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodu deyildir?

•

inteqral
qarışıq
kompleks
diferensial
xәtti

138 Mәmulatların keyfiyyәt sәviyyәsi qiymәtlәndirilәrkәn hansı metoddan istifadә edilir?

•

qarışıq
xәtti
ardıcıl
ranqlama
cütcüt müqayisәetmә

139 Kvalimetriyada tәtbiq edilәn keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodunu göstәrin

•

ardıcıl
kompleks
cütcüt müqayisәetmә
bilavasitә
ranqlama

140 Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi hansı metodla qiymәtlәndirilir?

•

bilavasitә
xәtti
inteqral
ranqlama
cütcüt müqayisәetmә

141 Aşağıdakılardan hansı mәmulatların keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodudur?

•

xәtti
diferensial
bilavasitә
cütcüt müqayisәetmә
ardıcıl

142 Aşağıdakılardan hansı kompleks keyfiyyәt göstәricisinә şamil edilmәyәn tәlәbdir?

•

sistemlilik
müqayisәlik
normalaşdırılmaq
dәyişәn parametrlәrә hәssaslıq
tәmsilçilik
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düzgün cavab yoxdur
4
1
2
3

148 ..

•

0,5
2
1,5
350
150
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•

100
27,4
1
33,3
0,3

•

0,2
0,1
6
0,25
1
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151 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrlәrinin tәyin edilmәsi metodlarından ekvivalent
nisbәtlәr metоdu nә zaman tәtbiq olunur?

•

düzgün cavab yoxdur
әgәr tәdqiq оlunan mәmulatların sayı seçilәn keyfiyyәt göstәricilәrinin sayından az оlarsa
mәhsulun yaradılması vә istismarı хәrclәri vә mәhsulun etibarlılıq göstәricilәri arasında asılılığın qurulması tәlәb
edilәrsә
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin buraхıla bilәn hәdd qiymәtlәri namәlum olarsa
mәhsulun miqdarının hansı nisbi dәyişmәsinә müvafiq keyfiyyәt göstәricisinin nisbi dәyişmәsinin ekvivalent
оlduğunu әsaslandırmaq mümkün оlarsa

152 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrlәrinin tәyin edilmәsi metodlarından hәdd vә nоminal
qiymәtlәr metоdu nәyә әsaslanır?

•

düzgün cavab yoxdur
tәdqiq оlunan mәmulatlardan qüsurlu olanların xüsusi çәkisinә
mәhsulun yaradılması, istismarı хәrclәri vә mәhsulun ilkin keyfiyyәt göstәricilәri arasında asılılığın qurulmasına
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin mәlum buraхıla bilәn hәdd qiymәtlәrindәn istifadәyә
mәhsulun miqdarının nisbi dәyişmәsinә müvafiq keyfiyyәt göstәricisinin nisbi dәyişmәsinin
müәyyәnlәşdirilmәsinә

153 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrlәrinin tәyin edilmәsi metodlarından çәki
parametrlәrinin dәyәr – reqressiya asılılığına görә tәyini metоdu nәyә әsaslanır?

•

düzgün cavab yoxdur
tәdqiq оlunan mәmulatlardan qüsurlu olanların xüsusi çәkisinә
mәhsulun yaradılması, istismarı хәrclәri vә mәhsulun ilkin keyfiyyәt göstәricilәri arasında asılılığın qurulmasına
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin mәlum buraхıla bilәn hәdd qiymәtlәrindәn istifadәyә
mәhsulun miqdarının nisbi dәyişmәsinә müvafiq keyfiyyәt göstәricisinin nisbi dәyişmәsinin
müәyyәnlәşdirilmәsinә

154 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrlәrinin tәyin edilmәsi metodlarından parametrik
keyfiyyәt göstәricilәrinin reqressiya tәhlili metоdundan nә zaman istifadә olunur?

•

düzgün cavab yoxdur
әgәr tәdqiq оlunan mәmulatların sayı seçilәn keyfiyyәt göstәricilәrinin sayından çох оlarsa
mәhsulun yaradılması vә istismarı хәrclәri vә mәhsulun etibarlılıq göstәricilәri arasında asılılığın qurulması tәlәb
edilәrsә
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin buraхıla bilәn hәdd qiymәtlәri namәlum olarsa
mәhsulun miqdarının hansı nisbi dәyişmәsinә müvafiq keyfiyyәt göstәricisinin nisbi dәyişmәsinin ekvivalent
оlduğu mәlum olarsa

155 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrlәrinin tәyin edilmәsi metodlarından parametrik
keyfiyyәt göstәricilәrinin reqressiya tәhlili metоdundan nә zaman istifadә olunur?

•

mәhsulun yaradılması, istismarı хәrclәri vә mәhsulun etibarlılıq göstәricilәri arasında asılılığın qurulması tәlәb
edilәrsә
әgәr tәdqiq оlunan mәmulatların sayı seçilәn keyfiyyәt göstәricilәrinin sayına bәrabәr оlarsa
düzgün cavab yoxdur
mәhsulun miqdarının hansı nisbi dәyişmәsinә müvafiq keyfiyyәt göstәricisinin nisbi dәyişmәsinin ekvivalent
оlduğu mәlum olarsa
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin buraхıla bilәn hәdd qiymәtlәri namәlum olarsa

156 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrlәrinin tәyin edilmәsinin müxtәlif metоdları
mövcuddur. Mәhsulun miqdarının hansı nisbi dәyişmәsinә müvafiq keyfiyyәt göstәricisinin nisbi
dәyişmәsinin ekvivalent оlduğunu әsaslandırmaq mümkün оlduqda tәtbiq edilәn metodu göstәrin.

•

diaqramlar metodu
hәdd vә nоminal qiymәtlәr metоdu
ekvivalent nisbәtlәr metоdu
ekspert metodu
çәki parametrlәrinin dәyәr  reqressiya asılılığına görә tәyini metоdu

157 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrlәrinin tәyin edilmәsinin müxtәlif metоdları
mövcuddur. Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin mәlum buraхıla bilәn hәdd qiymәtlәrindәn istifadәyә
әsaslanan metod hansıdır?

•

qarışıq metod
ekspert metodu
çәki parametrlәrinin dәyәr – reqressiya asılılığına görә tәyini metоdu
hәdd vә nоminal qiymәtlәr metоdu
ekvivalent nisbәtlәr metоdu

158 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrlәrinin tәyin edilmәsinin müxtәlif metоdları
mövcuddur. Mәhsulun yaradılması vә istismarı хәrclәri vә mәhsulun ilkin keyfiyyәt göstәricilәri arasında
asılılığın qurulmasına әsaslanan metod hansıdır?

•

hәdd vә nоminal qiymәtlәr metоdu
çәki parametrlәrinin dәyәr – reqressiya asılılığına görә tәyini metоdu
düzgün cavab yoxdur
ekspert metodu
ekvivalent nisbәtlәr metоdu

159 Beş sayda keyfiyyәt göstәricisindәn dördünün çәki әmsallarının cәmi 0,7 olasa, beşinci keyfiyyәt
göstәricisinin çәki әmsalının qiymәtini hesablayın.

•

0,3
1
0,8
0,2
0,28

160 .

•

28
68
9
90
32

161 Kоmpleks keyfiyyәt göstәricisi nоrmalaşdırılmaq tәlәbinә cavab vermәlidir. Onun mahiyyәti nәdir?

•

kоmpleks keyfiyyәt göstәricisi ayrıayrı keyfiyyәt göstәricilәrinin hәr birinin dәyişmәsinә reaksiya vermәmәlidir
düzgün cavab yoxdur
kоmpleks göstәricinin әdәdi qiymәti nisbi keyfiyyәt göstәricilәrinin әn böyük vә әn kiçik qiymәtlәri ilә
mәhdudlaşmalıdır
digәr qalan göstәricilәrin dәyişmәz qiymәtlәrindә mәmulatın kоmpleks keyfiyyәt göstәricisi dәyişmәlidir
mәmulatın keyfiyyәti qiymәtlәndirilәn bütün әsas хarakteris¬¬tikaları kоmpleks göstәricidә әks оlunmalıdır

162 Kоmpleks keyfiyyәt göstәricisi böhran qiymәtinә malik оlmaq tәlәbinә cavab vermәlidir. Onun
mahiyyәti nәdir?

•

mәmulatın keyfiyyәti qiymәtlәndirilәn bütün әsas хarakteris¬¬tikaları kоmpleks göstәricidә әks оlunmamalıdır
düzgün cavab yoxdur
keyfiyyәt göstәricilәrinin әn böyük vә әn kiçik qiymәtlәri ilә mәhdudlaşmalıdır
kоmpleks keyfiyyәt göstәricisi ayrıayrı keyfiyyәt göstәricilәrinin hәr birinin dәyişmәsinә dәrhal reaksiya
vermәlidir
ayrıayrı keyfiyyәt göstәricilәrindәn istәnilәn birinin dәyişmәsi ilә mәmulatın keyfiyyәt göstәricisi
dәyişmәmәlidir

163 Kоmpleks keyfiyyәt göstәricisi dәyişәn parametrlәrә hәssaslıq tәlәbinә cavab vermәlidir. Onun
mahiyyәti nәdir?

•

digәr qalan göstәricilәrin dәyişmәz qiymәtlәrindә ayrıayrı keyfiyyәt göstәricilәrindәn istәnilәn birinin dәyişmәsi
ilә mәmulatın kоmpleks keyfiyyәt göstәricisi dәyişmәlidir
düzgün cavab yoxdur
kоmpleks göstәricinin әdәdi qiymәti nisbi keyfiyyәt göstәricilәrinin әn böyük vә әn kiçik qiymәtlәri ilә
mәhdudlaşmalıdır
kоmpleks keyfiyyәt göstәricisi ayrıayrı keyfiyyәt göstәricilәrinin hәr birinin dәyişmәsinә dәrhal reaksiya
vermәlidir
mәmulatın keyfiyyәti qiymәtlәndirilәn bütün әsas хarakteris¬¬tikaları kоmpleks göstәricidә әks оlunmalıdır

164 Kоmpleks keyfiyyәt göstәricisi mоnоtоnluq tәlәbinә cavab vermәlidir. Onun mahiyyәti nәdir?

•

kоmpleks keyfiyyәt göstәricisi ayrıayrı keyfiyyәt göstәricilәrinin hәr birinin dәyişmәsinә dәrhal reaksiya
vermәlidir
digәr qalan göstәricilәrin dәyişmәz qiymәtlәrindә ayrıayrı keyfiyyәt göstәricilәrindәn istәnilәn birinin dәyişmәsi
ilә mәmulatın kоmpleks keyfiyyәt göstәricisi dәyişmәlidir
düzgün cavab yoxdur
kоmpleks göstәricinin әdәdi qiymәti nisbi keyfiyyәt göstәricilәrinin әn böyük vә әn kiçik qiymәtlәri ilә
mәhdudlaşmalıdır
mәmulatın keyfiyyәti qiymәtlәndirilәn bütün әsas хarakteris¬¬tikaları kоmpleks göstәricidә әks оlunmalıdır

165 Kоmpleks keyfiyyәt göstәricisi hәmahәnglik tәlәbinә cavab vermәlidir. Onun mahiyyәti nәdir?

•

digәr qalan göstәricilәrin dәyişmәz qiymәtlәrindә ayrıayrı keyfiyyәt göstәricilәrindәn istәnilәn birinin dәyişmәsi
ilә mәmulatın kоmpleks keyfiyyәt göstәricisi dәyişmәlidir
mәmulatın keyfiyyәti qiymәtlәndirilәn bütün әsas хarakteris¬¬tikaları kоmpleks göstәricidә әks оlunmalıdır
düzgün cavab yoxdur
kоmpleks göstәricinin әdәdi qiymәti nisbi keyfiyyәt göstәricilәrinin әn kiçik qiymәtlәri ilә mәhdudlaşmalıdır
kоmpleks keyfiyyәt göstәricisi ayrıayrı keyfiyyәt göstәricilәrinin dәyişmәsinә reaksiya vermәlidir

166 Kоmpleks keyfiyyәt göstәricisi tәmsilçilk tәlәbinә cavab vermәlidir. Onun mahiyyәti nәdir?

•

düzgün cavab yoxdur
kоmpleks keyfiyyәt göstәricisi ayrıayrı keyfiyyәt göstәricilәrinin hәr birinin dәyişmәsinә reaksiya vermәlidir
ayrıayrı keyfiyyәt göstәricilәrindәn istәnilәn birinin dәyişmәsi ilә mәmulatın kоmpleks keyfiyyәt göstәricisi
dәyişmәlidir
mәmulatın keyfiyyәti qiymәtlәndirilәn bütün әsas хarakteris¬¬tikaları kоmpleks göstәricidә әks оlunmalıdır
kоmpleks göstәricinin әdәdi qiymәti nisbi keyfiyyәt göstәricilәrinin әn böyük qiymәtlәri ilә mәhdudlaşmalıdır
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168 Әgәr tәdqiq olunan mәmulatların sayı seçilәn keyfiyyәt göstәricilәrinin sayından çoxdursa, onda çәki
әmsallarının әdәdi qiymәtlәrini tәyin etmәk üçün hansı metoddan istifadә olunur?

•

hәddi vә nominal qiymәtlәr metodu
parametrik keyfiyyәt göstәricilәrinin reqressiya tәhlili metodu
düzgün cavab yoxdur
ekspert metodu
ekvivalent nisbәtlәr metodu

169 Әgәr tәdqiq olunan mәmulatların sayı seçilәn keyfiyyәt göstәricilәrinin sayına bәrabәr olarsa, onda çәki
әmsallarının әdәdi qiymәtlәrini tәyin etmәk üçün hansı metoddan istifadә olunur?

•

düzgün cavab yoxdur
hәddi vә nominal qiymәtlәr metodu
parametrik keyfiyyәt göstәricilәrinin reqressiya tәhlili metodu
ekvivalent nisbәtlәr metodu
ekspert metodu

170 Keyfiyyәt göstәricisinin çәki әmsalı tәyin edilmir:

•

ekspert metodu ilә
ekstrapolyasiya metodu ilә
parametrik vә dәyәr reqressiya asılılıqları metodu ilә
hәddi vә nominal qiymәtlәr metodu ilә
ekvivalent nisbәtlәr metodu ilә

171 Kvalimetriyada mәhsulların keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsalı bu metodla tәyin edilmir:

•

hәddi vә nominal qiymәtlәr metodu
ekvivalent nisbәtlәr metodu
ekspert metodu
nәzәriempirik metod
parametrik vә dәyәr reqressiya asılılıqları metodu

172 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarının tәyin edilmәsi metodu
deyildir?

•

normativ metod
parametrik vә dәyәr reqressiya asılılıqları metodu
hәddi vә nominal qiymәtlәr metodu
ekvivalent nisbәtlәr metodu
ekspert metodu

173 Hansı metod mәmulatların keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarının tәyini üçün istifadә edilmir?

•

mәqsәdin strukturlaşdırılması metodu
parametrik vә dәyәr reqressiya asılılıqları metodu
hәddi vә nominal qiymәtlәr metodu
ekvivalent nisbәtlәr metodu

ekspert metodu

174 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrlәrinin tәyini metodu deyildir?

•

hәddi vә nominal qiymәtlәr metodu
parametrik metod
ekspert metodu
ekvivalent nisbәtlәr metodu
parametrik vә dәyәr reqressiya asılılıqları metodu

175 Keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrlәri hansı metodla tәyin edilә bilmәz?

•

parametrik vә dәyәr reqressiya asılılıqları metodu
korrelyasiya metodu
ekspert metodu
ekvivalent nisbәtlәr metodu
hәddi vә nominal qiymәtlәr metodu

176 Kvalimetriyada keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrlәrinin tәyini üçün müxtәlif metodlardan istifadә
olunur. Aşağıdakılardan hansı belә metodlardan deyildir?

•

hәddi vә nominal qiymәtlәr metodu
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma metodu
ekspert metodu
ekvivalent nisbәtlәr metodu
parametrik vә dәyәr reqressiya asılılıqları metodu

177 Aşağıdakılardan hansı mәmulatın keyfiyyәt göstәricisinin çәki parametrinin (әmsalının) tәyini metodu
deyildir?

•

hәddi vә nominal qiymәtlәr metodu
parametrik vә dәyәr reqressiya asılılıqları metodu
qrafiki modellәşdirmә metodu
ekspert metodu
ekvivalent nisbәtlәr metodu

178 Kvalimetriyada tәtbiq edilәn mәmulatın keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrini qiymәtlәndirmә
metodunu göstәrin.

•

korrelyasiya metodu
nәzәriempirik metod
ekspert metodu
mәqsәdin strukturlaşdırılması metodu
parametrik metod

179 Hansı metodla mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametri qiymәtlәndirilir?

•

parametrik metod
ekvivalent nisbәtlәr metodu
ekstrapolyasiya metodu
nәzәriempirik metod
mәqsәdin strukturlaşdırılması metodu

180 Keyfiyyәt göstәricisinin çәki әmsalı tәyin edilir:

•

ekspert metodu ilә
mәqsәdin strukturlaşdırılması metodu ilә
nәzәriempirik metodla
ekstrapolyasiya metodu ilә

çoxfaktorlu proqnozlaşdırma metodu ilә

181 Kvalimetriyada mәhsulların keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsalı bu metodla tәyin edilir:

•

ekvivalent nisbәtlәr metodu
qrafiki modellәşdirmә metodu
parametrik metodu
nәzәriempirik metod
ekstrapolyasiya metodu

182 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarının tәyin edilmәsi metodudur?

•

mәqsәdin strukturlaşdırılması metodu
korrelyasiya metodu
hәddi vә nominal qiymәtlәr metodu
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma metodu
ekstrapolyasiya metodu

183 Aşağıdakılardan hansı metod mәmulatların keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarının tәyini üçün
istifadә edilir?

•

mәqsәdin strukturlaşdırılması metodu
parametrik metod
parametrik vә dәyәr reqressiya asılılıqları metodu
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma metodu
nәzәriempirik metod

184 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrlәrinin tәyini metodudur?

•

ekspert metodu
ekstrapolyasiya metodu
korrelyasiya metodu
qrafiki modellәşdirmә metodu
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma metodu

185 Keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrlәri hansı metodla tәyin edilir?

•

ekvivalent nisbәtlәr metodu
nәzәriempirik metod
parametrik metod
korrelyasiya metodu
ekstrapolyasiya metodu

186 Keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrlәrinin tәyin edilmәsi metodunu göstәrin.

•

ekstrapolyasiya metodu
mәqsәdin strukturlaşdırılması metodu
korrelyasiya metodu
hәddi vә nominal qiymәtlәr metodu
nәzәriempirik metod

187 Aşağıdakılardan hansı mәmulatın keyfiyyәt göstәricisinin çәki parametrinin (әmsalının) tәyin edilmәsi
metodudur?

•

mәqsәdin strukturlaşdırılması metodu
korrelyasiya metodu
qrafiki modellәşdirmә metodu
parametrik vә dәyәr reqressiya asılılıqları metodu
parametrik metod

188 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrlәrinin (әmsallarının) tәyin edilmәsinin neçә metodu
mövcuddur?

•

4
2
1
5
3

189 .

•

ortatarazlaşmış çәki göstәricilәri
ortatarazlaşmış hәndәsi әmsallar
ortatarazlaşmış әdәdi әmsallar
çәki әmsalları
çәki vuruqları

190 Hansı şәrt ödәndikdә çәki parametrlәri çәki әmsalları adlandırılır?(n – mәhsulun keyfiyyәt
göstәricilәrinin sayıdır)
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193 Keyfiyyәt sәviyyәsinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi zamanı tәtbiq edilәn keyfiyyәt göstәricisini
müәyyәnlәşdirin.

•

orta hәndәsi keyfiyyәt göstәricisi
qarışıq keyfiyyәt göstәricisi
diferensial keyfiyyәt göstәricisi
fәrdi keyfiyyәt göstәricisi
orta kvadratik keyfiyyәt göstәricisi

194 Keyfiyyәt sәviyyәsinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi zamanı hansı keyfiyyәt göstәricisindәn istifadә
olunur?

•

orta әdәdi keyfiyyәt göstәricisi
qarışıq keyfiyyәt göstәricisi
diferensial keyfiyyәt göstәricisi
fәrdi keyfiyyәt göstәricisi
orta kvadratik keyfiyyәt göstәricisi

195 Kompleks keyfiyyәt göstәricisinә aid olmayan sәciyyәvi xüsusiyyәt hansıdır?

•

tranzitivlik
dәyişәn parametrlәrә hәssaslıq
normalaşdırılmaq
müqayisәlik
tәmsilçilik

196 Kvalimetriyada kompleks keyfiyyәt göstәricisi üçün nәzәrdә tutulmayan şәrtdir:

•

digәr göstәricilәrlә qarşılıqlı uzlaşma
dәyişәn parametrlәrә hәssaslıq

normalaşdırılmaq
müqayisәlik
tәmsilçilik

197 Kompleks keyfiyyәt göstәricisinә şamil edilmәyәn tәlәbi göstәrin.

•

mütәrәqqilik
dәyişәn parametrlәrә hәssaslıq
normalaşdırılmaq
müqayisәlik
tәmsilçilik

198 Bu, kvalimetriyada kompleks keyfiyyәt göstәricisindәn tәlәb edilmir:

•

dәyişәn parametrlәrә hәssaslıq
tәmsilçilik
dinamiklik
müqayisәlik
normalaşdırılmaq

199 Aşağıdakılardan hansı kompleks keyfiyyәt göstәricisinә qoyulan tәlәb deyildir?

•

üstüntutulma prinsipinә cavab vermәk
dәyişәn parametrlәrә hәssaslıq
normalaşdırılmaq
tәmsilçilik
müqayisәlik

200 Kvalimetriyada kompleks keyfiyyәt göstәricisi üçün әsas şәrtdir:

•

sistemlilik
mütәrәqqilik
müqayisәlik
üstüntutulma prinsipinә cavab vermәk
dinamiklik

201 Kompleks keyfiyyәt göstәricisi üçün doğrudur:

•

üstüntutulma prinsipinә cavab vermәk
normalaşdırılmaq
sistemlilik
mütәrәqqilik
dinamiklik

202 Kompleks keyfiyyәt göstәricisinә qoyulan tәlәbi göstәrin.

•

mütәrәqqilik
digәr göstәricilәrlә qarşılıqlı uzlaşma
dәyişәn parametrlәrә hәssaslıq
dinamiklik
sistemlilik

203 Kompleks keyfiyyәt göstәricisi:

•

sistemli olmalıdır
tranzitivlik şәrtini ödәmәlidir
dinamik olmalıdır
mütәrәqqi olmalıdır
hәmahәnglilik tәlәbini ödәmәlidir

204 Kompleks keyfiyyәt göstәricisi hansı tәlәbә cavab vermәlidir?

•

sistemlilik
mütәrәqqilik
tәmsilçilik
tranzitivlik
dinamiklik

205 Kvalimetriyada keyfiyyәtin ümumilәşmiş göstәricisi kimi istifadә edilmәyәni göstәrin.

•

orta tarazlaşmış kompleks göstәrici
keyfiyyәtin inteqral göstәricisi
keyfiyyәt göstәricisinin çәki әmsalı
düzgün cavab yoxdur
mәmulatın әsas tәyinatını әks etdirәn әn әhәmiyyәtli baş göstәrici

206 Kvalimetriyada ümumilәşmiş keyfiyyәt göstәricisi kimi hansı tәtbiq edilmir?

•

orta tarazlaşmış kompleks göstәrici
düzgün cavab yoxdur
qarışıq keyfiyyәt göstәricisi
mәmulatın әsas tәyinatını әks etdirәn әn әhәmiyyәtli baş göstәrici
keyfiyyәtin inteqral göstәricisi

207 Keyfiyyәtin ümumilәşmiş göstәricisi deyildir:

•

düzgün cavab yoxdur
diferensial keyfiyyәt göstәricisi
keyfiyyәtin inteqral göstәricisi
orta tarazlaşmış kompleks göstәrici
mәmulatın әsas tәyinatını әks etdirәn әn әhәmiyyәtli baş göstәrici

208 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin ümumilәşmiş göstәricisi ola bilmәz?

•

düzgün cavab yoxdur
keyfiyyәtin inteqral göstәricisi
orta tarazlaşmış kompleks göstәrici
mәmulatın әsas tәyinatını әks etdirәn әn әhәmiyyәtli baş göstәrici
fәrdi keyfiyyәt göstәricisi

209 Kvalimetriyada ümumilәşmiş keyfiyyәt göstәricisi kimi hansı tәtbiq edilir?

•

fәrdi keyfiyyәt göstәricisi
keyfiyyәtin inteqral göstәricisi
keyfiyyәt göstәricisinin çәki әmsalı
qarışıq keyfiyyәt göstәricisi
diferensial keyfiyyәt göstәricisi

210 Keyfiyyәtin ümumilәşmiş göstәricisi hansıdır?

•

keyfiyyәt göstәricisinin çәki әmsalı
orta tarazlaşmış kompleks göstәrici
fәrdi keyfiyyәt göstәricisi
diferensial keyfiyyәt göstәricisi
qarışıq keyfiyyәt göstәricisi

211 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin ümumilәşmiş göstәricisi ola bilәr?
keyfiyyәt göstәricisinin çәki әmsalı

•

•

mәmulatın әsas tәyinatını әks etdirәn әn әhәmiyyәtli baş göstәrici
fәrdi keyfiyyәt göstәricisi
diferensial keyfiyyәt göstәricisi
qarışıq keyfiyyәt göstәricisi
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220 Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsinin qarışıq metоdla qiymәtlәndirilmәsindәn alınan göstәrici necә
göstәricidir?

•

ekvivalent
nisbi
fәrdi
ümumilәşmiş
iqtisadi

221 Keyfiyyәt sәviyyәsinin qarışıq metodla qiymәtlәndirilmәsi nә zaman tәtbiq olunur?

•

düzgün cavab yoxdur
keyfiyyәt göstәricilәri kifayәt qәdәr çox müxtәlif, hәr bir göstәricinin qiymәtini tәhlil etmәk çәtin olarsa vә onlar
mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi haqqında ümumilәşmiş nәticәyә gәlmәyә imkan vermәzsә
mәhsulun yaradılması, istismarı хәrclәri vә mәhsulun etibarlılıq göstәricilәri arasında asılılığın qurulması tәlәb
edilәrsә
әgәr tәdqiq оlunan mәmulatların sayı seçilәn keyfiyyәt göstәricilәrinin sayına bәrabәr оlarsa
mәhsulun miqdarının hansı nisbi dәyişmәsinә müvafiq keyfiyyәt göstәricisinin nisbi dәyişmәsinin ekvivalent
оlduğu mәlum olarsa

222 Qiymәtlәndirilәn mәmulatın inteqral keyfiyyәt göstәricisi şәrti olaraq 6, baza nümunәsininki 15 olarsa,
keyfiyyәt sәviyyәsinin inteqral göstәricisini hesablayın.

•

2,9
21
0,4
2,5
9

223 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sәviyyәsinin qarışıq metоdla qiymәtlәndirilmәsindәn alınan
göstәricidir?

•

dinamik
nisbi
statistik
kompleks
texniki

224 Qiymәtlәndirilәn mәmulatın inteqral keyfiyyәt göstәricisi şәrti olaraq 10, keyfiyyәt sәviyyәsinin inteqral
göstәricisi 0,4 olarsa, müvafiq baza nümunәsinin inteqral keyfiyyәt göstәricisini müәyyәnlәşdirin.

•

0,8
1
0,04
4
25

225 Qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsinin inteqral göstәricisi 1,4, müvafiq baza nümunәsinin
inteqral keyfiyyәt göstәricisi şәrti olaraq 10 olarsa, mәhsulun inteqral keyfiyyәt göstәricisini tapın.

•

8
21,4
14
7,14
8,6

226 Aşağıdakılardan hansı göstәrici mәmulatın keyfiyyәt sәviyyәsinin yekun göstәricisidir?

•

rәqabәtqabiliyyәtlilik
texniki
statistik
kоmpleks
nisbi

227 Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi inteqral metodla qiymәtlәndirilәrkәn, keyfiyyәt sәviyyәsinin inteqral
göstәricisi 1,1 olarsa, aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı doğrudur?

•

düzgün cavab yoxdur
mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn aşağıdır
mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsinә bәrabәrdir
mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn yüksәk deyildir
mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn yüksәkdir

228 Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi inteqral metodla qiymәtlәndirilәrkәn, keyfiyyәt sәviyyәsinin inteqral
göstәricisi 0,7 olarsa, aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı doğrudur?

•

düzgün cavab yoxdur
mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn aşağıdır
mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsinә bәrabәrdir
mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn yüksәk deyildir
mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn yüksәkdir

229 Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsinin yekun göstәricisi aşağıdakılardan hansı ola bilәr?

•

sәmәrәlilik göstәricisi
texniki göstәrici
inteqral göstәrici
dinamik göstәrici
sabit göstәrici

230 Keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olynan yekun göstәricisi mahiyyәt etibarı ilә necә
göstәricidir?
оna görә mәhsulun istehlakı zamanı özünü biruzә verәn obyektiv fәrqlәndirici cәhәt tapılır
mәhsulun keyfiyyәtini xarakterizә edәn xassәnin kәmiyyәt xarakteristikasıdır
qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәrinin müvafiq göstәricilәrin baza qiymәtlәri ilә
müqayisәsinә әsaslanan keyfiyyәtin nisbi xarakteristikasıdır

•

•

оna görә mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsinә ümumi qiymәt verilir
mәhsulun orta hәndәsi tarazlaşmış gös¬tәricisidir

231 Keyfiyyәt sәviyyәsinin inteqral göstәricisini hesablamaq üçün keyfiyyәtin inteqral göstәricisi nә zaman
tәtbiq edilir?

•

mәhsulun kompleks orta hәndәsi tarazlaşmış gös¬tәricisi mәlum olarsa
istismardan mәcmu faydalı effekt, mәmulatın yaradılması vә istismarına çәkilәn xәrclәrin cәmi mәlum olarsa
keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrlәrinin cәmi vahidә bәrabәr olarsa
mәhsulun keyfiyyә¬tinә daxil olan bütün әdәdi göstәrici¬lәrin, çәki parametrlәrinin qarşılıqlı tәsirini nәzәrә
almaq mümkündürsә
mәhsulun kompleks orta әdәdi tarazlaşmış gös¬tәricisi mәlum olarsa

232 Keyfiyyәt sәviyyәsinin yekun göstәricisi kimi istifadә edilir:

•

fәrdi göstәrici
proqnoz göstәrici
nominal göstәrici
әsas (tәyinedici) göstәrici
sabit göstәrici

233 Qarışıq metodla keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsini zәruri edәn sәbәbi göstәrin.

•

düzgün cavab yoxdur
әgәr tәdqiq оlunan mәmulatların sayı seçilәn keyfiyyәt göstәricilәrinin sayına bәrabәr оlarsa
mәhsulun yaradılması, istismarı хәrclәri vә mәhsulun etibarlılıq göstәricilәri arasında asılılığın qurulması tәlәb
edilәrsә
mәhsulun miqdarının hansı nisbi dәyişmәsinә müvafiq keyfiyyәt göstәricisinin nisbi dәyişmәsinin ekvivalent
оlduğu mәlum olarsa
kompleks metodla tәyin edilәn keyfiyyәt sәviyyәsinin ümumilәşmiş göstәricisi mәhsulun bütün әhәmiyyәtli
xassәlәrini dolğun nәzәrә almırsa vә tәhlil olunan keyfiyyәti adekvat sәciyyәlәndirmirsә

234 İnteqral keyfiyyәt göstәricisi nәdir?

•

mәhsulun yaradılması, istismarı, yaxud istehlakı zamanı özünü biruzә verәn onun obyektiv fәrqlәndirici cәhәtinin
qiymәti
xassәlәrin bir vә ya bir neçә fiziki ölçülәrinin әsas natural ölçü vahidlәrindәn istifadә edәrәk tapılan miqdarı
keyfiyyәtin zamandan asılı olaraq dәyişәn qiymәti
mәmulatın işinin sәmәrәliliyini daha ümumi şәkildә хarakterizә edәn yekun kоmpleks göstәrici
bütün keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarının әdәdi qiymәtlәrinin cәmi
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243 Keyfiyyәtin inteqral göstәricisini hesablamaq üçün hansı kәmiyyәtlәr mәlum olmalıdır?

•

istehsal olunan mәhsulun çeşidinin yaxşılaşdırılması hesabına gәlirin artımı vә zay mәhsullardan yaranan itkilәrin
azaldılması
istehsal proseslәrinin әmәk tutumunun vә mәhsula nәzarәtin dәyәrinin azalması
istismarın faydalı sәmәrәliliyi vә mәmulatın yaradılması vә istismarına çәkilәn xәrclәrin cәmi
düzgün cavab yoxdur
vahid mәhsulun qiymәti vә hesabat dövründә daxil olan xammal vә materialların hәcmi

244 .
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245 Kompleks metodla tәyin edilәn keyfiyyәt sәviyyәsinin ümumilәşmiş göstәricisi mәhsulun bütün
әhәmiyyәtli xassәlәrini kifayәt qәdәr dolğun nәzәrә almırsa vә ona görә dә tәhlil olunan mәmulatların
keyfiyyәtini adekvat sәciyyәlәndirmirsә, bu zaman hansı keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodundan
istifadә edilir?

•

diferensial
qarışıq
ekspert
kompleks
inteqral

246 Keyfiyyәt göstәricilәri kifayәt qәdәr çox müxtәlif, hәr bir göstәricinin qiymәtini tәhlil etmәk çәtin olarsa
vә onlar mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi haqqında ümumilәşmiş nәticәyә gәlmәyә imkan vermәzsә, bu zaman
hansı keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodundan istifadә edilir?

•

ekspert
qarışıq
diferensial
inteqral
kompleks

247 Qarışıq metodla keyfiyyәt sәviyysi qiymәtlәndirilmәsindә hansı metodlar eyni zamanda istifadә olunur?

•

diferensial vә kompleks
kompleks vә ekspert
kompleks vә inteqral
inteqral vә ekspert
diferensial vә inteqral

248 Mürәkkәb vә çoxfunksiyalı mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi qiymәtlәndirilәrkәn bu metod tәtbiq edilir:

•

ekvivalent nisbәtlәr metodu
qarışıq
mütlәq
ekspert
parametrik metod

249 Mürәkkәb vә çoxfunksiyalı mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün aşağıdakılardan
hansı metod tәtbiq edilir?

•

diferensial
qarışıq
mütlәq
kompleks
inteqral

250 Әn sadә vә ümumi halda iqtisadi effekt nәdir?

•

buraхılan vahid mәhsulun istehsalı üçün хammalın vә materialın kömәyi ilә yerinә yetirilәn işin sәmәrәsi
istehsala qoyulan xәrclәrin qısa müddәtdә ödәnmәsi
iqtisadi fәaliyyәtin nәticәsi ilә onun әldә edilmәsinә çәkilәn bütün xәrclәrin fәrqi
әmәk mәhsuldarlığının qısa müddәtdә kәskin yüksәlmәsi
istehsal olunan mәhsulun pәrakәndә satış qiymәti ilә onun topdansatış qiymәti arasında fәrq

251 Müxtәlif cins mәhsulun keyfiyyәtinin kompleks göstәricisini müәyyәnlәşdirin:

•

keyfiyyәt göstәricisinin proqnoz qiymәti
nisbi keyfiyyәt göstәricisi
rentabellik hәddi
qusurluluq indeksi
әsaslı vәsait qoyuluşunun ödәnmә әmsalı

252 Aşağıdakılardan hansı müxtәlif cins mәhsulların keyfiyyәt sәviyyәsinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi
zamanı tәtbiq edilәn göstәricilәrdәndir?

•

optimallaşdirma kriteri
diferensial keyfiyyәt göstәricisi
mәhsul növlәrinin xidmәt müddәtlәri
әsaslı vәsait qoyuluşunun ödәnmә әmsalı
orta hәndәsi tarazlaşmış keyfiyyәt indeksi

253 Müxtәlif cins mәhsulların keyfiyyәt sәviyyәsinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi zamanı tәtbiq edilәn әsas
göstәrici hansıdır?

•

çәki parametri
fәrdi keyfiyyәt göstәricisi
mәhsul növlәrinin çәki әmsalı
nisbi orta әdәdi tarazlaşmış keyfiyyәt indeksi
düzgün cavab yoxdur

254 Mәhsulun keyfiyyәt indeksi:

•

mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsinin qarışıq metоdla qiymәtlәndirilmәsindәn alınan göstәricidir
qiymәtlәndirilәn vә baza mәhsulunun orta tarazlaşmış keyfiyyәt göstәricilәrinin nisbi qiymәtinә bәrabәrdir
keyfiyyәt göstәricilәri kifayәt qәdәr çox müxtәlif, hәr bir göstәricinin qiymәtini tәhlil etmәk çәtin olarsa tәtbiq
edilir
ölçülәn keyfiyyәt göstәricilәrinin artma vә ya azalma qaydası ilә sıraya düzülmәsinә әsaslanır
qiymәtlәndirilәn mәhsulun fәrdi keyfiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәrinin müvafiq baza göstәricilәri ilә
müqayisәsinә әsaslanır

255 Mәhsulun keyfiyyәt indeksi nәdir?

•

mәhsulun xidmәt müddәtini nәzәrә alır
müxtәlif cinsli mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsinin kompleks göstәricisi
texniki tәyinatlı mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә fәrdi göstәrici
mәhsulun rәqabәtә davamlılığını ifadә edir
mәhsulun istehlakından hәr il alınan sәmәrәni xarakterizә edir

256 Müxtәlif cins mәhsulların keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün hansından istifadә olunur?

•

ümumi iqtisadi sәmәrәdәn
keyfiyyәt indekslәrindәn
keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarından
optimallaşdırma kriterlәrindәn
cәrgә şkalalarından

257 Müxtәlif cins mәhsul dedikdә nә başa düşülür?

•

müәyyәn (vahid) istehsalat mәqsәdinә nail olmaq üçün nәzәrdә tutulan mәmulatların mәcmusu
düzgün cavab yoxdur
elә mәhsul qrupudur ki, onlıarın keyfiyyәt göstәricilәri arasında qarşılıqlı әlaqә yoxdur
istismarından, yuaxud istehlakından alınan sәmәrәsi şәraitdәn asılı olaraq dәyişәn mәhsul qrupu
keyfiyyәtә ümumi rәhbәrliyin hәyata keçirilmәsini tәmin edәn tәşkilati strukturun, mәsuliyyәtin, prоsedurların,
prоseslәrin vә ehtiyatların mәcmusu

258 Verilmiş mәmulat qrupunun әvvәlcәdәn işlәnmiş keyfiyyәt göstәricilәrinin genişlәndirilmiş
nоmenklaturu оlmazsa, ilkin nоmenklatura kimi hansı götürülür?

•

tipik nomenklatur
perspektiv nоmenklatur
kоnkret nоmenklatur
tәyin edilmә mәrhәlәsi üzrә nomenklatur
ifadә olunma tәrzinә görә nоmenklatur

259 Bir neçә eynitipli mәmulatların хarakteristikaları üçün keyfiyyәt göstәricilәrinin dәqiqlәşdirilmiş
siyahısı hansı nomenklaturudur?

•

qiymәtlәndirmә üçün istifadә üzrә nomenklatur
ifadә olunma tәrzinә görә nоmenklatur
optimal nomenklatur
kоnkret nоmenklatur
genişlәndirilmiş nomenklatur

260 Keyfiyyәt göstәricilәrinin konkret nomenklaturu:

•

ayrıayrı teхniki mәmulat qrupları vә növlәri nәzәrә alınmadan tәrtib edilәn nomenklaturdur
düzgün cavab yoxdur
qiymәtlәndirilәn mәmulatın хarakteristikaları üçün keyfiyyәt göstәricilәrinin dәqiqlәşdirilmiş siyahısıdır
rәqabәt qabiliyyәtli mәhsul istehsalında lider оlan müvafiq sahәdә qabaqcıl sәnaye müәssisәlәri tәrәfindәn işlәnib
hazırlanan nomenklaturdur
bütün keyfiyyәt göstәricilәri qruplarının tam siyahısıdır

261 Ayrıayrı mәmulat qrupları, növlәri vә ya tiplәrinin ünvanlı vә genişlәndirilmiş keyfiyyәt göstәricilәrinin
nоmenklaturunun sоnradan işlәnib hazırlanması vә seçilmәsi üçün әsas kimi hansı nomenklatur götürülür?

•

qiymәtlәndirmә üçün istifadә üzrә nomenklatur
tәyin edilmә mәrhәlәsi üzrә nomenklatur
ifadә olunma tәrzinә görә nоmenklatur
tipik nomenklatur
kоnkret nоmenklatur

262 Keyfiyyәt göstәricilәrinin genişlәndirilmiş nomenklaturu:

•

ayrıayrı teхniki mәmulat qrupları vә növlәri nәzәrә alınmadan tәrtib edilәn nomenklaturdur
adәtәn rәqabәt qabiliyyәtli mәhsul istehsalında lider оlan müvafiq sahәdә qabaqcıl sәnaye müәssisәlәri tәrәfindәn
işlәnib hazırlanan nomenklaturdur
qiymәtlәndirilәn mәmulatın хarakteristikaları üçün keyfiyyәt göstәricilәrinin dәqiqlәşdirilmiş siyahısıdır
düzgün cavab yoxdur
bütün keyfiyyәt göstәricilәri qruplarının tam siyahısıdır

263 Qiymәtlәndirilәn mәmulatın хarakteristikaları üçün keyfiyyәt göstәricilәrinin dәqiqlәşdirilmiş siyahısı
hansıdır?

•

optimal nоmenklatur
tipik nomenklatur
kоnkret nоmenklatur
genişlәndirilmiş nоmenklatur
proqnoz nоmenklatur

264 Keyfiyyәt göstәricilәrinin tipik nomenklaturu:

•

düzgün cavab yoxdur
ayrıayrı teхniki mәmulat qrupları vә növlәri nәzәrә alınmadan tәrtib edilәn nomenklaturdur
yaхın funksiyalı, hәmçinin охşar хassә parametrlәrinә malik оlan müәyyәn qrup mәmulatların keyfiyyәtinin
qiymәtlәndirilmәsi zamanı tәrtib edilәn nomenklaturdur
rәqabәt qabiliyyәtli mәhsul istehsalında lider оlan müvafiq sahәdә qabaqcıl sәnaye müәssisәlәri tәrәfindәn işlәnib
hazırlanan nomenklaturdur
qiymәtlәndirilәn mәmulatın хarakteristikaları üçün keyfiyyәt göstәricilәrinin dәqiqlәşdirilmiş siyahısıdır

265 Daha ümumi vә universal оlub, böyük mәmulat siniflәri, mәsәlәn texnoloji maşınlar üçün tәrtib оlunan
keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu hansıdır?

•

genişlәndirilmiş nоmenklatur
tipik nomenklatur

•
perspektiv nоmenklatur
kоnkret nоmenklatur
tәyin edilmә mәrhәlәsi üzrә nomenklatur

266 Keyfiyyәt göstәricilәrinin hansı nоmenklaturu adәtәn rәqabәt qabiliyyәtli mәhsul istehsalında lider оlan
müvafiq sahәdә qabaqcıl sәnaye müәssisәlәri tәrәfindәn işlәnib hazırlanır?

•

genişlәndirilmiş nоmenklatur
proqnoz nоmenklatur
optimal nоmenklatur
kоnkret nоmenklatur
tipik nomenklatur

267 Bütün keyfiyyәt göstәricilәri qruplarının tam siyahısı hansıdır?

•

tipik nomenklatur
proqnoz nоmenklatur
genişlәndirilmiş nоmenklatur
kоnkret nоmenklatur
optimal nоmenklatur

268 Eyni adlı, yaхın funksiyalı, hәmçinin охşar хassә parametrlәrinә malik оlan müәyyәn qrup mәmulatların
keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı tәrtib edilәn keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu hansıdır?

•

perspektiv nоmenklatur
tipik nomenklatur
kоnkret nоmenklatur
genişlәndirilmiş nоmenklatur
tәyin edilmә mәrhәlәsi üzrә nomenklatur

269 Ayrıayrı teхniki mәmulat qrupları vә növlәri nәzәrә alınmadan tәrtib edilәn keyfiyyәt göstәricilәrinin
nomenklaturu hansıdır?

•

optimal nоmenklatur
kоnkret nоmenklatur
genişlәndirilmiş nоmenklatur
tipik nomenklatur
proqnoz nоmenklatur

270 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu üçün doğru olmayanı göstәrin.

•

düzgün cavab yoxdur
konkret nomenklatur
geniş nomenklatur
tipik nomenklatur
spesifik nomenklatur

271 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricilәrinin konkret nomenklaturudur?

•

düzgün cavab yoxdur
istehsal vә ya ümumistehlak tәyinatlı bütün texniki mәmulatlara aid keyfiyyәt göstәricilәrinin tam siyahısı
eyni adlı, yaxın funksiyalı, hәmçinin xassәlәrinin oxşar parametrlәrinә malik olan müәyyәn qrup mәmulatların
keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı tәrtib edilәn vә istifadә olunan nomenklatur
qiymәtlәndirilәn mәmulat vә ya mәmulat sırasının (bir neçә eyni növlü) keyfiyyәt göstәricilәrinin daha
dәqiqlәşdirilmiş siyahısı
mәhsulun keyfiyyәtini xarakterizә edәn bir vә ya bir neçә xassәlәrin kәmiyyәt xarakteristikalarının siyahısı

272 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricilәrinin geniş nomenklaturudur?
düzgün cavab yoxdur

•

istehsal vә ya ümumistehlak tәyinatlı bütün texniki mәmulatlara aid keyfiyyәt göstәricilәrinin tam siyahısı
eyni adlı, yaxın funksiyalı, hәmçinin xassәlәrinin oxşar parametrlәrinә malik olan müәyyәn qrup mәmulatların
keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı tәrtib edilәn vә istifadә olunan nomenklatur
qiymәtlәndirilәn mәmulat vә ya mәmulat sırasının (bir neçә eyni növlü) keyfiyyәt göstәricilәrinin daha
dәqiqlәşdirilmiş siyahısı
mәhsulun keyfiyyәtini xarakterizә edәn bir vә ya bir neçә xassәlәrin kәmiyyәt xarakteristikalarının siyahısı

273 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricilәrinin tipik nomenklaturudur?

•

düzgün cavab yoxdur
istehsal vә ya ümumistehlak tәyinatlı bütün texniki mәmulatlara aid keyfiyyәt göstәricilәrinin tam siyahısı
eyni adlı, yaxın funksiyalı, hәmçinin xassәlәrinin oxşar parametrlәrinә malik olan müәyyәn qrup mәmulatların
keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı tәrtib edilәn vә istifadә olunan keyfiyyәt göstәricilәrinin siyahısı
qiymәtlәndirilәn mәmulat vә ya mәmulat sırasının (bir neçә eyni növlü) keyfiyyәt göstәricilәrinin daha
dәqiqlәşdirilmiş siyahısı
mәhsulun keyfiyyәtini xarakterizә edәn bir vә ya bir neçә xassәlәrin kәmiyyәt xarakteristikalarının siyahısı

274 Qiymәtlәndirilәn mәmulat vә ya mәmulat sırasının (bir neçә eyni növlü) keyfiyyәt göstәricilәrinin daha
dәqiqlәşdirilmiş siyahısı keyfiyyәt göstәricilәrinin hansı nomenklaturudur?

•

spesifik
konkret
geniş
tipik
sistemli

275 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricilәrinin eyni adlı, yaxın funksiyalı, hәmçinin xassәlәrinin oxşar
parametrlәrinә malik olan müәyyәn qrup mәmulatların keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı tәrtib edilәn
vә istifadә olunan nomenklaturudur?

•

spesifik
konkret
geniş
tipik
sistemli

276 Aşağıdakılardan hansı istehsal vә ya ümumistehlak tәyinatlı bütün texniki mәmulatlara aid keyfiyyәt
göstәricilәrinin tam siyahısını әks etdirәn keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturudur?

•

spesifik
konkret
geniş
tipik
sistemli

277 Aşağıdakılardan hansı doğru deyildir?

•

tipik nomenklatur
kömәkçi nomenklatur
konkret nomenklatur
geniş nomenklatur
düzgün cavab yoxdur

278 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricilәri nomenklaturlarının ayrıldığı qruplardan deyildir?

•

düzgün cavab yoxdur
konkret nomenklatur
geniş nomenklatur
tipik nomenklatur
sistemli nomenklatur

•

279 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu kimi qәbul edilmәyib:

•

düzgün cavab yoxdur
konkret nomenklatur
geniş nomenklatur
tipik nomenklatur
nisbi nomenklatur

280 Ümumilikdә keyfiyyәt göstәricilәri nomenklaturları üç qrupa bölünür. Aşağıdakılardan hansı bu
qruplardan biri deyildir?

•

düzgün cavab yoxdur
konkret nomenklatur
geniş nomenklatur
tipik nomenklatur
xüsusi nomenklatur

281 Hansı keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu ola bilmәz?

•

düzgün cavab yoxdur nomenklatur
konkret nomenklatur
geniş nomenklatur
tipik nomenklatur
baza nomenklatur

282 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturuna aid olmayanı göstәrin.

•

geniş
düzgün cavab yoxdur
etalon
konkret
tipik

283 Kvalimetriyada keyfiyyәt göstәricilәrinin belә nomenklaturu tәtbiq olunmur:

•

geniş
proqnoz
düzgün cavab yoxdur
konkret
tipik

284 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu deyildir?

•

tipik
geniş
mәxsusi
konkret
düzgün cavab yoxdur

285 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu hansı ola bilәr?

•

sistemli
nisbi
etalon
kömәkçi
konkret

286 Kvalimetriyada tәtbiq edilәn keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunu göstәrin.

•

•

geniş
baza
etalon
nisbi
xüsusi

287 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturudur?

•

baza
tipik
mәxsusi
proqnoz
etalon

288 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu nә üçün seçilә bilәr:

•

mәmulatların tip ölçülәrinin optimallaşdırılması metodunu işlәmәk
tәrәf müqabillәrinin ticarәt әlaqәlәrini müәyyәn edәn sәnәdlәrdә istifadә etmәk
keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk metodunu seçmәk
istehsalatın idarә edilmәsi üzrә qәrarlar qәbul etmәk
keyfiyyәtin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi üsullarını işlәmәk

289 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmәsi aşağıdakılardan hansına xidmәt edir?

•

keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarının hesablanması
seriyalı buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
mәhsulun keyfiyyәtinin erqonomik әlamәtlәrinin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi
zamana görә keyfiyyәtin dәyişmәsini hesablama üsulunu işlәmәk
istehsalatın idarә edilmәsi üzrә qәrarlar qәbul etmәk

290 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu hansı mәqsәdlә seçilә bilәr?

•

keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarının hesablanması
istehsalatın idarә edilmәsi üzrә qәrarlar qәbul etmәk
keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk metodunun seçilmәsi
mәhsulun keyfiyyәtinin erqonomik әlamәtlәrinin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi
mәhsulun attestasiya edilmәsi

291 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin seçilәn nomenklaturunun istifadә mәqsәdlәri aşağıdakılardan hansı
ola bilәr?

•

standartlara daxil edilmә
zamana görә keyfiyyәtin dәyişmәsini hesablama üsulunu işlәmәk
mәmulatların parametrik sıralarının optimallaşdırılması metodikasını hazırlamaq
keyfiyyәtin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi üsullarının işlәnmәsi
mәhsulun keyfiyyәtinin erqonomik әlamәtlәrinin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi

292 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu seçilәrkәn seçilәn nomenklaturun istifadә mәqsәdlәri
aşağıdakılardan hansına uyğun olaraq müәyyәn edilir?

•

sәnaye mәhsullarının tәyinatı vә istifadә şәraitinin ümumi tәsnifatına
sәciyyәlәndirici xassәlәrin tәrkibi vә strukturuna
keyfiyyәtin idarәetmә mәsәlәlәrinin xarakterinә
istehlakçıların tәlәblәrinә
keyfiyyәt göstәricilәrinә qoyulan әsas tәlәblәrә

293 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu seçilәrkәn mәhsul qrupu aşağıdakılardan hansına uyğun olaraq
müәyyәn edilir?

•

•

sәnaye mәhsullarının tәyinatı vә istifadә şәraitinin ümumi tәsnifatına
sәciyyәlәndirici xassәlәrin tәrkibi vә strukturuna
keyfiyyәtin idarәetmә mәsәlәlәrinin xarakterinә
istehlakçıların tәlәblәrinә
keyfiyyәt göstәricilәrinә qoyulan әsas tәlәblәrә

294 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu seçilәrkәn müәyyәnlәşdirilmәlidir:

•

mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmә metodu
keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodu
keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsalları
mәhsulun xidmәt müddәti
mәhsulun istismarından vә istehlakından alınan sәmәrә

295 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu seçilәrkәn nәyi müәyyәnlәşdirmәk lazımdır?

•

mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin istifadә edilmәsinin mәqsәdlәrini
keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodunu
keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarını
mәhsulun xidmәt müddәtini
mәhsulun istismarından vә istehlakından alınan sәmәrәni

296 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmәsi aşağıdakılardan hansının tәyin edilmәsini nәzәrdә
tutur?

•

mәhsulun qrupunu
keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodunu
keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarını
mәhsulun xidmәt müddәtini
mәhsulun istismarından vә istehlakından alınan sәmәrәni

297 Mәhsulun istismar keyfiyyәt göstәricisi keyfiyyәt göstәricilәrinin hansı әlamәtә görә tәsnifatına
daxildir?

•

xarakterik xassәlәr
ifadә edilmә üsulu
sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
tәyin edilmә mәrhәlәsi
qiymәtlәndirmә üçün istifadә

298 Mәhsulun istehsalat keyfiyyәt göstәricisi keyfiyyәt göstәricilәrinin hansı әlamәtә görә tәsnifatına
daxildir?

•

xarakterik xassәlәr
ifadә edilmә üsulu
sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
tәyin edilmә mәrhәlәsi
qiymәtlәndirmә üçün istifadә

299 Mәhsulun nisbi keyfiyyәt göstәricisi keyfiyyәt göstәricilәrinin hansı әlamәtә görә tәsnifatına daxildir?

•

xarakterik xassәlәr
ifadә edilmә üsulu
sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
tәyin edilmә mәrhәlәsi
qiymәtlәndirmә üçün istifadә

300 Mәhsulun baza keyfiyyәt göstәricisi keyfiyyәt göstәricilәrinin hansı әlamәtә görә tәsnifatına daxildir?

•

xarakterik xassәlәr
ifadә edilmә üsulu
sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
tәyin edilmә mәrhәlәsi
qiymәtlәndirmә üçün istifadә

301 Mәhsulun ümumilәşmiş keyfiyyәt göstәricisi keyfiyyәt göstәricilәrinin hansı әlamәtә görә tәsnifatına
daxildir?

•

qiymәtlәndirmә üçün istifadә
sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
tәyin edilmә mәrhәlәsi
xarakterik xassәlәr
ifadә edilmә üsulu

302 Mәhsulun inteqral keyfiyyәt göstәricisi keyfiyyәt göstәricilәrinin hansı әlamәtә görә tәsnifatına daxildir?

•

xarakterik xassәlәr
ifadә edilmә üsulu
sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
tәyin edilmә mәrhәlәsi
qiymәtlәndirmә üçün istifadә

303 Mәhsulun qrup keyfiyyәt göstәricisi keyfiyyәt göstәricilәrinin hansı әlamәtә görә tәsnifatına daxildir?

•

xarakterik xassәlәr
ifadә edilmә üsulu
sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
tәyin edilmә mәrhәlәsi
qiymәtlәndirmә üçün istifadә

304 Mәhsulun kompleks keyfiyyәt göstәricisi keyfiyyәt göstәricilәrinin hansı әlamәtә görә tәsnifatına
daxildir?

•

xarakterik xassәlәr
ifadә edilmә üsulu
sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
tәyin edilmә mәrhәlәsi
qiymәtlәndirmә üçün istifadә

305 Mәhsulun fәrdi keyfiyyәt göstәricisi keyfiyyәt göstәricilәrinin hansı әlamәtә görә tәsnifatına daxildir?

•

xarakterik xassәlәr
tәyin edilmә mәrhәlәsi
sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
ifadә edilmә üsulu
qiymәtlәndirmә üçün istifadә

306 Mәhsulun iqtisadi keyfiyyәt göstәricisi keyfiyyәt göstәricilәrinin hansı әlamәtә görә tәsnifatına daxildir?

•

sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
xarakterik xassәlәr
qiymәtlәndirmә üçün istifadә
ifadә edilmә üsulu
tәyin edilmә mәrhәlәsi

307 Mәhsulun patenthüquq keyfiyyәt göstәricisi keyfiyyәt göstәricilәrinin hansı әlamәtә görә tәsnifatına
daxildir?

•

sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
tәyin edilmә mәrhәlәsi
ifadә edilmә üsulu
xarakterik xassәlәr
qiymәtlәndirmә üçün istifadә

308 Mәhsulun estetiklik keyfiyyәt göstәricisi keyfiyyәt göstәricilәrinin hansı әlamәtә görә tәsnifatına
daxildir?

•

xarakterik xassәlәr
ifadә edilmә üsulu
sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
tәyin edilmә mәrhәlәsi
qiymәtlәndirmә üçün istifadә

309 Mәhsulun tәhlükәsizlik keyfiyyәt göstәricisi keyfiyyәt göstәricilәrinin hansı әlamәtә görә tәsnifatına
daxildir?

•

xarakterik xassәlәr
ifadә edilmә üsulu
sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
tәyin edilmә mәrhәlәsi
qiymәtlәndirmә üçün istifadә

310 Mәhsulun ekolojilik keyfiyyәt göstәricisi keyfiyyәt göstәricilәrinin hansı әlamәtә görә tәsnifatına
daxildir?

•

qiymәtlәndirmә üçün istifadә
sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
tәyin edilmә mәrhәlәsi
xarakterik xassәlәr
ifadә edilmә üsulu

311 Mәhsulun erqonomiklik keyfiyyәt göstәricisi keyfiyyәt göstәricilәrinin hansı әlamәtә görә tәsnifatına
daxildir?

•

xarakterik xassәlәr
ifadә edilmә üsulu
sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
tәyin edilmә mәrhәlәsi
qiymәtlәndirmә üçün istifadә

312 Mәhsulun texnolojilik keyfiyyәt göstәricisi keyfiyyәt göstәricilәrinin hansı әlamәtә görә tәsnifatına
daxildir?

•

xarakterik xassәlәr
ifadә edilmә üsulu
sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
tәyin edilmә mәrhәlәsi
qiymәtlәndirmә üçün istifadә

313 Mәhsulun etibarlılıq keyfiyyәt göstәricisi keyfiyyәt göstәricilәrinin hansı әlamәtә görә tәsnifatına
daxildir?

•

xarakterik xassәlәr
ifadә edilmә üsulu
sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
tәyin edilmә mәrhәlәsi
qiymәtlәndirmә üçün istifadә

314 Mәhsulun tәyinat keyfiyyәt göstәricisi keyfiyyәt göstәricilәrinin hansı әlamәtә görә tәsnifatına daxildir?

•

xarakterik xassәlәr
ifadә edilmә üsulu
sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
tәyin edilmә mәrhәlәsi
qiymәtlәndirmә üçün istifadә

315 Aşağıda müxtәlif keyfiyyәt göstәricilәri verilmişdir. Onlardan hansı sәciyyәlәndirici xassәlәrin
miqdarına görә tәsnifata daxildir?

•

ümumilәşmiş
istismar
texnolojilik
natural vahidlәrlә
tәhlükәsizlik

316 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәri müxtәlif әlamәtlәrә görә tәsnifatlaşdırılır. Әlamәt kimi sәciyyәlәndirici
xassәlәrin miqdarı seçilәrsә, aşağıdakılardan hansı belә tәsnifata aiddir?

•

inteqral
nisbi
tәhlükәsizlik
erqonomiklik
istehsalat

317 Tәsnifat әlamәti sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı olduqda belә tәsnifatın keyfiyyәt göstәricisi
hansıdır?

•

qrup
baza
estetiklik
texnolojilik
layihә

318 Sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı әlamәtinә görә tәsnifatda olan keyfiyyәt göstәricisini
müәyyәnlәşdirin.

•

kompleks
layihә
patenthüquq
etibarlılıq
istehsalat

319 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricisi keyfiyyәt göstәricilәrinin sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
әlamәtinә görә tәsnifatına daxildir?

•

fәrdi
gözlәnilәn
iqtisadi
tәyinat
istismar

320 Keyfiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәndirmә üçün istifadә әlamәtinә görә tәsnifatına daxil olanı göstәrin.

•

nisbi
iqtisadi
kompleks
fәrdi

istismar

321 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricisi keyfiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәndirmә üçün istifadә
әlamәtinә görә tәsnifatına daxildir?

•

baza
tәyinat
etibarlılıq
texnolojilik
erqonomiklik

322 Mәmulatın keyfiyyәt göstәricilәri müxtәlif әlamәtlәrә görә tәsnifatlaşdırılır. Xarakterik xassәlәrә görә
tәsnifatda olanı hansıdır?

•

iqtisadi keyfiyyә göstәricisi
ölçüsüz vahidlәrlә keyfiyyә göstәricisi
inteqral keyfiyyә göstәricisi
istismar keyfiyyә göstәricisi
baza keyfiyyә göstәricisi

323 Aşağıda müxtәlif keyfiyyәt göstәricilәri verilmişdir. Onlardan hansı xarakterik xassәlәrә görә tәsnifata
daxildir?

•

patenthüquq keyfiyyә göstәricisi
gözlәnilәn keyfiyyә göstәricisi
ümumilәşmiş keyfiyyә göstәricisi
kompleks keyfiyyә göstәricisi
nisbi keyfiyyә göstәricisi

324 Aşağıdakı keyfiyyәt göstәricilәrindәn hansı xarakterik xassәlәrә görә tәsnifata daxildir?

•

tәhlükәsizlik
istismar
istehsalat
layihә
fәrdi

325 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәri müxtәlif әlamәtlәrә görә tәsnifatlaşdırılır. Әlamәt kimi xarakterik
xassәlәr seçilәrsә, aşağıdakılardan hansı belә tәsnifata aiddir?

•

ekolojilik keyfiyyәt göstәricisi
layihә keyfiyyәt göstәricisi
gözlәnilәn keyfiyyәt göstәricisi
ölçüsüz vahidlәrlә keyfiyyәt göstәricisi
istehsalat keyfiyyәt göstәricisi

326 Keyfiyyәt göstәricilәrinin xarakterik xassәlәrә görә tәsnifata daxil olanını göstәrin.

•

erqonomiklik keyfiyyәt göstәricisi
ölçüsüz vahidlәrlә keyfiyyәt göstәricisi
natural vahidlәrlә keyfiyyәt göstәricisi
nisbi keyfiyyә göstәricisi
gözlәnilәn keyfiyyәt göstәricisi

327 Tәsnifat әlamәti xarakterik xassәlәr olduqda belә tәsnifatın keyfiyyәt göstәricisi hansıdır?

•

texnolojilik
nisbi
baza

ümumilәşmiş
natural vahidlәrlә

328 Keyfiyyәt göstәricilәrinin xarakterik xassәlәrә görә tәsnifatına daxildir:

•

fәrdi keyfiyyәt göstәricisi
estetiklik keyfiyyәt göstәricisi
natural vahidlәrlә keyfiyyәt göstәricisi
baza keyfiyyәt göstәricisi
istismar keyfiyyәt göstәricisi

329 Xarakterik xassәlәrә görә tәsnifatda olan keyfiyyәt göstәricisini müәyyәnlәşdirin.

•

etibarlılıq
ümumilәşmiş
inteqral
qrup
baza

330 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricisi keyfiyyәt göstәricilәrinin xarakterik xassәlәrә görә
tәsnifatına daxildir?

•

tәyinat
qrup
kompleks
fәrdi
inteqral

331 Hansı amil keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmәsi prosesindә әhәmiyyәtli rol oynamır?

•

keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsalları
sәciyyәlәndirici xassәlәrin tәrkibi vә strukturu
istehlakçıların tәlәblәri
mәhsulun tәyinatı vә istifadә şәraiti
keyfiyyәt göstәricilәrinә qoyulan әsas tәlәblәr

332 Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu
müәyyәnlәşdirilәrkәn nәzәrә alınmamalıdır?

•

mәhsulun xidmәt müddәti vә istismar xәrclәri
mәhsulun keyfiyyәtinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin tәminatı
sәciyyәlәndirici xassәlәrin tәrkibi vә strukturu
mәhsulun tәyinatı vә istifadә şәraiti
keyfiyyәt göstәricilәrinә qoyulan әsas tәlәblәr

333 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmәsi üçün әsas deyildir?

•

mәhsulun istehsalından vә istismarından әldә edilәn sәmәrә
mәhsulun keyfiyyәtinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin tәminatı
istehlakçıların tәlәblәri
sәciyyәlәndirici xassәlәrin tәrkibi vә strukturu
keyfiyyәt göstәricilәrinә qoyulan әsas tәlәblәr

334 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu seçilәrkәn hansı amil nәzәrә alınmalı deyil?

•

keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodu
mәhsulun keyfiyyәtinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin tәminatı
istehlakçıların tәlәblәri
mәhsulun tәyinatı vә istifadә şәraiti

sәciyyәlәndirici xassәlәrin tәrkibi vә strukturu

335 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun әsaslandırılmasında istifadә edilmir?

•

keyfiyyәt sahәsindә müәssisәnin siyasәti
mәhsulun keyfiyyәtinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin tәminatı
istehlakçıların tәlәblәri
mәhsulun tәyinatı vә istifadә şәraiti
keyfiyyәt göstәricilәrinә qoyulan әsas tәlәblәr

336 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmәsinin әsaslandırılmasında aşağıdakılardan hansı
nәzәrә alınmır?

•

istehsalatın idarә edilmәsi üzrә qәrarlar
mәhsulun keyfiyyәtinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin tәminatı
istehlakçıların tәlәblәri
mәhsulun tәyinatı vә istifadә şәraiti
keyfiyyәt göstәricilәrinә qoyulan әsas tәlәblәr

337 Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu
müәyyәnlәşdirilәrkәn nәzәrә alınmalıdır:

•

keyfiyyәt göstәricilәrinә qoyulan әsas tәlәblәr
keyfiyyәt sahәsindә müәssisәnin siyasәti
istehsalatın idarә edilmәsi üzrә qәrarlar
keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsalları
keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodu

338 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmәsi üçün әsasdır?

•

mәhsulun tәyinatı vә istifadә şәraiti
keyfiyyәt sahәsindә müәssisәnin siyasәti
istehsalatın idarә edilmәsi üzrә qәrarlar
keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsalları
keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodu

339 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu seçilәrkәn hansı amil nәzәrә alınmalıdır?

•

istehlakçıların tәlәblәri
keyfiyyәt sahәsindә müәssisәnin siyasәti
istehsalatın idarә edilmәsi üzrә qәrarlar
keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsalları
keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodu

340 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmәsi nә ilә әsaslandırılır?

•

sәciyyәlәndirici xassәlәrin tәrkibi vә strukturu
keyfiyyәt sahәsindә müәssisәnin siyasәti
istehsalatın idarә edilmәsi üzrә qәrarlar
keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsalları
keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodu

341 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmәsinin әsaslandırılmasında aşağıdakılardan hansı
nәzәrә alınır?

•

mәhsulun keyfiyyәtinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin tәminatı
keyfiyyәt sahәsindә müәssisәnin siyasәti
istehsalatın idarә edilmәsi üzrә qәrarlar
keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsalları

keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodu

342 Keyfiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәrinin tәyini üçün infоrmasiyalar labоratоriyalar, sınaq
stansiyalarından alınarsa bu, infоrmasiyanın alınma mәnbәlәrinә görә tәsnifatda hansı metoddur?

•

nәzәri
hesabat
sosioloji
ekspert
әnәnәvi

343 Mәmulatın keyfiyyәt göstәricilәrinin әdәdi qiymәtlәrinin tәyini nәzәri vә ya empirik asılılıqlardan
istifadәyә әsaslanırsa, bu hansı metoddur?

•

ranqlama
hesabat
ekspert
sosioloji
müqayisәetmә

344 İnfоrmasiyanın alınma üsuluna görә keyfiyyәt göstәricisi tәyini metodları müәyyәnlәşdirilmişdir.
Bunlardan qeydiyyat metodu ilә hansı tәyin olunur?

•

sürәt
imtinasız işlәmә
estetik
erqоnоmik
mәmulatın kütlәsi

345 Оrqanоleptik metodla hansı keyfiyyәt göstәricisi tәyin olunur?

•

saхlanılma
uzunömürlülük
estetik
patenthüquq
imtinasız işlәmә

346 İnfоrmasiyanın alınma üsuluna görә tәsnifatda mәmulatın estetik keyfiyyәt göstәricisi hansı metodla
tәyin edilir?

•

cütcüt müqayisәetmә
ölçmә
nәzәri
ranqlama
оrqanоleptik

347 İnfоrmasiyanın alınma üsuluna görә tәsnifatda mәmulatın erqоnоmik keyfiyyәt göstәricisi hansı metodla
tәyin edilir?

•

hesabat
оrqanоleptik
ardıcıl müqayisәetmә
eksperimental
nәzәri

348 İnfоrmasiyanın alınma üsuluna görә tәsnifatda mәmulatın patenthüquq keyfiyyәt göstәricisi hansı
metodla tәyin edilir?
cütcüt müqayisәetmә

•

sosioloji
nәzәri
ranqlama
qeydiyyat

349 İnfоrmasiyanın alınma üsuluna görә tәsnifatda mәmulatn uzunömürlülük kimi keyfiyyәt göstәricisinin
әdәdi qiymәti hansı metodla tәyin edilir?

•

analoq
ekspert
qeydiyyat
әnәnәvi
marketinq

350 İnfоrmasiyanın alınma üsuluna görә tәsnifatda istismar müddәtindә mәmulatın imtinalarının sayı kimi
keyfiyyәt göstәricisinin әdәdi qiymәti hansı metodla tәyin edilir?

•

hesabat
оrqanоleptik
qeydiyyat
ölçmә
marketinq

351 Müqayisә edilәn nümunәlәrin işlәnib hazırlanması, hazırlanması vә istismarına çәkilәn хәrclәr namәlum
оlduqda baza nümunәlәrinin tәyini kriteri kimi hansı göstәricisi tәtbiq оlunur?

•

optimal keyfiyyәt göstәricisi
ümumilәşmiş kоmpleks keyfiyyәt göstәricisi
kapital qoyuluşunun normativ әmsalı
inteqral keyfiyyәt göstәricisi
rentabellik әmsalı

352 Aşağıdakılardan hansı infоrmasiyanin alınma üsuluna görә mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin әdәdi
qiymәtlәrinin tәyini metоdu deyildir?

•

hesabat
оrqanоleptik
ölçmә
qeydiyyat
marketinq

353 İnfоrmasiyanın alınma üsuluna görә mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin әdәdi qiymәtlәrinin tәyini
metоdu hansıdır?

•

hesabat
оrqanоleptik
qeydiyyat
ölçmә
göstәrilәnlәrin hәr biri

354 Analоq qrup nümunәlәrinin ranqlanması vә bu qrupdan әn yaхşı nümunәnin baza nümunәsi kimi qәbul
edilmәsinә әsaslanan baza nümunәsinin seçilmәsi metodu hansıdır?

•

cütcüt müqayisәetmә
analoq
eksperimental
ranqlama
ekspert

355 Prоqnоz dövrü üçün mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin perspektiv qiymәtlәrinin müәyyәn edilmәsinin
nәzәri, eksperimental vә hesabat üsullarının birgә tәtbiqindәn ibarәt baza nümunәsinin seçilmәsi metodu
hansıdır?

•

nәzәri hesabat
hesabat
hesabateksperimental
analoq
ekspert

356 Keyfiyyәtin tәsnifat göstәricisi hardan seçilir?

•

qiymәtlәndirilәn mәhsul üçün keyfiyyәt göstәricilәrinin müәyyәn edilmiş nоmenklaturundan
rәqabәt qabiliyyәtli mәhsul istehsalında lider оlan müvafiq sahәdә qabaqcıl sәnaye müәssisәlәri tәrәfindәn işlәnib
hazırlanan nomenklaturdan
bütün keyfiyyәt göstәricilәri qruplarının tam siyahısından
ayrıayrı teхniki mәmulat qrupları vә növlәri nәzәrә alınmadan tәrtib edilәn nomenklaturdan
qiymәtlәndirilәn mәmulatın хarakteristikaları üçün keyfiyyәt göstәricilәrinin dәqiqlәşdirilmiş siyahısından

357 Baza nümunәsi оlaraq hansı nümunә qәbul edilir?

•

çәki parametrlәrinin cәmi vahidә bәrabәr olan
bütün fәrdi nisbi göstәricilәr vahiddәn böyük olan
inteqral keyfiyyәt göstәricisinin qiymәti әn böyük оlan
ümumilәşmiş keyfiyyәt göstәricisinin qiymәti әn kiçik olan
kompleks keyfiyyәt göstәricisinin qiymәti namәlum olan

358 Eyni vә ya yaхın keyfiyyәtin tәsnifat göstәricilәrinin qiymәtlәrinә malik оlan vә оnlardan baza
nümunәsini tәyin etmәk üçün seçilmiş bir qәdәr fәrqli nümunәlәr necә adlanır?

•

perspektiv nümunәlәr
ekvivalent mәhsullar qrupu
әn yaxsı real nümunә qrupu
baza nümunәlәri qrupu
mәhsulun analоq qrupu

359 İnfоrmasiya mәnbәlәrinә görә mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin әdәdi qiymәtlәrinin tәyini metоdu
hansıdır?

•

hesabat
nәzәri
sоsiоlоji
ölçmә
qeydiyyat

360 Müqayisә edilәn nümunәlәrin işlәnmәsi, hazırlanması vә istismarına çәkilәn хәrclәr kifayәt qәdәr yaхın
оlduqda baza nümunәlәrinin tәyini kriteri kimi hansı göstәricisi tәtbiq оlunur?

•

fәrdi keyfiyyәt göstәricisi
qüsurluluq indeksi
ümumilәşmiş kоmpleks keyfiyyәt göstәricisi
proqnoz keyfiyyәt göstәricisi
diferensial üsulla tәyin olunan keyfiyyәt sәviyyәsi

361 Baza nümunәsi seçilәrkәn hansının kriter kimi qәbul edilmәsi mәqsәdәuyğundur?
ümumilәşmiş keyfiyyәt göstәricisinin әn kiçik qiymәti
inteqral keyfiyyәt göstәricisinin orta qiymәti
vahiddәn böyük olan bütün fәrdi nisbi göstәricilәr

•

cәmi vahidә bәrabәr olan çәki parametrlәri
ümumilәşmiş keyfiyyәt göstәricisinin оptimal qiymәti

362 Verilmiş dövrdә qabaqcıl elmiteхniki nailiyyәtlәrә uyğun gәlәn, qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt
sәviyyәsini әdәdi tәyin etmәk üçün etalоn kimi qәbul edilәn real mәhsul nümunәsi necә adlanır?

•

әn yaxsı real nümunә
baza nümunәsi
ekvivalent nümunә
perspektiv nümunә
analoji nümunә

363 Baza nümunәsinin tәyini bunun üçün qәbul edilmiş kriter әsasında hәyata keçirilir. Belә kriter kimi
adәtәn nә götürülür?

•

qüsurluluq indeksi
çәki parametrlәri
inteqral keyfiyyәt göstәricisi
nisbi keyfiyyәt göstәricisi
diferensial üsulla tәyin olunan keyfiyyәt sәviyyәsi

364 Baza nümunәsi müәyyәnlәşdirilәrkәn ilkin infоrmasiyanın tоplanması vә tәhlili mәrhәlәsindә hansından
istifadә оlunur?

•

müvafiq sәnaye sahәlәrinin inkişafının elmiteхniki prоqnоzları
sәnaye sahәsindә bazar iqtisadi şәraiti haqqında mәlumatlar
göstәrilәnlәrin hәr biri
beynәlхalq, dövlәt vә sahә standartlarının tәlәblәri
patent tәdqiqatlarının nәticәlәri

365 Real baza nümunәlәri hansıdır?

•

düzgün cavab yoxdur
mahiyyәtcә qabaqcıl elmiteхniki nailiyyәtlәrә, müәyyәn gәlәcәk dövr üçün prоqnоzlaşdırılan istehsalat
imkanlarına uyğun gәlәn
daha yüksәk elmiteхniki nailiyyәtlәri әks etdirәn vә хalq tәsәrrüfatının, hәmçinin ölkә әhalisinin tәlәbatlarına vә
imkanlarına uyğun gәlәn
müәyyәn gәlәcәk dövr üçün perspektiv tәlәblәri әks etdirәn
hazırkı dövr üçün әn yüksәk dünya sәviyyәsini әks etdirәn baza nümunәlәri

366 Әn yaхşı real baza nümunәlәri hansıdır?

•

mahiyyәtcә qabaqcıl elmiteхniki nailiyyәtlәrә, müәyyәn gәlәcәk dövr üçün prоqnоzlaşdırılan istehsalat
imkanlarına uyğun gәlәn
düzgün cavab yoxdur
daha yüksәk elmiteхniki nailiyyәtlәri әks etdirәn
hazırkı dövr üçün әn yüksәk dünya sәviyyәsini әks etdirәn baza nümunәlәri
ölkә әhalisinin tәlәbatlarına vә imkanlarına uyğun gәlәn

367 Aşağıdakı tәlәblәrdәn hansı mәmulatların baza nümunәlәrinә qoyulan düzgün tәlәb deyildir?

•

baza nümunәsi eynicins vә oxşar istismar şәraiti, eyni funksional tәyinatlı vә istehlakçı qrupu üçün nәzәrdә
tutulmuş mәhsul üçün tәyin edilmәlidir
baza nümunәsi mәhsulun texniki sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinin seçilmiş mәqsәdlәrinә uyğun olmalıdır
qiymәtlәndirilәn vә baza nümunәlәrinin keyfiyyәt göstәricilәrinin siyahısı fәrqli olmalıdır
baza nümunәsi vә qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәrinin ölçü vahidlәri
müqayisәedilәn olmalıdır;
baza nümunәsinin qüvvәdә olma müddәti mәhsul növünün xüsusiyyәtlәri vә ona olan tәlәbatdan asılı olaraq tәyin
edilmәlidir

368 Aşağıdakılardan hansının әsasında baza nümunәsi müәyyәnlәşdirilir?

•

inteqral keyfiyyәt göstәricisi
fәrdi keyfiyyәt göstәricisi
keyfiyyәt indeksi
keyfiyyәt göstәricisinin çәki әmsalı
kompleks keyfiyyәt göstәricisi

369 Baza nümunәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün seçilәn analoqlar qrupuna tәxminәn neçә nümunә daxil
edilir?

•

510
24
815
1520
39

370 Kvalimetriyada tәtbiq olunan analoq qrupundan baza nümunәsi seçilmәsi metodu deyildir:

•

inteqral
ekspert
analoq
hesabateksperimental
cüt müqayisәetmә

371 Analoq qrupundan baza nümunәsi seçilәrkәn hansı metoddan istifadә olunmur?

•

diferensial
ekspert
analoq
hesabateksperimental
cüt müqayisәetmә

372 Kvalimetriyada analoq qrupundan baza nümunәsinin seçilmәsi üçün müxtәlif metodlardan istifadә
olunur. Hәmin metodlara aid olmayanı göstәrin.

•

parametrik
ekspert
analoq
hesabateksperimental
cüt müqayisәetmә

373 Analoq qrupundan baza nümunәsi hansı metodla seçilmir?

•

normativ
ekspert
analoq
hesabateksperimental
ardıcıl müqayisәetmә

374 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan baza nümunәsinin
analoq qrupundan seçilmәsi metodu deyildir?

•

korrelyasiya
ekspert
analoq
hesabateksperimental
ardıcıl müqayisәetmә

375 Aşağıdakılardan hansı analoq qrupundan baza nümunәsinin seçilmәsi metodu deyildir?

•

ekvivalent nisbәtlәr
ekspert
analoq
hesabateksperimental
ardıcıl müqayisәetmә

376 Analoq qrupundan baza nümunәsi seçilmәsi metodudur:

•

ardıcıl müqayisәetmә
kompleks
korrelyasiya
ekvivalent nisbәtlәr
parametrik

377 Kvalimetriyada tәtbiq edilәn analoq qrupundan baza nümunәsinin seçilmәsi metodunu göstәrin.

•

cüt müqayisәetmә
normativ
tәdqiqat
ekvivalent nisbәtlәr
parametrik

378 Kvalimetriyada tәtbiq edilәn analoq qrupundan baza nümunәsinin seçilmәsi metodunu göstәrin.

•

ekspert
normativ
korrelyasiya
diferensial
qrafik

379 Analoq qrupundan baza nümunәsi hansı metodla seçilir?

•

inteqral
analoq
normativ
ekvivalent nisbәtlәr
parametrik

380 Aşağıdakılardan hansı analoq qrupundan baza nümunәsinin seçilmәsi metodudur?

•

hesabateksperimental
normativ
korrelyasiya
ekvivalent nisbәtlәr
parametrik

381 İstismar olunan mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirilmәk üçün analoqlar qrupu
formalaşdırılarkәn ekspertlәrin rәyinә görә әn yaxşı nümunәlәr seçilir. Bunlar qiymәtlәndirilәn mәhsul kimi
eyni funksiyaları, adәtәn, neçә ildәn az olmayaraq yerinә yetirәn nümunәlәr olmalıdır?

•

5
3
2
1
4

382 Qiymәtlәndirilәn nümunә kimi eyni funksiyaları yerinә yetirәn әn yaxşı (ekspertlәrin rәyinә görә)
mәhsul nümunәlәrindәn seçilmiş analoq qrupu hansı mәhsulların keyfiyyәt sәviyyәsinin
qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunur?

•

sınağı keçirilәn
istehsal edilәn
işlәnmә prosesindә olan
sertifikatlaşdırılan
istismar olunan

383 Dünya bazarında satılan mәhsul nümunәlәrindәn seçilmiş analoq qrupu hansı mәhsulların keyfiyyәt
sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunur?

•

sınağı keçirilәn
istehsal edilәn
işlәnmә prosesindә olan
sertifikatlaşdırılan
istismar olunan

384 Perspektiv vә eksperimental mәhsul nümunәlәrindәn seçilmiş analoq qrupu hansı mәhsulların keyfiyyәt
sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunur?

•

sınağı keçirilәn
istismar olunan
istehsal edilәn
işlәnmә prosesindә olan
sertifikatlaşdırılan

385 İstehsal edilәn mәhsulun qiymәtlәndirilmәsi zamanı analoqlar qrupu seçilәrkәn buraya hansı nümunәlәr
daxil edilir?

•

perspektiv
standartlaşdırılan
dünya bazarında satılan nümunәlәr
eksperimental
baza nümunәsi kimi seçilәn

386 Aşağıdakılardan hansı işlәnmә prosesindә olan mәmulatın qiymәtlәndirilmәsi üçün analoqlar qrupu
seçilәrkәn istifadә edilir?

•

düzgün cavab yoxdur
standartlaşdırılan nümunәlәr
dünya bazarında satılan nümunәlәr
eksperimental nümunәlәr
baza nümunәsi kimi seçilәnlәr

387 İşlәnmә prosesindә olan mәhsulun qiymәtlәndirilmәsi üçün analoqlar qrupu seçilәrkәn buraya hansı
nümunәlәr daxil edilir?

•

düzgün cavab yoxdur
standartlaşdırılan
dünya bazarında satılan nümunәlәr
perspektiv
baza nümunәsi kimi seçilәn

388 Eyni cins mәhsula olan tәlәbatların öyrәnilmәsindә hansı tip baza nümunәsindәn istifadә olunur?

•

standart
real

әn yaxşı real
perspektiv
konkret

389 Tәlәb olunan keyfiyyәt göstәricilәrinә nail olunmasının müddәtlәrini tәyin etdikdә hansı tip baza
nümunәsindәn istifadә olunur?

•

işçi
real
әn yaxşı real
perspektiv
tipik

390 Müәssisәnin istehsal imkanlarını qiymәtlәndirdikdә hansı tip baza nümunәsindәn istifadә olunur?

•

proqnozlaşdırılan
real
әn yaxşı real
perspektiv
işçi

391 Mövcud standartların elmitexniki sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә hansı tip baza nümunәsindәn
istifadә olunur?

•

perspektiv
әn yaxşı real
real
konkret
standart

392 Mәhsulun attestasiyasında hansı tip baza nümunәsindәn istifadә olunur?

•

real
tipik
әn yaxşı real
perspektiv
standart

393 Texniki mәmulatın istehsalı vә modernlәşdirilmәsindә hansı tip baza nümunәsindәn istifadә olunur?

•

işçi
perspektiv
әn yaxşı real
real
tipik

394 Eynicinsli mәhsul qrupu üçün standartların tәlәblәrnin işlәnmәsindә hansı tip baza nümunәsindәn
istifadә olunur?

•

proqnozlaşdırılan
real
әn yaxşı real
perspektiv
işçi

395 Texnikanın layihәlәndirilmәsi vә konstruksiya edilmәsindә hansı tip baza nümunәsindәn istifadә olunur?
proqnozlaşdırılan
real

•

әn yaxşı real
perspektiv
işçi

396 Yeni növ mәhsul buraxılışının planlaşdırılmasında hansı tip baza nümunәsindәn istifadә olunur?

•

proqnozlaşdırılan
real
әn yaxşı real
perspektiv
işçi

397 Real baza nümunәlәri:

•

mövcud standartların elmitexniki sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunur
eynicinsli mәhsul qrupu üçün standartların tәlәblәri¬nin işlәnmәsindә istifadә olunur
yeni növ mәhsul buraxılışının planlaşdırılmasında istifadә olunur
eynicins mәhsula olan tәlәbatların öyrәnilmәsindә istifadә olunur
mәhsulun attestasiyasında istifadә olunur

398 Keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi üçün ral baza nümunәlәri nә zaman tәtdiq edilir?

•

mәhsulun attestasiyasında
texnikanın layihәlәndirilmәsi vә konstruk¬siya edilmәsindә
yeni növ mәhsul buraxılışının planlaşdırılmasında
tәlәb olunan keyfiyyәt göstәricilәrinә nail olunmasının müddәtlәrini tәyin etdikdә
eynicinsli mәhsul qrupu üçün standartların tәlәblәri¬nin işlәnmәsindә

399 Hansı halda real baza nümunәlәri istifadә olunur?

•

texniki mәmulatın istehsalı vә modernlәşdirilmәsindә
texnikanın layihәlәndirilmәsi vә konstruk¬siya edilmәsindә
yeni növ mәhsul buraxılışının planlaşdırılmasında
müәssisәnin istehsal imkanlarını qiymәtlәndirdikdә
eynicinsli mәhsul qrupu üçün standartların tәlәblәri¬nin işlәnmәsindә

400 Әn yaxşı real baza nümunәlәri:

•

eynicins mәhsula olan tәlәbatların öyrәnilmәsindә istifadә olunur
müәssisәnin istehsa imkanlarını qiymәtlәndirdikdә istifadә olunur
texnikanın layihәlәndirilmәsi vә konstruk¬siya edilmәsindә istifadә olunur
mövcud standartların elmitexniki sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunur
tәlәb olunan keyfiyyәt göstәricilәrinә nail olunmasının müddәtlәrini tәyin etdikdә istifadә olunur

401 Keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi üçün әn yaxşı real baza nümunәlәri nә zaman tәtdiq edilir?

•

müәssisәnin istehsal imkanlarını qiymәtlәndirdikdә
texnikanın layihәlәndirilmәsi vә konstruk¬siya edilmәsindә
yeni növ mәhsul buraxılışının planlaşdırılmasında
mәhsulun attestasiyasında
texniki mәmulatın istehsalı vә modernlәşdirilmәsindә

402 Hansı halda әn yaxşı real baza nümunәlәri istifadә olunur?

•

eynicinsli mәhsul qrupu üçün standartların tәlәblәri¬nin işlәnmәsindә
texnikanın layihәlәndirilmәsi vә konstruk¬siya edilmәsindә
yeni növ mәhsul buraxılışının planlaşdırılmasında
texniki mәmulatın istehsalı vә modernlәşdirilmәsindә
müәssisәnin istehsal imkanlarını qiymәtlәndirdikdә

403 Perspektiv baza nümunәlәri:

•

eynicins mәhsula olan tәlәbatların öyrәnilmәsindә istifadә olunur
mәhsulun attestasiyasında istifadә olunur
texniki mәmulatın istehsalı vә modernlәşdirilmәsindә istifadә olunur
eynicinsli mәhsul qrupu üçün standartların tәlәblәri¬nin işlәnmәsindә istifadә olunur
müәssisәnin istehsal imkanlarını qiymәtlәndirdikdә istifadә olunur

404 Keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi üçün perspektiv baza nümunәlәri nә zaman tәtdiq edilir?

•

mövcud standartların elmitexniki sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә
mәhsulun attestasiyasında
texniki mәmulatın istehsalı vә modernlәşdirilmәsindә
texnikanın layihәlәndirilmәsi vә konstruk¬siya edilmәsindә
müәssisәnin istehsal imkanlarını qiymәtlәndirdikdә

405 Hansı halda perspektiv baza nümunәlәri istifadә olunur?

•

tәlәb olunan keyfiyyәt göstәricilәrinә nail olunmasının müddәtlәrini tәyin etdikdә
mәhsulun attestasiyasında
texniki mәmulatın istehsalı vә modernlәşdirilmәsindә
yeni növ mәhsul buraxılışının planlaşdırılmasında
müәssisәnin istehsal imkanlarını qiymәtlәndirdikdә

406 Daha yüksәk elmitexniki nailiyyәtlәri vә xalq tәsәrrüfatının tәlәblәrini, imkanlarını әks etdirәn, ölkә
әhalisinin tәlәbatını ödәyәn vә ölkәdә istehsal olunan baza nümunәlәri necә adlandırılır?

•

proqnozlaşdırılan
әn yaxşı real
real
perspektiv
işçi

407 Hazırkı dövr üçün yüksәk dünya sәviyyәsini әks etdirәn baza nümunәlәri necә adlandırılır?

•

proqnozlaşdırılan
әn yaxşı real
real
perspektiv
işçi

408 Müәyyәn gәlәcәk dövr әrzindә perspektiv tәlәblәrә cavab verәn baza nümunәlәri necә adlandırılır?

•

proqnozlaşdırılan
әn yaxşı real
real
perspektiv
işçi

409 Kvalimetriyada baza nümunәlәri üçün aşağıdakılardan hansı doğru deyildir?

•

heç biri
әn yaxşı real
real
perspektiv
işçi

410 Keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan baza nümunәsinin tipi deyildir:

•

perspektiv
real
әn yaxşı real
laboratoriya
heç biri

411 Kvalimetriyada bu tipdә baza nümunәsi tәtbiq olunmur:

•

heç biri
perspektiv
real
әn yaxşı real
geniş

412 Baza nümunәsi tipi olmayanı göstәrin:

•

heç biri
real
perspektiv
әn yaxşı real
tipik

413 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan baza nümunәsinin
tipi deyildir?

•

әn yaxşı real
heç biri
konkret
real
perspektiv

414 Baza nümunәsi kimi tәtbiq olunanı göstәrin:

•

real baza nümunәsi növü
konkret baza nümunәsi növü
işçi baza nümunәsi növü
standartlaşdırılan baza nümunәsi növü
tipik baza nümunәsi növü

415 Baza nümunәsinin tipini göstәrin:

•

tipik
konkret
әn yaxşı real
standartlaşdırılan
işçi

416 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan baza nümunәsinin
tiplәrindәn biridir?

•

tipik
perspektiv
standartlaşdırılan
işçi
konkret

417 Keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan baza nümunәsi neçә tipә bölünә bilәr?
2

•

5
3
6
4

418 Keyfiyyәt göstәricisinin optimal qiymәtinin hesablanması zamanı bu, әhәmiyyәtli rol oynamır:

•

optimallaşdırma kriteri kimi qәbul edilәn fәrdi vә ya kompleks göstәricilәrin tәyin edilmәsi
hansı ümumi göstәricinin mәmulatın istismarından sәmәrәni xarakterizә etmәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
mәhsulun keyfiyyәtinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin tәminatı
riyazi modellәşdirmә vә optimallaşdırma metodları ilә parametrlәrin – arqumentlәrin optimal qiymәtlәrinin
hesablanması
keyfiyyәt göstәricilәrinin dәyişmәsi üçün çәkilәn xәrclәrin vә xәrclәrin azaldılmasından әldә olunan gәlirin riyazi
asılılığının müәyyәn edilmәsi

419 Keyfiyyәt göstәricisinin optimal qiymәtinin tapılması prosesinindә bu, bir tәlәb kimi qarşıya qoyulmur:

•

optimallaşdırma kriteri kimi qәbul edilәn fәrdi vә ya kompleks göstәricilәrin tәyin edilmәsi
hansı ümumi göstәricinin mәmulatın istismarından sәmәrәni xarakterizә etmәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmә metodunun işlәnmәsi
riyazi modellәşdirmә vә optimallaşdırma metodları ilә parametrlәrin – arqumentlәrin optimal qiymәtlәrinin
hesablanması
keyfiyyәt göstәricilәrinin dәyişmәsi üçün çәkilәn xәrclәrin vә xәrclәrin azaldılmasından әldә olunan gәlirin riyazi
asılılığının müәyyәn edilmәsi

420 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin optimal qiymәtini hesablamaq üçün әmәliyyatlar ardıcıllığına aid
deyildir:

•

keyfiyyәtin hansı ümumi göstәricisinin kriter kimi qәbul olunmasının müәyyәnlәşdirilmәsi
riyazi modellәşdirmә vә optimallaşdırma metodları ilә parametrlәrin – arqumentlәrin optimal qiymәtlәrinin
hesablanması
sәciyyәlәndirici xassәlәrin tәrkibi vә strukturunun tәhlili
keyfiyyәt göstәricilәrinin dәyişmәsi üçün çәkilәn xәrclәrin vә xәrclәrin azaldılmasından әldә olunan gәlirin riyazi
asılılığının müәyyәn edilmәsi
optimallaşdırma kriteri kimi qәbul edilәn fәrdi vә ya kompleks göstәricilәrin tәyin edilmәsi

421 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin optimal qiymәti müәyyәnlәşdirilәrkәn icrası mütlәq tәlәb edilmir:

•

düzgün cavab yoxdur
hansı ümumi göstәricinin mәmulatın istismarından sәmәrәni xarakterizә etmәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
optimallaşdırma kriteri kimi qәbul edilәn fәrdi vә ya kompleks göstәricilәrin tәyin edilmәsi
keyfiyyәt göstәricilәrinin dәyişmәsi üçün çәkilәn xәrclәrin vә xәrclәrin azaldılmasından әldә olunan gәlirin riyazi
asılılığının müәyyәn edilmәsi
riyazi modellәşdirmә vә optimallaşdıma metodları ilә parametrlәrin – arqumentlәrin optimal qiymәtlәrinin
hesablanması

422 Keyfiyyәt göstәricisinin optimal qiymәtinin tapılması prosesinin mәrhәlәsi deyildir?

•

optimallaşdırma kriteri kimi qәbul edilәn fәrdi vә ya kompleks göstәricilәrin tәyin edilmәsi
keyfiyyәtin hansı ümumi göstәricisinin kriter kimi qәbul olunmasının müәyyәnlәşdirilmәsi
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin istifadә edilmәsi mәqsәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
riyazi modellәşdirmә vә optimallaşdırma metodları ilә parametrlәrin – arqumentlәrin optimal qiymәtlәrinin
hesablanması
keyfiyyәt göstәricilәrinin dәyişmәsi üçün çәkilәn xәrclәrin vә xәrclәrin azaldılmasından әldә olunan gәlirin riyazi
asılılığının müәyyәn edilmәsi

423 Keyfiyyәt göstәricisinin optimal qiymәtini hesablamaq üçün yerinә yetirilәn әmәliyyatlardan biri
deyildir:
keyfiyyәtin hansı ümumi göstәricisinin kriter kimi qәbul olunmasının müәyyәnlәşdirilmәsi
optimallaşdırma kriteri kimi qәbul edilәn fәrdi vә ya kompleks göstәricilәrin tәyin edilmәsi

•

keyfiyyәt göstәricilәrinin dәyişmәsi üçün çәkilәn xәrclәrin vә xәrclәrin azaldılmasından әldә olunan gәlirin riyazi
asılılığının müәyyәn edilmәsi
riyazi modellәşdirmә vә optimallaşdırma metodları ilә parametrlәrin – arqumentlәrin optimal qiymәtlәrinin
hesablanması
keyfiyyәt göstәricilәrinә qoyulan әsas tәlәblәrin standartlaşdırılması

424 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricisinin optimal qiymәtinin tapılması üçün yerinә yetirilmәli
vacib mәsәlә deyildir?

•

optimallaşdırma kriteri kimi qәbul edilәn fәrdi vә ya kompleks göstәricilәrin tәyin edilmәsi
keyfiyyәtin hansı ümumi göstәricisinin kriter kimi qәbul olunmasının müәyyәnlәşdirilmәsi
mәhsulun qrupunun vә tәyinatının müәyyәnlәşdirilmәsi
riyazi modellәşdirmә vә optimallaşdırma metodları ilә parametrlәrin – arqumentlәrin optimal qiymәtlәrinin
hesablanması
keyfiyyәt göstәricilәrinin dәyişmәsi üçün çәkilәn xәrclәrin vә xәrclәrin azaldılmasından әldә olunan gәlirin riyazi
asılılığının müәyyәn edilmәsi

425 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin optimal qiymәti müәyyәnlәşdirilәrkәn nә edilir?

•

sәciyyәlәndirici xassәlәrin tәrkibi vә strukturunun tәhlili
riyazi modellәşdirmә vә optimallaşdırma metodları ilә parametrlәrin – arqumentlәrin optimal qiymәtlәrinin
hesablanması
mәhsulun qrupunun vә tәyinatının müәyyәnlәşdirilmәsi
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmә metodunun işlәnmәsi
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin istifadә edilmәsi mәqsәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi

426 Keyfiyyәt göstәricisinin optimal qiymәtinin tapılması prosesinin mәrhәlәsi hansıdır?

•

mәhsulun qrupunun vә tәyinatının müәyyәnlәşdirilmәsi
keyfiyyәt göstәricilәrinin dәyişmәsi üçün çәkilәn xәrclәrin vә xәrclәrin azaldılmasından әldә olunan gәlirin riyazi
asılılığının müәyyәn edilmәsi
düzgün cavab yoxdur
sәciyyәlәndirici xassәlәrin tәrkibi vә strukturunun tәhlili
keyfiyyәt göstәricilәrinә qoyulan әsas tәlәblәrin standartlaşdırılması

427 Keyfiyyәt göstәricisinin optimal qiymәtini hesablamaq üçün yerinә yetirilәn әmәliyyatlardan birini
göstәrin.

•

mәhsulun qrupunun vә tәyinatının müәyyәnlәşdirilmәsi
optimallaşdırma kriteri kimi qәbul edilәn fәrdi vә ya kompleks göstәricilәrin tәyin edilmәsi
sәciyyәlәndirici xassәlәrin tәrkibi vә strukturunun tәhlili
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmә metodunun işlәnmәsi
keyfiyyәt göstәricilәrinә qoyulan әsas tәlәblәrin standartlaşdırılması

428 Keyfiyyәt göstәricisinin optimal qiymәtinin tapılması üçün aşağıdakılardan hansı vacibdir?

•

keyfiyyәtin hansı ümumi göstәricisinin kriter kimi qәbul olunmasının müәyyәnlәşdirilmәsi
keyfiyyәt göstәricilәrinә qoyulan әsas tәlәblәrin standartlaşdırılması
mәhsulun qrupunun vә tәyinatının müәyyәnlәşdirilmәsi
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin istifadә edilmәsi mәqsәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
istehlakçıların tәlәblәrinin tәhlili

429 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin optimallaşdırılması zamanı mәqsәdli funksiya dedikdә nә başa
düşülür?

•

optimallaşdırma hәddi
optimallaşdırma kriteri
optimallaşdırma әmsalı
optimallaşdırma funksiyası
optimallaşdırma mәhdudiyyәti

430 Әgәr mәmulatın yaradılması vә istismar xәrclәrini minimallaşdırmaq tәlәb olunursa, bu zaman
optimallaşdırma hәddi aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansıdır?

•

keyfiyyәtin ümumi göstәricisinin verilmiş qiymәti
mәmulatın yaradılması vә istismar xәrclәri
mәmulatın istismarı zamanı әldә edilәn gәlir
mәhsul vahidinә düşәn istehsal xәrclәri
keyfiyyәt göstәricilәrinin sayı

431 Әgәr mәmulatın yaradılması vә istismar xәrclәrini minimallaşdırmaq tәlәb olunursa, bu zaman
optimallaşdırma kriteri aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansıdır?

•

keyfiyyәtin ümumi göstәricisinin verilmiş qiymәti
mәmulatın yaradılması vә istismar xәrclәri
mәhsul vahidinә düşәn istehsal xәrclәri
mәmulatın istismarı zamanı әldә edilәn gәlir
keyfiyyәt göstәricilәrinin sayı

432 Keyfiyyәt göstәricilәrinin elә qiymәti optimaldır ki, hәmin qiymәtdә:

•

mәhsulun yaradılmasına vә istismarına çәkilәn xәrclәr dәyişmәz qaldıqda istismar zamanı әldә edilәn sәmәrә
sürәtlә artsın
mәhsulun yaradılmasına vә istismarına çәkilәn xәrclәrә nisbәtәn onun istismarı zamanı daha çox gәlir әldә edilsin
mәhsulun yaradılmasına çәkilәn xәrclәr onun istismarı zamanı әldә edilәn gәlirdәn az olsun
mәhsulun istismarına çәkilәn xәrclәr bu zaman әldә edilәn sәmәrәdәn az olsun
mәhsulun yaradılmasına vә istismarına çәkilәn xәrclәr artdıqca istismar zamanı әldә edilәn gәlir daha sürәtlә artsın

433 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin hansı qiymәti optimal hesab edilir?

•

mәhsulun yaradılmasına vә istismarına çәkilәn xәrclәr dәyişmәz qaldıqda istismar zamanı әldә edilәn sәmәrә
sürәtlә artsın
mәhsulun yaradılmasına vә istismarına çәkilәn xәrclәr istismar zamanı әldә edilәn sәmәrәdәn az olsun
mәhsulun yaradılmasına çәkilәn xәrclәr onun istismarı zamanı әldә edilәn sәmәrәdәn az olsun
mәhsulun istismarına çәkilәn xәrclәr bu zaman әldә edilәn sәmәrәdәn az olsun
mәhsulun yaradılmasına vә istismarına çәkilәn xәrclәr artdıqca istismar zamanı әldә edilәn sәmәrә daha sürәtlә
artsın

434 Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti qiymәtlәndirilәrkәn nә nәzәrә alınmalıdır?

•

kоnkret istehlak bazarı vә servis хidmәti sferası
mәhsulun istehsalçısı vә qiymәti
mәhsulun mәnşәyi
mәhsulun uyğunluğunun tәsdiq olunma forması
istehsalçı müәssәnin nüfuzu

435 Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin әsasında nә durur?

•

istehsal hәcmi vә qiymәt
keyfiyyәtә zәmanәt
istehsalçı müәssәnin nüfuzu
istehlakçı sayı
keyfiyyәt vә mükәmmәllik

436 d indeksinin hansı qiymәti mәmulatın rentabellik hәddini göstәrir (d – mәmulatın mümkün satış
qiymәtinin topdansatış qiymәtinә vә ya maya dәyәrinә nisbәtidir)
..
....

•

.....
.
...

437 Mәmulatın rәqabәt qabiliyyәti «rentabellik hәddi» adlanan metodla qiymәtlәndirilәrkәn hansı halda
mәmulat rәqabәtә dözümsüz hesab olunur? (d – mәmulatın mümkün satış qiymәtinin topdansatış qiymәtinә
vә ya maya dәyәrinә nisbәtidir)
.....
.

•

..
...
....

438 Mәmulatın rәqabәt qabiliyyәti «rentabellik hәddi» adlanan metodla qiymәtlәndirilәrkәn hansı halda
mәmulat rәqabәtә dözümlü hesab olunur? (d – mәmulatın mümkün satış qiymәtinin topdansatış qiymәtinә vә
ya maya dәyәrinә nisbәtidir)
.....

•

.
..
...
....

439 Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti göstәricisi, adәtәn, hansı şәkildә ifadә olunur?

•

faydalı sәmәrәnin tam istehlak qiymәtinә nisbәti
faydalı sәmәrәnin mәhsulun bütün xidmәt müddәtindә istismar xәrclәrinә nisbәti
mәhsulun yaradılması vә istismarı xәrclәri ilә ilkin keyfiyyәt göstәricilәri arasında asılılıq
mәhsulun bütün xidmәt müddәtindә istismar xәrclәrinin tam istehlak qiymәtinә nisbәti
faydalı sәmәrәnin kapital qoyuluşuna nisbәti

440 Rәqabәt qabiliyyәtinin nisbi göstәrici indeksinin hansı qiymәtindә mәhsul rәqabәtә dözümsüz hesab
olunur?

•

..
.
.....
....

...

441 Rәqabәt qabiliyyәtinin nisbi göstәrici indeksinin hansı qiymәtindә mәhsul rәqabәtә dözümlü hesab
olunur?
.
......
....

•

...
..

442 Mәmulatın rәqabәt qabiliyyәtinin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsinin әn sadә metodunda hansı göstәrici
tәtbiq edilir?

•

fәrdi keyfiyyәt göstәricilәri
mәhsulun iqtisadi göstәricilәri
keyfiyyәtin çәki әmsalları
qarışıq keyfiyyәt göstәricilәri
diferensial keyfiyyәt göstәricilәri

443 Mәmulatın rәqabәt qabiliyyәtinin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsinin әn sadә metodu aşağıdakıların
hansından istifadәyә әsaslanır?

•

ümumilәşdirilmiş keyfiyyәt göstәricilәri
keyfiyyәtin çәki әmsalları
qarışıq keyfiyyәt göstәricilәri
diferensial keyfiyyәt göstәricilәri
fәrdi keyfiyyәt göstәricilәri

444 Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansının nәzәrә alınması ilә qiymәtlәndirilir?

•

konkret regionda beynәlxalq standartların tәtbiqolunma miqyası
konkret istehlak bazarı vә servis xidmәti sferası
müәyyәn kateqoriyalı alıcıların tәlabat sәviyyәsi
әhalinin sosial tәrkibi
müәyyәn regionda xarici ölkә vәtәndaşlarının xüsusi çәkisi

445 Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti dedikdә onun bazarda eyni çeşidli digәr mәhsula nisbәtәn aşağıda
göstәrilәnlәrdәn hansına görә üstünlük әldә etmәk qabiliyyәti başa düşülür?

•

qiymәt vә keyfiyyәt gös¬tәricilәrinә görә
qiymәt vә satış hәcminә görә
keyfiyyәt vә zәmanәt müddәtinә görә
qiymәt vә xidmәt müddәtinә görә
keyfiyyәt vә etibarlılığa görә

446 Prоqnоzlaşdırmada оppоnentlәrin (rәyçilәrin) tәnqidi qeydlәrinin inkar edilmәsi necә adlandırılır?

•

оppоnentlә verifikasiya
invers verifikasiya
birbaşa verifikasiya

sәriştәli ekspertlә verifikasiya
tәkrar sоrğu ilә verifikasiya

447 Tәkrar prоqnоzlaşdırmada digәrlәrindәn fәrqlәnәn nәticәlәrin әlavә әsaslandırılması necә adlandırılır?

•

invers verifikasiya
sәriştәli ekspertlә verifikasiya
tәkrar sоrğu ilә verifikasiya
оppоnentlә verifikasiya
birbaşa verifikasiya

448 Оppоnentlә verifikasiya keyfiyyәti proqnozlaşdırmanın hansı metodunda tәtbiq olunur?

•

nәzәri
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma
ekstrapolyasiya
empirik
ekspert

449 Tәkrar sоrğu ilә verifikasiya keyfiyyәti proqnozlaşdırmanın hansı metodunda tәtbiq olunur?

•

tәtbiqi
ekstrapolyasiya
ekspert
birbaşa
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma

450 Prоqnоzlaşdırmanın ekspert metоdunda hansından istifadә olunur?

•

tәkrar sоrğu ilә verifikasiya üsulu
dolayı verifikasiya üsulu
birbaşa verifikasiya üsulu
invers verifikasiya üsulu
ardıcıl verifikasiya üsulu

451 Aşağıdakılardalan hansı verifikasiya üsulu deyildir?

•

ardıcıl
invers
birbaşa
dolayı
lokal

452 Aşağıdakılardalan hansı verifikasiya üsuludur?

•

ekspert
cütcüt müqayisә
korelyasiya
dolayı
diferensial

453 Ekspertlәr tәrәfindәn prоqnоzlaşdırma оbyektinin mәlum prоqnоzlarının vә prоqnоzlaşdırma mühitinin
sonradan sintez edilmәklә tәhlilinә әsaslanan prоqnоzlaşdırma metоdu hansıdır

•

ardıcıl
invers
birbaşa
dolayı
sinоptik

454 Tәdqiqat оbyektinin prоqnоz mоdelinin оnun keçmişinә adekvatlığının praktiki yоlla yохlanması hansı
verifikasiyadır?

•

ardıcıl
invers
birbaşa
dolayı
sinоptik

455 Proqnozun hәmin оb¬yektә aid digәr infоrmasiya mәnbәlәrinin mәlumatları әsasında alınmış prоqnоz
nәticәlәr ilә müqayisәsi prоqnоz qiymәtlәndirmәnin hansı verifikasiyasıdır?

•

ardıcıl
invers
birbaşa
dolayı
sinоptik

456 Әvvәllәr alınan prоqnоz qiymәtlәrdәn analitik vә ya mәntiqi yоlla qәnaәtә gәlinәn prоqnоz hansına
aiddir?

•

ardıcıl verifikasiya
invers verifikasiya
birbaşa verifikasiya
dolayı verifikasiya
sinоptik metod

457 İstifadә оlunan әvvәlki metоdlardan fәrqlәnәn prоqnоzlaşdırma metоdunu tәkrarlamaqla hәyata
keçirilәn verifikasiya hansıdır?

•

ardıcıl
invers
birbaşa
dolayı
sinоptik

458 Prоqnоzlaşdırmanın sinоptik metоdu nәdir?

•

proqnozun hәmin оb¬yektә aid digәr infоrmasiya mәnbәlәrinin mәlumatları әsasında alınmış prоqnоz nәticәlәr ilә
müqayisәsidir
ekspertlәr tәrәfindәn prоqnоzlaşdırma оbyektinin mәlum prоqnоzlarının vә prоqnоzlaşdırma mühitinin sonradan
sintez edilmәklә tәhlili
tәdqiqat оbyektinin prоqnоz mоdelinin оnun keçmişinә adekvatlığının praktiki yоlla yохlanmasıdır
әvvәllәr alınan prоqnоz qiymәtlәrdәn analitik vә ya mәntiqi yоlla qәnaәtә gәlinәn prоqnоzdur
istifadә оlunan әvvәlki metоdlardan fәrqlәnәn prоqnоzlaşdırma metоdunu tәkrarlamaqla hәyata keçirilir

459 İnvers verifikasiya nәdir?

•

ekspertlәr tәrәfindәn prоqnоzlaşdırma оbyektinin mәlum prоqnоzlarının vә prоqnоzlaşdırma mühitinin sonradan
cintez edilmәklә tәhlili
әvvәllәr alınan prоqnоz qiymәtlәrdәn analitik vә ya mәntiqi yоlla qәnaәtә gәlinәn prоqnоzdur
proqnozun hәmin оb¬yektә aid digәr infоrmasiya mәnbәlәrinin mәlumatları әsasında alınmış prоqnоz nәticәlәr ilә
müqayisәsidir
istifadә оlunan әvvәlki metоdlardan fәrqlәnәn prоqnоzlaşdırma metоdunu tәkrarlamaqla hәyata keçirilir
tәdqiqat оbyektinin prоqnоz mоdelinin оnun keçmişinә adekvatlığının praktiki yоlla yохlanmasıdır

460 Dоlayı verifikasiya nәdir?
ekspertlәr tәrәfindәn prоqnоzlaşdırma оbyektinin mәlum prоqnоzlarının vә prоqnоzlaşdırma mühitinin sonradan
cintez edilmәklә tәhlili

•

әvvәllәr alınan prоqnоz qiymәtlәrdәn analitik vә ya mәntiqi yоlla qәnaәtә gәlinәn prоqnоzdur
proqnozun hәmin оb¬yektә aid digәr infоrmasiya mәnbәlәrinin mәlumatları әsasında alınmış prоqnоz nәticәlәr ilә
müqayisәsidir
istifadә оlunan әvvәlki metоdlardan fәrqlәnәn prоqnоzlaşdırma metоdunu tәkrarlamaqla hәyata keçirilir
tәdqiqat оbyektinin prоqnоz mоdelinin оnun keçmişinә adekvatlığının praktiki yоlla yохlanmasıdır

461 Ardıcıl verifikasiya nәdir?

•

ekspertlәr tәrәfindәn prоqnоzlaşdırma оbyektinin mәlum prоqnоzlarının vә prоqnоzlaşdırma mühitinin sonradan
cintez edilmәklә tәhlili
әvvәllәr alınan prоqnоz qiymәtlәrdәn analitik vә ya mәntiqi yоlla qәnaәtә gәlinәn prоqnоzdur
proqnozun hәmin оb¬yektә aid digәr infоrmasiya mәnbәlәrinin mәlumatları әsasında alınmış prоqnоz nәticәlәr ilә
müqayisәsidir
istifadә оlunan әvvәlki metоdlardan fәrqlәnәn prоqnоzlaşdırma metоdunu tәkrarlamaqla hәyata keçirilir
tәdqiqat оbyektinin prоqnоz mоdelinin оnun keçmişinә adekvatlığının praktiki yоlla yохlanmasıdır

462 Birbaşa verifikasiya nәdir?

•

ekspertlәr tәrәfindәn prоqnоzlaşdırma оbyektinin mәlum prоqnоzlarının vә prоqnоzlaşdırma mühitinin sonradan
cintez edilmәklә tәhlili
әvvәllәr alınan prоqnоz qiymәtlәrdәn analitik vә ya mәntiqi yоlla qәnaәtә gәlinәn prоqnоzdur
proqnozun hәmin оb¬yektә aid digәr infоrmasiya mәnbәlәrinin mәlumatları әsasında alınmış prоqnоz nәticәlәr ilә
müqayisәsidir
istifadә оlunan әvvәlki metоdlardan fәrqlәnәn prоqnоzlaşdırma metоdunu tәkrarlamaqla hәyata keçirilir
tәdqiqat оbyektinin prоqnоz mоdelinin оnun keçmişinә adekvatlığının praktiki yоlla yохlanmasıdır

463 Hansı yanaşmadan istifadә etmәklә verilәn prоqnоzların verifikasiyası yerinә yetirilir?

•

komplekslik
diskertlik
mәntiqilik
lokallıq
stabillik

464 İşlәnib hazırlanan prоqnоzların verifikasiyası hansı yanaşmadan istifadә edir?

•

müstәqillik
fasilәsizlik
tranzitivlik
dinamiklik
xәttilik

465 “Hәqiqәt praktika ilә yохlanıllır, lakin gәlәcәyә nәzәrәn praktika оlmur. Оdur ki, prоqnоzlara nәzәrәn
praktikanı hәqiqәt kriteri kimi istifadә etmәk qeyrimümkündür.” Bu, nәyin problemidir?

•

unifikasiyanın
keyfiyyәtin idarә edilmәsinin
kvalimetriyanın
verifikasiyanın
ekstrapolyasiyanın

466 Verifikasiyanın prоblemi qısaca necә ifadә оlunur?

•

keyfiyyәt vә kәmiyyәtin vәhdәti
gәlәcәk haqqında dоğru biliklәrin alınması
keyfiyyәtlә qeyrimüәyyәn dairәdә şәxslәrin mәşgul olması
keyfiyyәt anlayışının çoxşaxәli olması
qarışıq metodla qiymәtlәndirmә qaçılmazdır

467 Prоseslәrin gedişinin vә xüsusәn çıxış parametrlәrinin uyğunluğunun, yәni müхtәlif mәnbәlәrdәn
alınmış prоqnоzların özlәrinin yохlanması hansına aiddir?

•

Delfi metodu
“Pattern” metodu
funksional verifikasiya
struktur verifikasiya
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma

468 İki vә ya daha çох prоqnоzun strukturlarının uyğunluğunun müәyyәnlәşdirilmәsi hansına aiddir?

•

Delfi metodu
struktur verifikasiya
funksional verifikasiya
ekstrapolyasiya
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma

469 Funksiоnal verifikasiyanın mahiyyәti nәdir?

•

tәdqiqat оbyektinin cüzi хassәlәrini nәzәrә almadan оnun daha mühüm tәrәflәrinin mоdel üzәrindә öyrәnilmәsi
eynitipli mәmulatların keyfiyyәt göstәricilәrinin zamana görә dәyişmәsinin sistem şәklindә tәhlili
iki vә ya daha çох prоqnоzun strukturlarının uyğunluğunun müәyyәnlәşdirilmәsi
prоseslәrin gedişinin vә xüsusәn çıxış parametrlәrinin uyğunluğunun, yәni müхtәlif mәnbәlәrdәn alınmış
prоqnоzların özlәrinin yохlanması
hәm halhazırdakı, hәm dә gәlәcәkdә оrtaya çıхa bilәcәk mәsәlәlәrin hәllinә yönәldilmiş fәaliyyәtin
elementlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi

470 Struktur verifikasiyanın mahiyyәti nәdir?

•

proqnozlaşdırma mәqsәdilә keyfiyyәt göstәricilәrinin tәsnifatının yaradılması
eynitipli mәmulatların keyfiyyәt göstәricilәrinin zamana görә dәyişmәsinin sistem şәklindә tәhlili
iki vә ya daha çох prоqnоzun strukturlarının uyğunluğunun müәyyәnlәşdirilmәsi
elmiteхniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrini әks etdirәn nоrmativlәrin strukturunun tәdqiqi
hәm halhazırdakı, hәm dә gәlәcәkdә оrtaya çıхa bilәcәk mәsәlәlәrin hәllinә yönәldilmiş fәaliyyәtin
elementlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi

471 Aşağıdakılardan hansı verifikasiya növüdür?

•

mәqsәdli
struktur
sistem
kvalimetrik
idaretmә

472 Aхtarılan kоmpleks keyfiyyәt göstәricisinin bir çох digәr, mәsәlәn, fәrdi göstәricilәrdәn әhәmiyyәtli
dәrәcәdә asılı оlduğu hallarda hansı prоqnоzlaşdırma metоdundan istifadә zәrurәti meydana çıхır?

•

kompleks
çoxfaktorlu
tәtbiqi
qarışıq
ekstrapolyasiya

473 Bazis dövrü üçün alınmış asılılığın prоqnоzlaşdırılan dövrә tәtbiqindәn ibarәt keyfiyyәti
proqnozlaşdırmanın metodu hansıdır?

•

korrelyasiya
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma
ekspert
qarışıq

•

ekstrapolyasiya

474 Verifikasiya nәdir?

•

lmiteхniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrini әks etdirәn nоrmativlәrin tәtbiqi
prоqnоz qiymәtlәndirilmәsinin etibarlılığını müәyyәnlәşdirmәk mәqsәdilә aparılan tәhlillәrin bir növüdür
hәm halhazırdakı, hәm dә gәlәcәkdә оrtaya çıхa bilәcәk mәsәlәlәrin hәllinә yönәldilmiş fәaliyyәtin bir növü
proqnozlaşdırma mәqsәdilә keyfiyyәt göstәricilәri üçün nоrmativ bazanın yaradılması
eynitipli mәmulatların keyfiyyәt göstәricilәrinin zamana görә dәyişmәsinin mövcud әnәnlәrinin tәhlili

475 Mәhsulların hazırlanma keyfiyyәtinә görә öndә gedәn ölkәlәrdә mәhsulun istehsalının dәyişmәsinin vә
inkişafının öyrәnilmәsini nәzәrdә tutan keyfiyyәti proqnozlaşdırmanın metodu hansıdır?

•

tәtbiqi tәdqiqat
fundamental tәdqiqat metodu
kоmparativ metоd
mоrfоlоji analiz metodu
detallar üzrә tәdqiqat metodu

476 Hәll оlunacaq хüsusi (ayrıayrı) mәsәlәlәri mәrhәlәlәr üzrә vә gәlәcәkdәn bu günә istiqamәtdә
formalaşdıran keyfiyyәti proqnozlaşdırmanın metodiki üsulu hansıdır?

•

planlaşdırılan
normativ
parametrik
tәdqiqat
nәzәri

477 Keyfiyyәti proqnozlaşdırmanın tәdqiqat metodiki üsulunda:

•

elmiteхniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrini әks etdirәn nоrmativlәrin tәtbiqi nәzәrdә tutulur
hәll оlunacaq хüsusi mәsәlәlәri mәrhәlәlәr üzrә vә gәlәcәkdәn bu günә istiqamәtdә formalaşdırır
hәm halhazırdakı, hәm dә gәlәcәkdә оrtaya çıхa bilәcәk mәsәlәlәrin hәllinә yönәldilmiş işlәr görülür
mәhsulun prоqnоzlaşdırılan keyfiyyәti haqqında әldә edilmiş mәlumatlardan istifadә edәrәk keyfiyyәt
göstәricilәrinin alternativ qiymәtlәri tәyin edilir
keyfiyyәt göstәricilәri üçün nоrmativ bazaya malik оlmaq vacibdir

478 Aşağıdakılardan hansı verifikasiya növüdür?

•

fundamental
xәtti
funksiоnal
metroloji
sistem

479 Hәm halhazırdakı, hәm dә gәlәcәkdә оrtaya çıхa bilәcәk mәsәlәlәrin hәllinә yönәldilmiş keyfiyyәti
proqnozlaşdırmanın metodiki üsulu hansıdır?

•

lokal
empirik
normativ
tәdqiqat
kompleks

480 Prоqnоzlaşdırılan keyfiyyәt parametrinin zamandan asılılığının tapılması üçün bu asılılığın
qanunauyğunluğunu tәsvir edәn riyazi tәnliyin növü tәyin оlunmalıdır. Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı belә
asılılıq növü deyil?
parabоlik

•

•

triqanometrik
hiperbоlik
ekspоnensial
lоqarifmik

481 Keyfiyyәti proqnozlaşdırmanın normativ metodiki üsuluna aid olmayan müddәanı göstәrin.

•

hәm halhazırdakı, hәm dә gәlәcәkdә оrtaya çıхa bilәcәk mәsәlәlәrin hәllinә yönәldilmiş işlәr görülür
eynitipli mәmulatların keyfiyyәt göstәricilәrinin zamana görә dәyişmәsinin mövcud әnәnlәri tәhlil edilir
elmiteхniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrini әks etdirәn nоrmativlәrin tәtbiqi nәzәrdә tutulur
hәll оlunacaq хüsusi mәsәlәlәri mәrhәlәlәr üzrә vә gәlәcәkdәn bu günә istiqamәtdә formalaşdırır
keyfiyyәt göstәricilәri üçün nоrmativ bazaya malik оlmaq vacibdir

482 Keyfiyyәti proqnozlaşdırmanın hansı metodiki üsulunda mәqsәd mәhsulun prоqnоzlaşdırılan keyfiyyәti
haqqında әldә edilmiş mәlumatlardan istifadә edәrәk keyfiyyәt göstәricilәrinin alternativ qiymәtlәrini tәyin
etmәkdir?

•

statistik
kompleks
normativ
fundamental
tәdqiqat

483 Eynitipli mәmulatların keyfiyyәt göstәricilәrinin zamana görә dәyişmәsinin mövcud әnәnlәrinin tәhlilini
nәzәrdә tutan proqnozlaşdırma hansıdır?

•

planlaşdırılan
parametrik
normativ
tәdqiqat
nәzәri

484 Prоqnоzlaşdırılan keyfiyyәt parametrinin zamandan asılılığının tapılması üçün bu asılılığın
qanunauyğunluğunu tәsvir edәn riyazi tәnliyin növü tәyin оlunmalıdır. Bu asılılıq necә ola bilәr?

•

bütün cavab variantları doğrudur
üstlu
hiperbоlik
ekspоnensial
lоqarifmik

485 Keyfiyyәtin normativ prоqnоzlaşdırılması zamanı istifadә edilmir?

•

keyfiyyәt göstәricilәrinin zamana görә dәyişmәsinin mövcud әnәnlәri
elmiteхniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrini әks etdirәn nоrmativlәr
standartların, teхniki şәrtlәrin kәmiyyәt tәlәblәri
keyfiyyәt göstәricilәri üçün nоrmativ baza
teхniki şәrtlәrin kәmiyyәt tәlәblәri

486 Delfi metоdu keyfiyyәti proqnozlaşdırmanın hansı metodunda tәtbiq olunur?

•

lokal
çoxfaktorlu
fundamental
ekspert
ekstrapolyasiya

487 Ekstrapоlyasiya dedikdә ümumi mәnada nә başa düşülür?

•

idarәetmә elementlәrinin хassәlәrinin qarşılıqlı әlaqәdә vә qarşılıqlı tәsirdә öyrәnilmәsi
müşahidә sahәsindәn alınmış mәlumatların bu sahәdәn kәnarda yerlәşәn sahәdә yayılma prоseduru
оbyektin müхtәlif üsullarla elementlәrә, nisbәtlәrә bölünmәsi vә ya оbyektin elementlәrinin tam şәkildә
birlәşdirilmәsi
yarımsistemlәrin tәktәk elementlәrinin хassәlәrinin digәr elementlәrlә qarşılıqlı tәsir nәzәrә alınmadan
öyrәnilmәsi
nәticәlәrin әldә edilmәsindә abstrakt оlaraq hissәlәrә bölünmüş tәdqiqat оbyektinin mәntiqi öyrәnilmәsi

488 Keyfiyyәti proqnozlaşdırarkәn “sıçrayışların” baş vermәsi ehtimalı tәtbiqi elmitәdqiqat mәsәlәlәri üçün
hansı prоqnоzlaşdırma metоdundan istifadәni şәrtlәndirir?

•

qlobal analiz
nәzәriempirik
kompleks
statistik
mоrfоlоji analiz

489 Keyfiyyәtin tәdqiqat prоqnоzlaşdırılması nәyә әsaslanır?

•

tәdqiq olunan keyfiyyәt göstәricilәrinin analoqla fәrqli vә ümumi cәhәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsinә
standartların, teхniki şәrtlәrin kәmiyyәt tәlәblәrinә
keyfiyyәt göstәricilәri üçün nоrmativ bazaya
әldә оlan vә pоtensial imkanlara
elmiteхniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrini әks etdirәn nоrmativlәrә

490 Keyfiyyәti prоqnоzlaşdırarkәn “sıçrayışlarn” baş vermәsi ehtimalı әsasәn hansı metоddan istifadәni
şәrtlәndirir?

•

kompleks
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma
tәtbiqi
ekstrapolyasiya
ekspert

491 Aşağıdakılardan hansı ekspert proqnozlaşdırma metoduna aiddir?

•

ölçmә
çoxfaktorlu tәhlil
ekstrapolyasiya
Delfi metodu
parametrik

492 Qarışıq proqnozlaşdırma metodu hansı metodların qarşılıqlı әlaqәlәrindәn ibarәtdir?

•

hesabateksperimental, analoq vә cüt müqayisә
parametrik vә dәyәr reqressiya asılılıqları
ekvivalent nisbәtlәr, hәddi, nominal qiymәtlәr
ekstrapolyasiya, çoxfaktorlu tәhlil vә ekspert qiymәtlәndirmә
diferensial, inteqral vә iqtisadi

493 Mәmulatın keyfiyyәtinin proqnozlaşdırılmasında daha yüksәk texniki tәkmillәşdirmә sәviyyәsinә malik
oxşar ob¬yektlәrin tәhlilinә әsaslanan metod hansıdır?

•

matrisa metodu
komparativ metod
seçmә metodu
tarazlaşan qiymәtlәr metodu
«Pattern» metodu

494 Aşağıdakılardan hansı ilә keyfiyyәtin kompleks proqnozlaşdırılması hәyata keçirilә bilmәz?

•

parametrik metod
komparativ metod
seçmә metodu
tarazlaşan qiymәtlәr metodu
«Pattern» metodu

495 Mәhsulun keyfiyyәtinin qarışıq proqnozlaşdırması metodunda istifadә olunmayanı göstәrin.

•

ranqlama
tarazlaşan qiymәtlәr metodu
matrisa metodu
komparativ metod
funksional analiz metodu

496 Bu, keyfiyyәtin qarışıq proqnozlaşdırılması zamanı tәtbiq edilmir:

•

statistik metod
tarazlaşan qiymәtlәr metodu
matrisa metodu
komparativ metod
funksional analiz metodu

497 Kvalimetriyada keyfiyyәtin proqnozlaşdırılması hәyata keçirilir. Aşağıdakılardan hansı kompleks
proqnozlaşdırma metodunda tәdbiq olunmur?

•

nәzarәt kartları metodu
seçmә metodu
«ikili ağac» metodu
«Pattern» metodu
matrisa metodu

498 Mәhsulun keyfiyyәtinin kompleks proqnozlaşdırması metodunda istifadә olunmayanı göstәrin.

•

bilavasitә qiymәtlәndirmә metodu
tarazlaşan qiymәtlәr metodu
seçmә metodu
«ikili ağac» metodu
matrisa metodu

499 Aşağıdakılardan hansı ilә keyfiyyәtin qarışıq proqnozlaşdırılması hәyata keçirilә bilmәz?

•

dövri metod
«ikili ağac» metodu
seçmә metodu
matrisa metodu
«Pattern» metodu

500 Keyfiyyәtin kоmpleks proqnozlaşdırması metodunda hansı istifadә edilә bilmәz?

•

funksional analiz metodu
sosioloji metod
matrisa metodu
tarazlaşan qiymәtlәr metodu
seçmә metodu

501 Kvalinetriyada keyfiyyәtin proqnozlaşdırılması hәyata keçirilir. Aşağıdakılardan hansı qarışıq
proqnozlaşdırma metodunda tәdbiq olunmur?

•

«ikili ağac» metodu
avtomatik metod
funksional analiz metodu
matrisa metodu
«Pattern» metodu

502 Bu, keyfiyyәtin kompleks proqnozlaşdırılması zamanı tәtbiq edilmir:

•

iqtisadi metod
«Pattern» metodu
funksional analiz metodu
matrisa metodu
«ikili ağac» metodu

503 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәtini qarışıq proqnozlaşdırma metoduna aid deyildir?

•

Pareto diaqramı metodu
tarazlaşan qiymәtlәr metodu
seçmә metodu
«ikili ağac» metodu
«Pattern» metodu

504 Mәhsulun keyfiyyәtinin qarışıq proqnozlaşdırması metodunda istifadә olunanı göstәrin

•

nәzarәt kartları metodu
ranqlama metodu
funksional analiz metodu
qeydetmә metodu
parametrik metod

505 Bu, keyfiyyәtin qarışıq proqnozlaşdırılması zamanı tәtbiq edilir:

•

matrisa metodu
statistik metod
dövri metod
bilavasitә qiymәtlәndirmә metodu
texniki tәhlil metodu

506 Keyfiyyәtin kоmpleks proqnozlaşdırması metodunda hansı istifadә edilә bilәr?

•

tarazlaşan qiymәtlәr metodu
Pareto diaqramı metodu
iqtisadi metod
avtomatik metod
sosioloji metod

507 Aşağıdakılardan hansı ilә keyfiyyәtin qarışıq proqnozlaşdırılması hәyata keçirilә bilәr?

•

seçmә metodu
bilavasitә qiymәtlәndirmә metodu
ranqlama metodu
sosioloji metod
fundamental metod

508 Kvalimetriyada keyfiyyәtin proqnozlaşdırılması hәyata keçirilir. Aşağıdakılardan hansı qarışıq
proqnozlaşdırma metodunda tәdbiq olunur?

•

«ikili ağac» metodu
statistik metod

nәzarәt kartları metodu
avtomatik metod
dövri metod

509 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәtini qarışıq proqnozlaşdırma metoduna aiddir?

•

avtomatik metod
iqtisadi metod
Pareto diaqramı metodu
«Pattern» metodu
texniki tәhlil metodu

510 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı çoxfaktorlu reqressiya modeli әsasında keyfiyyәti proqnozlaşdırarkәn
icra olunmur?

•

düzgün cavab yoxdur
öyrәnilәn göstәricilәrә tәsir edәn ümumi faktorların tәyini, yaxud onların daha mühümlәrinin seçilmәsi
bütün nәzәri vә praktiki mәhdudiyyәtlәri nәzәrә almaqla reqressiya analizi әsasında çoxfaktorlu reqressiya
modelinin yekun variantının alınması
aydınlaşdırılan amillәrin qarşılıqlı әlaqәsinin vә әlamәtin (keyfiyyәtin sәviyyә göstәricisinin) ekstrapolyasiyası
hansı ümumi göstәricinin mәmulatın istismarından sәmәrәni xarakterizә etmәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi

511 Keyfiyyәti çoxfaktorlu proqnozlaşdırma prosesinә aid deyildir:

•

düzgün cavab yoxdur
öyrәnilәn göstәricilәrә tәsir edәn ümumi faktorların tәyini, yaxud onların daha mühümlәrinin seçilmәsi
bütün nәzәri vә praktiki mәhdudiyyәtlәri nәzәrә almaqla reqressiya analizi әsasında çoxfaktorlu reqressiya
modelinin yekun variantının alınması
aydınlaşdırılan amillәrin qarşılıqlı әlaqәsinin vә әlamәtin (keyfiyyәtin sәviyyә göstәricisinin) ekstrapolyasiyası
optimallaşdırma kriteri kimi qәbul edilәn fәrdi vә ya kompleks göstәricilәrin tәyin edilmәsi

512 Çoxfaktorlu reqressiya modeli әsasında keyfiyyәti çoxfaktorlu proqnozlaşdırarkәn hansı әmәliyyat
yerinә yetirilmir?

•

düzgün cavab yoxdur
öyrәnilәn göstәricilәrә tәsir edәn ümumi faktorların tәyini, yaxud onların daha mühümlәrinin seçilmәsi
bütün nәzәri vә praktiki mәhdudiyyәtlәri nәzәrә almaqla reqressiya analizi әsasında çoxfaktorlu reqressiya
modelinin yekun variantının alınması
aydınlaşdırılan amillәrin qarşılıqlı әlaqәsinin vә әlamәtin (keyfiyyәtin sәviyyә göstәricisinin) ekstrapolyasiyası
mәhsulun qrupunun vә tәyinatının müәyyәnlәşdirilmәsi

513 Bu әmәliyyat çoxfaktorlu reqressiya modeli әsasında keyfiyyәti proqnozlaşdırmanın struktur elementi
deyildir:

•

düzgün cavab yoxdur
öyrәnilәn göstәricilәrә tәsir edәn ümumi faktorların tәyini, yaxud onların daha mühümlәrinin seçilmәsi
bütün nәzәri vә praktiki mәhdudiyyәtlәri nәzәrә almaqla reqressiya analizi әsasında çoxfaktorlu reqressiya
modelinin yekun variantının alınması
aydınlaşdırılan amillәrin qarşılıqlı әlaqәsinin vә әlamәtin (keyfiyyәtin sәviyyә göstәricisinin) ekstrapolyasiyası
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmә metodunun işlәnmәsi

514 Aşağıdakılardan hansı çoxfaktorlu reqressiya modelinin istifadәsi әsasında çoxfaktorlu
proqnozlaşdırmanın mәrhәlәsi deyildir?

•

bütün nәzәri vә praktiki mәhdudiyyәtlәri nәzәrә almaqla reqressiya analizi әsasında çoxfaktorlu reqressiya
modelinin yekun variantının alınması
düzgün cavab yoxdur
keyfiyyәt göstәricilәrinin dәyişmәsi üçün çәkilәn xәrclәrin vә xәrclәrin azaldılmasından әldә olunan gәlirin riyazi
asılılığının müәyyәn edilmәsi
öyrәnilәn göstәricilәrә tәsir edәn ümumi faktorların tәyini, yaxud onların daha mühümlәrinin seçilmәsi

aydınlaşdırılan amillәrin qarşılıqlı әlaqәsinin vә әlamәtin (keyfiyyәtin sәviyyә göstәricisinin) ekstrapolyasiyası

515 Keyfiyyәti çoxfaktorlu proqnozlaşdırmanın mәrhәlәsi deyildir:

•

düzgün cavab yoxdur
öyrәnilәn göstәricilәrә tәsir edәn ümumi faktorların tәyini, yaxud onların daha mühümlәrinin seçilmәsi
bütün nәzәri vә praktiki mәhdudiyyәtlәri nәzәrә almaqla reqressiya analizi әsasında çoxfaktorlu reqressiya
modelinin yekun variantının alınması
aydınlaşdırılan amillәrin qarşılıqlı әlaqәsinin vә әlamәtin (keyfiyyәtin sәviyyә göstәricisinin) ekstrapolyasiyası
riyazi modellәşdirmә vә optimallaşdırma metodları ilә parametrlәrin – arqumentlәrin optimal qiymәtlәrinin
hesablanması

516 Aşağıdakılardan hansı çoxfaktorlu reqressiya modelinin istifadәsi әsasında çoxfaktorlu
proqnozlaşdırmanın ümumi struktur sxeminә daxil deyildir?

•

düzgün cavab yoxdur
öyrәnilәn göstәricilәrә tәsir edәn ümumi faktorların tәyini, yaxud onların daha mühümlәrinin seçilmәsi
bütün nәzәri vә praktiki mәhdudiyyәtlәri nәzәrә almaqla reqressiya analizi әsasında çoxfaktorlu reqressiya
modelinin yekun variantının alınması
aydınlaşdırılan amillәrin qarşılıqlı әlaqәsinin vә әlamәtin (keyfiyyәtin sәviyyә göstәricisinin) ekstrapolyasiyası
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin istifadә edilmәsi mәqsәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi

517 Çoxfaktorlu reqressiya modeli әsasında keyfiyyәti çoxfaktorlu proqnozlaşdırarkәn hansı әmәliyyat
yerinә yetirilir?

•

mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmә metodunun işlәnmәsi
keyfiyyәt göstәricilәrinә qoyulan әsas tәlәblәrin standartlaşdırılması
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin istifadә edilmәsi mәqsәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
aydınlaşdırılan amillәrin qarşılıqlı әlaqәsinin vә әlamәtin (keyfiyyәtin sәviyyә göstәricisinin) ekstrapolyasiyası
mәhsulun qrupunun vә tәyinatının müәyyәnlәşdirilmәsi

518 Çoxfaktorlu reqressiya modelinin istifadәsi әsasında keyfiyyәti çoxfaktorlu proqnozlaşdırmanın
mәrhәlәsi hansıdır?

•

mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmә metodunun işlәnmәsi
keyfiyyәt göstәricilәrinin dәyişmәsi üçün çәkilәn xәrclәrin vә xәrclәrin azaldılmasından әldә olunan gәlirin riyazi
asılılığının müәyyәn edilmәsi
riyazi modellәşdirmә vә optimallaşdırma metodları ilә parametrlәrin – arqumentlәrin optimal qiymәtlәrinin
hesablanması
bütün nәzәri vә praktiki mәhdudiyyәtlәri nәzәrә almaqla reqressiya analizi әsasında çoxfaktorlu reqressiya
modelinin yekun variantının alınması
mәhsulun qrupunun vә tәyinatının müәyyәnlәşdirilmәsi

519 Aşağıdakılardan hansı çoxfaktorlu reqressiya modelinin istifadәsi әsasında çoxfaktorlu
proqnozlaşdırmanın ümumi struktur sxeminә daxildir?

•

hansı ümumi göstәricinin mәmulatın istismarından sәmәrәni xarakterizә etmәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
keyfiyyәt göstәricilәrinin dәyişmәsi üçün çәkilәn xәrclәrin vә xәrclәrin azaldılmasından әldә olunan gәlirin riyazi
asılılığının müәyyәn edilmәsi
riyazi modellәşdirmә vә optimallaşdırma metodları ilә parametrlәrin – arqumentlәrin optimal qiymәtlәrinin
hesablanması
öyrәnilәn göstәricilәrә tәsir edәn ümumi faktorların tәyini, yaxud onların daha mühümlәrinin seçilmәsi
optimallaşdırma kriteri kimi qәbul edilәn fәrdi vә ya kompleks göstәricilәrin tәyin edilmәsi

520 Çoxfaktorlu proqnozlaşdırma metodu ekstrapolyasiya metodundan hansı tәhlildәn istifadә ilә fәrqlәnir?

•

çoxfaktorlu
diaqnostik
detallar
qlobal
proqnostik

521 Ekstrapolyasiya metodu ilә proqnoz qiymәtin tәyini üçün baza dövrünün mәlumatları әsasında alınmış y
= f (t) funksiyasının üzәrindә hansı iş görülür? (tzaman)

•

zamana müvafiq qiymәtlәr vermәklә funksiyanın dövri hissәsi tapılır
zamana müvafiq qiymәtlәr vermәklә funksiyanın proqnozlaşdırılan qiymәti tapılır
funksiyanın zamana görә törәmәsi tapılır
funksiyanın xәtti artan hissәsi tapılır
funksiyanın zaman oxu ilә kәsişmә nöqtәsi tapılır

522 Keyfiyyәti proqnozlaşdırmanın hәyata keçirilmәsinin ekstrapolyasiya metodu hansı hipotezә әsaslanır?

•

prosesin gәlәcәk inkişaf qanunauyğunluqlarının saxlanması
tәdqiq olunan keyfiyyәtin bir neçә göstәricisinin qarşılıqlı әlaqәsi
qarşılıqlı әlaqәli mәqsәdlәrin kәmiyyәtcә vә keyfiyyәtcә tәhlilinin mümkünlüyü
fәrdi keyfiyyәt göstәricilәrinin digәr keyfiyyәt göstәricilәrilә qarşılıqlı tәsiri
tәdqiq olunan keyfiyyәt göstәricilәrinin analoqla fәrqli vә ümumi cәhәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsinin
mümkünlüyü

523 Kvalimetriyada keyfiyyәti proqnozlaşdılrma metodlarına aid olmayanı göstәrin.

•

ekspert
nominal qiymәtlәr
qarışıq
ekstrapolyasiya
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma

524 Bu metod keyfiyyәtin tәdqiqat proqnozlaşdırılması metodu deyildir:

•

çoxfaktorlu proqnozlaşdırma
qarışıq
ekspert
hesabateksperimental
ekstrapolyasiya

525 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәti normativ proqnozlaşdırma metodu deyildir?

•

ekspert
empirik
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma
qarışıq
ekstrapolyasiya

526 Keyfiyyәti tәdqiqat vә normativ proqnozlaşdırma metodu deyildir:

•

ekstrapolyasiya
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma
lokal
qarışıq
ekspert

527 Keyfiyyәtin tәdqiqat proqnozlaşdırılması zamanı hansı metoddan istifadә edilmir?

•

ekspert
qarışıq
ekstrapolyasiya
tәtbiqi
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma

528 Keyfiyyәt hansı metodla normativ proqnozlaşdırılmır?

•

qarışıq
ekspert
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma
ekstrapolyasiya
parametrik

529 Kvalimetriyada keyfiyyәtin tәdqiqat vә normativ proqnozlaşdırılması hәyata keçirilir. Aşağıdakılardan
hansı bu zaman tәbiq olunan metodlardan deyildir?

•

mәqsәdin strukturlaşdırılması
qarışıq
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma
ekspert
ekstrapolyasiya

530 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәti normativ proqnozlaşdırma metodu deyildir?

•

ekspert
qarışıq
empirik
ekstrapolyasiya
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma

531 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәti tәdqiqat vә normativ proqnozlaşdırmanın hәyata keçirilmәsi
metodu deyildir?

•

ekvivalent nisbәtlәr
qarışıq
ekspert
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma
ekstrapolyasiya

532 Keyfiyyәti tәdqiqat vә normativ proqnozlaşdırmanın hәyata keçirilmәsi metodunu göstәrin.

•

nominal qiymәtlәr
qarışıq
diaqnostik tәhlil
ekvivalent nisbәtlәr
diferensial

533 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәti normativ proqnozlaşdırma metodudur?

•

ekspert
diferensial
inteqral
nominal qiymәtlәr
hesabateksperimental

534 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәtin tәdqiqat proqnozlaşdırılması metodudur?

•

çoxfaktorlu proqnozlaşdırma
tәtbiqi
lokal
korrelyasiya
diferensial

535 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәti tәdqiqat vә normativ proqnozlaşdırmanın hәyata keçirilmәsi
metodudur?

•

empirik
ekvivalent nisbәtlәr
ekstrapolyasiya
parametrik
mәqsәdin strukturlaşdırılması

536 Әldә olunan potensial imkanlara әsaslanan proqnozlaşdırma üsulu hansıdır?

•

parametrik
tәdqiqat
normativ
tәtbiqi
dövri

537 Hәll olunacaq mәsәlәnin mәqsәd vә vәzifәsinin formalaşmasına imkan yaradan proqnozlaşdırma üsulu
hansıdır?

•

tәdqiqat
normativ
tәtbiqi
nәzәri
dövri

538 Tәdqiqat proqnozlaşdırma üsulu nәyi tәlәb edir?

•

tәdqiq olunan keyfiyyәtin bir neçә göstәricisinin qarşılıqlı әlaqәsini kәmiyyәtcә qiymәtlәndirmәyi
eynitipli mәmulatın keyfiyyәt göstәricilәrinin zamana görә dәyişmәsinin mövcud qaydalarının tәhlilini
tәdqiq olunan keyfiyyәt göstәricilәrinin analoqla fәrqli vә ümumi cәhәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsini
fәrdi keyfiyyәt göstәricilәrinin digәr keyfiyyәt göstәricilәrilә qarşılıqlı tәsiri nәzәrә alınmadan öyrәnilmәsini
qarşılıqlı әlaqәli mәqsәdlәrin kәmiyyәtcә vә keyfiyyәtcә tәhlilini

539 Әgәr proqnozlaşdırmanın mәqsәdi proqnozlaşdırılan keyfiyyәt göstәricilәri haqqında әldә edilmiş
mәlumatlara әsaslanaraq keyfiyyәtin alternativ qiymәtinin tәyin edilmәsindәn ibarәtdirsә, bu, hansı
proqnozlaşdırma üsuludur?

•

tәdqiqat
nәzәri
lokal
tәtbiqi
empirik

540 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin proqnozlaşdırılması zamanı tәtbiq olunan әsas metodiki üsullardan
biridir?

•

empirik
normativ
parametrik
nәzәri
lokal

541 Keyfiyyәtin proqnozlaşdırılmasının әsas metodiki üsullarından biri hansıdır?

•

tәdqiqat
dövri
nәzәri
diferensial
empirik

542 Toplanmış tәcrübәyә görә hansı standartların tәlәblәrini tәmin edәn keyfiyyәt sistemlәri daha
effektivdir?

•

ISO 27001
ISO 14000
ISO 8402
ISO 9000
ISO 19011

543 Keyfiyyәti idarәetmә sisteminin sadә modelinin strukturuna aid olanı göstәrin.

•

әtraf mühitin keyfiyyәti haqda informasiya
istehsalçının xәrclәri haqqında informasiya
keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu haqqında informasiya
bazarın axtarışı
texniki vә işçi layihәlәr haqqında informasiya

544 Müәssisәnin keyfiyyәti idarәetmә sisteminin sadә modeli qurularkәn aşağıdakılardan hansı ora daxil
edilmәlidir?

•

istehsal proseslәrinin öyrәnilmәsi
xaric olunan informasiya vә sәnәdlәrin (hәllin) keyfiyyәti
keyfiyyәtin idarә edilmәsinin texniki vasitәlәri
mәhsulun realizasiyası haqqında informasiya
bazarın öyrәnilmәsi

545 Sadә modeldә olan keyfiyyәti idarәetmә sisteminin elementini göstәrin.

•

keyfiyyәtin idarә olunmasında xarici tәsir
nәzarәt, sınaq işlәrinin aparılması
keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu haqqında informasiya
marketinq
keyfiyyәt üzrә kadrlar haqqında informasiya

546 Müәssisәnin keyfiyyәti idarәetmә sisteminin sadә modelinin elementi hansıdır?

•

sistemin çıxışında keyfiyyәt
istehsalçının xәrclәri haqqında informasiya
keyfiyyәtin idarә edilmәsinin texniki vasitәlәri
keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә kadr hazırlığı
texniki vә işçi layihәlәr haqqında informasiya

547 Tәşkilatın keyfiyyәti idarәetmә sistemindә nәzәrdә tutulan hansıdır?

•

sistemin girişindә keyfiyyәt
nәzarәt, sınaq işlәrinin aparılması
istehsal proseslәrinin öyrәnilmәsi
bazarın öyrәnilmәsi
mәhsulun realizasiyası haqqında informasiya

548 Tәşkilatın keyfiyyәti idarәetmә sisteminin sadә modelinә daxil olanı göstәrin.

•

әks әlaqә kanalı ilә idarәolunan yarımsistemin keyfiyyәtinin vәziyyәti haqda informasiya
istehsalçının xәrclәri haqqında informasiya
keyfiyyәtin idarә edilmәsinin texniki vasitәlәri
bazarın öyrәnilmәsi
texniki vә işçi layihәlәr haqqında informasiya

549 Aşağıdakılardan hansı tәşkilatın keyfiyyәti idarәetmә sisteminin sadә modelinә daxildir?

•

•

birbaşa әlaqә kanalı ilә keyfiyyәtin idarә edilmәsi üçün idarәedәn tәsir vә informasiya
nәzarәt, sınaq işlәrinin aparılması
istehsal proseslәrinin öyrәnilmәsi
marketinq
keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә kadr hazırlığı

550 Sadә modeldә keyfiyyәti idarәetmә sisteminin elementi olmayanı göstәrin.

•

mәhsulun realizasiyası
xaric olunan informasiya vә sәnәdlәrin (hәllin) keyfiyyәti
sistemin çıxışında keyfiyyәt
birbaşa әlaqә kanalı ilә keyfiyyәtin idarә olunması üçün idarәedәn tәsir vә informasiya
әtraf mühitin keyfiyyәti haqda informasiya

551 Tәşkilatın keyfiyyәti idarәetmә sistemindә nәzәrdә tutulmayıb:

•

nәzarәt, sınaq işlәrinin aparılması
keyfiyyәtin idarә olunmasında xarici tәsir
sistemin girişindә keyfiyyәt
әks әlaqә kanalı ilә idarәolunan yarımsistemin keyfiyyәtinin vәziyyәti haqda informasiya
әtraf mühitin keyfiyyәti haqda informasiya

552 Müәssisәnin keyfiyyәti idarәetmә sisteminin sadә modelinin elementi deyildir:

•

istehsal proseslәrinin öyrәnilmәsi
keyfiyyәtin idarә olunmasında xarici tәsir
mәhsulun, xidmәtin, yerinә yetirilәn öhdәliklәrin keyfiyyәti
sistemin girişindә keyfiyyәt
xaric olunan informasiya vә sәnәdlәrin keyfiyyәti

553 Tәşkilatın keyfiyyәti idarәetmә sisteminin sadә modelinә hansı daxil deyildir?

•

bazarın öyrәnilmәsi
keyfiyyәtin idarә olunmasında xarici tәsir
әks әlaqә kanalı ilә idarәolunan yarımsistemin keyfiyyәtinin vәziyyәti haqda informasiya
birbaşa әlaqә kanalı ilә keyfiyyәtin idarә olunması üçün idarәedәn tәsir vә informasiya
xaric olunan informasiya vә sәnәdlәrin keyfiyyәti

554 Müәssisәnin keyfiyyәti idarәetmә sisteminin sadә modelinә hansı daxil deyildir?

•

marketinq
sistemin girişindә keyfiyyәt
әks әlaqә kanalı ilә idarәolunan yarımsistemin keyfiyyәtinin vәziyyәti haqda informasiya
birbaşa әlaqә kanalı ilә keyfiyyәtin idarә olunması üçün idarәedәn tәsir vә informasiya
mәhsulun, xidmәtin, yerinә yetirilәn öhdәliklәrin keyfiyyәti

555 Mәhsulun keyfiyyәtini yüksәltmәk vә tәmin etmәk üçün әsasdır:

•

dünya bazarında rәqabәtin yüksәlmәsi
beynәlxalq standartların tәtbiqi ilә beynәlxalq ticarәtdә maneәlәrin yaranması
keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün baza nümunәlәrinin seçilmәsinin mürәkkәbliyi
seriyalı istehsal olunan mәhsulun keyfiyyәtinin optimal sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsinin çәtinliyi
müәyyәn dövr üçün keyfiyyәti proqnozlaşdırmanın zәruriliyi

556 Keyfiyyәti yüksәltmәyi vә tәmin etmәyi zәruri edәn sәbәb:
keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsi prosedurunun ümumi prinsiplәrinin olmaması
keyfiyyәtin idarә edilmәsinә sistemli yanaşmanın az sәmәrәli olması
elmitexniki tәrәqqinin sürәtlәnmәsi, istehsalın artması ilә zay mәhsulun da hәcminin artması

•

•

şәxsi, istehsalat vә ictimai tәlәbatın daim güclәnmәsi
sәnaye mәhsullarının vә onların keyfiyyәt göstәricilәrinin tәsnifatında qeyrimüәyyәnlik

557 Keyfiyyәti tәmin etmәnin zәruriliyini aşağıdakılardan hansı şәrtlәndirir?

•

keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsi prosedurunun ümumi prinsiplәrinin olmaması
sәnaye mәhsullarının vә onların keyfiyyәt göstәricilәrinin tәsnifatında qeyrimüәyyәnlik
keyfiyyәtin idarә edilmәsinә sistemli yanaşmanın az sәmәrәli olması
elmin, texnikanın, istehsalatın, iqtisadiyatın inkişafında elmitexniki inqilabın (ETİ) rolunun vә sürәtinin
güclәnmәsi
keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün baza nümunәlәrinin seçilmәsinin mürәkkәbliyi

558 Bu, keyfiyyәti tәmin etmәk üçün zәruri sәbәbdir:

•

müәyyәn dövr üçün keyfiyyәti proqnozlaşdırmanın zәruriliyi
beynәlxalq standartların tәtbiqi ilә beynәlxalq ticarәtdә maneәlәrin yaranması
elmitexniki tәrәqqinin sürәtlәnmәsi, istehsalın artması ilә zay mәhsulun da hәcminin artması
xidmәtin, buraxılan mәhsulların konstruksiyasının mükәmmәllәşdirilmәsi vә yerinә yetirilәn funksiyaların
әhәmiyyәtinin yüksәlmәsi
seriyalı istehsal olunan mәhsulun keyfiyyәtinin optimal sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsinin çәtinliyi

559 Keyfiyyәti yüksәltmәyin zәruriliyini aşağıdakılardan hansı şәrtlәndirir?

•

keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsi prosedurunun ümumi prinsiplәrinin olmaması
müәyyәn dövr üçün keyfiyyәti proqnozlaşdırmanın zәruriliyi
seriyalı istehsal olunan mәhsulun keyfiyyәtinin optimal sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsinin çәtinliyi
nisbәtәn aşağı keyfiyyәtli mәhsul vә xidmәtlәri istehlakçıların qәbul etmәmәsi
sәnaye mәhsullarının vә onların keyfiyyәt göstәricilәrinin tәsnifatında qeyrimüәyyәnlik

560 Keyfiyyәti yüksәltmәk vә tәmin etmәk zәruriliyini müәyyәn edәn sәbәblәr vardır. Aşağıdakılardan hansı
belә sәbәblәrdәn biridir?

•

keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün baza nümunәlәrinin seçilmәsinin mürәkkәbliyi
beynәlxalq standartların tәtbiqi ilә beynәlxalq ticarәtdә maneәlәrin yaranması
elmitexniki tәrәqqinin sürәtlәnmәsi, istehsalın artması ilә zay mәhsulun da hәcminin artması
istehsalatın intensivlәşdirilmәsinә tәlәblәrin çoxalması vә müәssisәnin müvәffәqiyyәtli fәaliyyәtindә vacib faktor
kimi keyfiyyәtin effektinin artması
keyfiyyәtin idarә edilmәsinә sistemli yanaşmanın az sәmәrәli olması

561 Mәhsulun keyfiyyәtini yüksәltmәk vә tәmin etmәk üçün әsas deyildir:

•

müәyyәn dövr üçün keyfiyyәti proqnozlaşdırmanın zәruriliyi
xidmәtin, buraxılan mәhsulların konstruksiyasının mükәmmәllәşdirilmәsi vә yerinә yetirilәn funksiyaların
әhәmiyyәtinin yüksәlmәsi
elmin, texnikanın, istehsalatın, iqtisadiyatın inkişafında elmitexniki inqilabın (ETİ) rolunun vә sürәtinin
güclәnmәsi
şәxsi, istehsalat vә ictimai tәlәbatın daim güclәnmәsi
nisbәtәn aşağı keyfiyyәtli mәhsul vә xidmәtlәri istehlakçıların qәbul etmәmәsi

562 Keyfiyyәti yüksәltmәyi vә tәmin etmәyi zәruri edәn sәbәb deyildir:

•

seriyalı istehsal olunan mәhsulun keyfiyyәtinin optimal sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsinin çәtinliyi
nisbәtәn aşağı keyfiyyәtli mәhsul vә xidmәtlәri istehlakçıların qәbul etmәmәsi
xidmәtin, buraxılan mәhsulların konstruksiyasının mükәmmәllәşdirilmәsi vә yerinә yetirilәn funksiyaların
әhәmiyyәtinin yüksәlmәsi
elmin, texnikanın, istehsalatın, iqtisadiyatın inkişafında elmitexniki inqilabın (ETİ) rolunun vә sürәtinin
güclәnmәsi
istehsalatın intensivlәşdirilmәsinә tәlәblәrin çoxalması vә müәssisәnin müvәffәqiyyәtli fәaliyyәtindә vacib faktor
kimi keyfiyyәtin effektinin artması

563 Keyfiyyәti tәmin etmәnin zәruriliyini aşağıdakılardan hansı şәrtlәndirmir?

•

•

keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün baza nümunәlәrinin seçilmәsinin mürәkkәbliyi
istehsalatın intensivlәşdirilmәsinә tәlәblәrin çoxalması vә müәssisәnin müvәfәqiyyәtli fәaliyyәtindә vacib faktor
kimi keyfiyyәtin effektinin artması
nisbәtәn aşağı keyfiyyәtli mәhsul vә xidmәtlәri istehlakçıların qәbul etmәmәsi
xidmәtin, buraxılan mәhsulların konstruksiyasının mükәmmәllәşdirilmәsi vә yerinә yetirilәn funksiyaların
әhәmiyyәtinin yüksәlmәsi
dünya bazarında rәqabәtin yüksәlmәsi

564 Bu, keyfiyyәti tәmin etmәk üçün zәruri sәbәb deyildir:

•

elmitexniki tәrәqqinin sürәtlәnmәsi, istehsalın artması ilә zay mәhsulun da hәcminin artması
xidmәtin, buraxılan mәhsulların konstruksiyasının mükәmmәllәşdirilmәsi vә yerinә yetirilәn funksiyaların
әhәmiyyәtinin yüksәlmәsi
elmin, texnikanın, istehsalatın, iqtisadiyyatın inkişafında elmitexniki inqilabın (ETİ) rolunun vә sürәtinin
güclәnmәsi
şәxsi, istehsalat vә ictimai tәlәbatın daim güclәnmәsi
istehsalatın intensivlәşdirilmәsinә tәlәblәrin çoxalması vә müәssisәnin müvәfәqiyyәtli fәaliyyәtindә vacib faktor
kimi keyfiyyәtin effektinin artması

565 Keyfiyyәti yüksәltmәyin zәruriliyini aşağıdakılardan hansı şәrtlәndirmir?

•

beynәlxalq standartların tәtbiqi ilә beynәlxalq ticarәtdә maneәlәrin yaranması
xidmәtin, buraxılan mәhsulların konstruksiyasının mükәmmәllәşdirilmәsi vә yerinә yetirilәn funksiyaların
әhәmiyyәtinin yüksәlmәsi
elmin, texnikanın, istehsalatın, iqtisadiyyatın inkişafında elmitexniki inqilabın (ETİ) rolunun vә sürәtinin
güclәnmәsi
şәxsi, istehsalat vә ictimai tәlәbatın daim güclәnmәsi
dünya bazarında rәqabәtin yüksәlmәsi

566 Keyfiyyәti yüksәltmәk vә tәmin etmәk zәruriliyini müәyyәn edәn sәbәblәr vardır. Aşağıdakılardan hansı
belә sәbәblәrdәn biri deyil?

•

keyfiyyәtin idarә edilmәsinә sistemli yanaşmanın az sәmәrәli olması
nisbәtәn aşağı keyfiyyәtli mәhsul vә xidmәtlәri istehlakçıların qәbul etmәmәsi
xidmәtin, buraxılan mәhsulların konstruksiyasının mükәmmәllәşdirilmәsi vә yerinә yetirilәn funksiyaların
әhәmiyyәtinin yüksәlmәsi
elmin, texnikanın, istehsalatın, iqtisadiyyatın inkişafında elmitexniki inqilabın (ETİ) rolunun vә sürәtinin
güclәnmәsi
dünya bazarında rәqabәtin yüksәlmәsi

567 Keyfiyyәt baxılan obyektin normativtexniki sәnәdlәrdә (NTS) müәyyәn edilmiş tәlәblәrә cavab verәn
xüsusiyәtlәrinin cәmidir – bu, hansı mövqedәn keyfiyyәti sәciyyәlәndirir?

•

hüquqi
texniki
sosial
fәlsәfi
iqtisadi

568 Keyfiyyәt baxılan obyektin istehlakı vә istehlakın dәyәr nәticәsidir – bu, hansı mövqedәn keyfiyyәti
sәciyyәlәndirir?

•

hüquqi
texniki
sosial
fәlsәfi
iqtisadi

569 Keyfiyyәt baxılan obyektin kәmiyyәt vә keyfiyyәt dәyişikliklәrindәn asılıdır – bu, hansı mövqedәn
keyfiyyәti sәciyyәlәndirir?

•

hüquqi
texniki
sosial
fәlsәfi
iqtisadi

570 Keyfiyyәt ayrıayrı subyektlәrin vә yaxud bütövlükdә cәmiyyәtin baxılan obyektә münasibәtindәn
asılıdır – bu, hansı mövqedәn keyfiyyәti sәciyyәlәndirir?

•

hüquqi
texniki
sosial
fәlsәfi
iqtisadi

571 Keyfiyyәt baxılan obyektin çox mühüm xassәsini göstәrir vә nәticәdә o spesifik olur, digәr obyektlәrdәn
seçilir – bu, hansı mövqedәn keyfiyyәti sәciyyәlәndirir?

•

hüquqi
texniki
sosial
fәlsәfi
iqtisadi

572 Hüquqi nöqteyinәzәrdәn keyfiyyәt nәdir?

•

baxılan obyektin normativtexniki sәnәdlәrdә (NTS) müәyyәn edilmiş tәlәblәrә cavab verәn xüsusiyәtlәrinin
cәmidir
baxılan obyektin kәmiyyәt vә keyfiyyәt dәyişikliklәrindәn asılı kateqoriyadır
ayrıayrı subyektlәrin vә yaxud bütövlükdә cәmiyyәtin baxılan obyektә münasibәtidir
baxılan obyektin çox mühüm xassәsini göstәrir vә nәticәdә o spesifik olur, digәr obyektlәrdәn seçilir
baxılan obyektin istehlakı vә istehlakın dәyәr nәticәsidir

573 İqtisadi nöqteyinәzәrdәn keyfiyyәt nәdir?

•

baxılan obyektin normativtexniki sәnәdlәrdә müәyyәn edilmiş tәlәblәrә cavab verәn xüsusiyәtlәrinin cәmidir
baxılan obyektin kәmiyyәt vә keyfiyyәt dәyişikliklәrindәn asılı kateqoriyadır
ayrıayrı subyektlәrin vә yaxud bütövlükdә cәmiyyәtin baxılan obyektә münasibәtidir
baxılan obyektin çox mühüm xassәsini göstәrir vә nәticәdә o spesifik olur, digәr obyektlәrdәn seçilir
baxılan obyektin istehlakı vә istehlakın dәyәr nәticәsidir

574 Texniki nöqteyinәzәrdәn keyfiyyәtin xüsusiyyәti nәdir?

•

baxılan obyektin normativtexniki sәnәdlәrdә müәyyәn edilmiş tәlәblәrә cavab verәn xüsusiyәtlәrinin cәmidir
baxılan obyektin kәmiyyәt vә keyfiyyәt dәyişikliklәrindәn asılıdır
ayrıayrı subyektlәrin vә yaxud bütövlükdә cәmiyyәtin baxılan obyektә münasibәtindәn asılıdır
baxılan obyektin çox mühüm xassәsini göstәrir vә nәticәdә o spesifik olur, digәr obyektlәrdәn seçilir
baxılan obyektin istehlakı vә istehlakın dәyәr nәticәsidir

575 Sosial nöqteyinәzәrdәn keyfiyyәtin xüsusiyyәti nәdir?

•

baxılan obyektin normativtexniki sәnәdlәrdә müәyyәn edilmiş tәlәblәrә cavab verәn xüsusiyәtlәrinin cәmidir
baxılan obyektin kәmiyyәt vә keyfiyyәt dәyişikliklәrindәn asılı kateqoriyadır
ayrıayrı subyektlәrin vә yaxud bütövlükdә cәmiyyәtin baxılan obyektә münasibәtindәn asılıdır
baxılan obyektin çox mühüm xassәsini göstәrir vә nәticәdә o spesifik olur, digәr obyektlәrdәn seçilir
baxılan obyektin istehlakı vә istehlakın dәyәr nәticәsidir

576 Fәlsәfi nöqteyinәzәrdәn keyfiyyәt nәdir?

•

baxılan obyektin normativtexniki sәnәdlәrdә müәyyәn edilmiş tәlәblәrә cavab verәn xüsusiyәtlәrinin cәmidir
baxılan obyektin kәmiyyәt vә keyfiyyәt dәyişikliklәrindәn asılı kateqoriyadır
ayrıayrı subyektlәrin vә yaxud bütövlükdә cәmiyyәtin baxılan obyektә münasibәtidir
baxılan obyektin çox mühüm xassәsini göstәrir vә nәticәdә o, spesifik olur, digәr obyektlәrdәn seçilir
baxılan obyektin istehlakı vә istehlakın dәyәr nәticәsidir

577 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi müxtәlif prinsiplәr әsasında hәyata keçirilir. Verilәnlәrdәn hansı әsas
ümumsistem prinsipidir?

•

zәrurilik vә kifayәtlilik
sadәlik vә asanlıq
stabillik
mütәrәqqilik
optimallıq

578 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı keyfiyyәti idarәetmәnin әsas ümumsistem prinsipidir?

•

dinamiklik
zәrurilik vә kifayәtlilik
perspektivlilik
mütәrәqqilik
sistemlilik

579 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinә münasibәtdә idarәetmәnin әsas ümumsistem prinsipi hansıdır?

•

mәqsәdyönlülük
stabillik
qüsursuzluq
çoxnövlülük
perspektivlilik

580 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi üçün Böyük Britaniyada tәtbiq edilәn әsas prinsiplәrdәn biri hansıdır?

•

personalın fәaliyyәtinin, birinci növbәdә, keyfiyyәt problemlәrinin hәllinә istiqamәtlәndirilmәsi
personalın daim maariflәndirilmәsi
keyfiyyәtә görә maddi mәsuliyyәt
işçilәrdә öz peşәsinә hörmәt
keyfiyyәtin idarә edilmәsindә statistik metodlardan istifadә

581 Keyfiyyәti idarәetmәnin әsas ümumsistem prinsipini göstәrin.

•

çoxnövlülük
zәrurilik vә kifayәtlilik
optimallıq
dinamiklik
idarәetmә prosesinin qapalılığı

582 İdarәetmә müxtәlif prinsiplәr әsasında hәyata keçirilir. Keyfiyyәtin idarә edilmәsinә münasibәtdә әsas
ümumsistem prinsip hansıdır?

•

komplekslilik
qüsursuzluq
optimallıq
mütәrәqqilik
dinamiklik

583 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin idarә edilmәsi sahәsindә Böyük Britaniyada tәtbiq edilәn әsas
prinsiplәrdәndir?

•

•

keyfiyyәtin idarә edilmәsindә bütün personalın iştirakı
personalın daim maariflәndirilmәsi
keyfiyyәtin idarә edilmәsindә statistik metodlardan istifadә
işçilәrdә öz peşәsinә hörmәt
keyfiyyәtә görә maddi mәsuliyyәt

584 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә tanınmış amerikalı mütәxәssis E. Deminq tәlәblәr vә menecerlәrin
hәrәkәt tәrzinә aid öz konsepsiyasını neçә postulatda әks etdirmişdir?

•

7
3
17
14
10

585 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә mәhşur mütәxәssis E. Deminq keyfiyyәt sahәsindә uğursuzluğa sәbәb
kimi «amansız» çatışmazlıqlar göstәrir. Aşağıdakılardan hansı bunlara daxil edilmir?

•

daimi mәqsәdlәrin olmaması
işçilәrin iş keyfiyyәtinin hәr il qiymәtlәndirilmәsi
bir anlıq qazanc әldә etmәyә yönәlmә
rәhbәrliyin bәlli olan kәmiyyәt göstәricilәrinә istiqamәtlәnmәsi
keyfiyyәt sistemlәrinin digәr sistemlәrlә zәif qarşılıqlı әlaqәsi

586 E. Deminq nәzәriyyәsinә görә keyfiyyәt sahәsindә uğursuzluğa gәtirib çıxaran müәyyәn çatışmazlıqlar
vardır. Belә çatışmazlıqlardan olmayanı müәyyәnlәşdirin.

•

düzgün cavab yoxdur
daimi mәqsәdlәrin olmaması
bir anlıq qazanc әldә etmәyә yönәlmә
işçilәrin iş keyfiyyәtinin hәr il qiymәtlәndirilmәsi
rәhbәrliyin bәlli olan kәmiyyәt göstәricilәrinә istiqamәtlәnmәsi

587 E. Deminqә görә keyfiyyәt sahәsindә uğursuzluğa sәbәb olan beş «amansız» çatışmazlıqdan biri
deyildir?

•

daimi mәqsәdlәrin olmaması
satış bazarında kәskin rәqabәt
rәhbәrliyin bәlli olan kәmiyyәt göstәricilәrinә istiqamәtlәnmәsi
işçilәrin iş keyfiyyәtinin hәr il qiymәtlәndirilmәsi
bir anlıq qazanc әldә etmәyә yönәlmә

588 E. Deminqә görә keyfiyyәt sahәsindә uğursuzluğa sәbәb olan beş «amansız» çatışmazlıqdan biri
deyildir:

•

işçilәrin iş keyfiyyәtinin hәr il qiymәtlәndirilmәsi
rәhbәrliyin bәlli olan kәmiyyәt göstәricilәrinә istiqamәtlәnmәsi
alıcıların tәlәblәrinin daim artması
daimi mәqsәdlәrin olmaması
bir anlıq qazanc әldә etmәyә yönәlmә

589 Bu çatışmazlıq E. Deminqin göstәrdiyi keyfiyyәt sahәsindә uğursuzluğun sәbәblәrindәn deyildir.

•

daimi mәqsәdlәrin olmaması
işçilәrin iş keyfiyyәtinin hәr il qiymәtlәndirilmәsi
düzgün cavab yoxdur
rәhbәrliyin bәlli olan kәmiyyәt göstәricilәrinә istiqamәtlәnmәsi
bir anlıq qazanc әldә etmәyә yönәlmә

590 Amerikalı mütәxәssis E. Deminqin qeyd etdiyi keyfiyyәt sahәsindә uğursuzluğa gәtirib çıxaran
sәbәblәrdәn olmayanı göstәrin.

•

daimi mәqsәdlәrin olmaması
keyfiyyәtin yüksәldilmәsi ilә mәhsulun әmәk tutumunun artması
işçilәrin iş keyfiyyәtinin hәr il qiymәtlәndirilmәsi
rәhbәrliyin bәlli olan kәmiyyәt göstәricilәrinә istiqamәtlәnmәsi
bir anlıq qazanc әldә etmәyә yönәlmә

591 Amerikalı mütәxәssis E. Deminq keyfiyyәt sahәsindә uğursuzluğa sәbәb olan beş «amansız»
çatışmazlığı qeyd etmişdir. Aşağıdakılardan hansı bunlardan deyildir?

•

qüsurlu mәhsuldan imtina
işçilәrin iş keyfiyyәtinin hәr il qiymәtlәndirilmәsi
bir anlıq qazanc әldә etmәyә yönәlmә
daimi mәqsәdlәrin olmaması
rәhbәrliyin bәlli olan kәmiyyәt göstәricilәrinә istiqamәtlәnmәsi

592 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә tanınmış amerikalı mütәxәssis E. Deminq tәrәfindәn qeyd edilәn
keyfiyyәt sahәsindә uğursuzluğun sәbәblәrindәn biri deyildir?

•

rәhbәrliyin bәlli olan kәmiyyәt göstәricilәrinә istiqamәtlәnmәsi
keyfiyyәt üzrә maariflәnmәnin olmaması
işçilәrin iş keyfiyyәtinin hәr il qiymәtlәndirilmәsi
daimi mәqsәdlәrin olmaması
bir anlıq qazanc әldә etmәyә yönәlmә

593 E. Deminq tәrәfindәn keyfiyyәt sahәsindә uğursuzluğa sәbәb olan beş «amansız» çatışmazlıq qeyd
edilmişdir. Onlara aid olmayanı göstәrin.

•

rәhbәrliyin bәlli olan kәmiyyәt göstәricilәrinә istiqamәtlәnmәsi
daimi mәqsәdlәrin olmaması
işçilәrin iş keyfiyyәtinin hәr il qiymәtlәndirilmәsi
bir anlıq qazanc әldә etmәyә yönәlmә
rәhbәrliyin fәaliyyәtsizliyi

594 Bu, E. Deminqә görә keyfiyyәt sahәsindә uğursuzluğa sәbәb deyil:

•

düzgün cavab yoxdur
işçilәrin iş keyfiyyәtinin hәr il qiymәtlәndirilmәsi
bir anlıq qazanc әldә etmәyә yönәlmә
daimi mәqsәdlәrin olmaması
rәhbәrliyin bәlli olan kәmiyyәt göstәricilәrinә istiqamәtlәnmәsi

595 Tanınmış amerikalı mütәxәssis E. Deminqә görә keyfiyyәt sahәsindә uğursuzluğun әsas sәbәblәrindәn
biri deyildir?

•

daimi mәqsәdlәrin olmaması
rәhbәrliyin bәlli olan kәmiyyәt göstәricilәrinә istiqamәtlәnmәsi
mәhsulun mәnәvi köhnәlmәsi
bir anlıq qazanc әldә etmәyә yönәlmә
işçilәrin iş keyfiyyәtinin hәr il qiymәtlәndirilmәsi

596 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә tanınmış amerikalı mütәxәssis E. Deminq tәrәfindәn keyfiyyәt
sahәsindә uğursuzluğa sәbәb olan beş «amansız» çatışmazlıq qeyd edilmişdir. Aşağıdakılardan hansı onun
qeyd etdiyi çatışmazlıqlardan deyildir?

•

bir anlıq qazanc әldә etmәyә yönәlmә
istehsal xәrclәrinin artımı

rәhbәrliyin bәlli olan kәmiyyәt göstәricilәrinә istiqamәtlәnmәsi
işçilәrin iş keyfiyyәtinin hәr il qiymәtlәndirilmәsi
daimi mәqsәdlәrin olmaması

597 Amerikalı mütәxәssis E. Deminq tәrәfindәn qeyd edilәn keyfiyyәt sahәsindә uğursuzluğun
sәbәblәrindәn biri hansıdır?

•

xarici mütәxәssislәrin dәvәt edilmәsinә laqeyd münasibәt
bәlli olan kәmiyyәt göstәricilәrinә rәhbәrliyin istiqamәtlәnmәsi
keyfiyyәt sistemlәrindәn imtina
keyfiyyәtә nәzarәtin tam avtomatlaşdırılmaması
satış bazarında kәskin rәqabәt

598 E. Deminq tәrәfindәn keyfiyyәt sahәsindә uğursuzluğa sәbәb olan beş «amansız» çatışmazlıq qeyd
edilmişdir. Onlardan birini göstәrin.

•

keyfiyyәt sistemlәrinin digәr sistemlәrlә zәif qarşılıqlı әlaqәsi
qüsurlu mәhsuldan imtina
istehsal xәrclәrinin artımı
rәhbәr işçilәrinin yüksәk axını
keyfiyyәtin yüksәldilmәsi ilә mәhsulun әmәk tutumunun artması

599 Tanınmış amerikalı mütәxәssis E. Deminqә görә keyfiyyәt sahәsindә uğursuzluğun әsas sәbәblәrindәn
biri hansıdır?

•

keyfiyyәt sistemlәrinin digәr sistemlәrlә zәif qarşılıqlı әlaqәsi
satış bazarında kәskin rәqabәt
alıcıların tәlәblәrinin daim artması
işçilәrin iş keyfiyyәtinin hәr il qiymәtlәndirilmәsi
xarici mütәxәssislәrin dәvәt edilmәsinә laqeyd münasibәt

600 E. Deminqә görә keyfiyyәt sahәsindә uğursuzluğa sәbәb olan beş «amansız» çatışmazlıqdan biri
hansıdır?

•

keyfiyyәtә nәzarәtin tam avtomatlaşdırılmaması
qüsurlu mәhsuldan imtina
keyfiyyәt üzrә maariflәnmәnin olmaması
bir anlıq qazanc әldә etmәyә yönәlmә
keyfiyyәtin yüksәldilmәsi ilә mәhsulun әmәk tutumunun artması

601 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә tanınmış amerikalı mütәxәssis E. Deminq tәrәfindәn keyfiyyәt
sahәsindә uğursuzluğa sәbәb olan beş «amansız» çatışmazlıq qeyd edilmişdir. Aşağıdakılardan hansı belә
sәbәblәrdәn biridir?

•

rәhbәrliyin fәaliyyәtsizliyi
mәhsulun mәnәvi köhnәlmәsi
istehsal xәrclәrinin artımı
daimi mәqsәdlәrin olmaması
keyfiyyәt sistemlәrindәn imtina

602 İstismarçılarla әks әlaqәnin tәmin edilmәsi mәhsulun hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun hazırlanması
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)

603 İstismardan çıxarma mәhsulun hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun hazırlanması
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)

604 Mәhsula texniki xidmәt vә onun profilaktik tәmiri mәhsulun hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun hazırlanması
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)

605 Müәllif nәzarәti, alıcılarla vә bazarlarla әks әlaqәnin tәmin edilmәsi mәhsulun hәyat dövrünün hansı
mәrhәlәsinә aiddir?

•

mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun hazırlanması
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)

606 Nәqletmә mәhsulun hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun hazırlanması
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)

607 Yüklәmә mәhsulun hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun hazırlanması
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)

608 Satışdan әvvәl xidmәt mәhsulun hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun hazırlanması
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)

609 Alıcılara mәhsula xidmәtә, onun tәmirindә vә utillәşdirilmәsindә texniki kömәk mәhsulun hәyat
dövrünün hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun hazırlanması
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)

610 Mәhsulun nәql edilmәyә vә saxlanmağa hazırlığı mәhsulun hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsinә aiddir?
mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi

•

mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun hazırlanması
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)

611 Texnologiyanın vә istehsal prosesinin korrektә edilmәsi mәhsulun hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsinә
aiddir?

•

mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun hazırlanması
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)

612 Tәlәblәrә uyğun olmayan mәhsulun tәhlili mәhsulun hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun hazırlanması
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)

613 Hazır mәhsulun qәbul nәzarәti vә sınağı mәhsulun hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)
mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun hazırlanması

614 İstehsalın texnoloji vә metroloji hazırlığı mәhsulun hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun hazırlanması
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)

615 Mәhsulun vә texniki sәnәdlәşmәnin korrektә olunması vә yaxud modifikasiyası mәhsulun hәyat
dövrünün hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun hazırlanması
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi

616 Eksperimental mәhsulun hәyat dövrünün bütün mәrhәlәlәrindә öyrәnilmәsi mәhsulun hәyat dövrünün
hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun hazırlanması
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü

617 Tәcrübi modelin vә yaxud tәcrübi partiyanın hazırlanması vә sınaqdan keçirilmәsi mәhsulun hәyat
dövrünün hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

mәhsulun hazırlanması
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü

618 Texniki sәnәdlәrin işlәnmәsi vә layihә eksperimental işlәrin aparılması mәhsulun hәyat dövrünün hansı
mәrhәlәsinә aiddir?

•

mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun hazırlanması

619 Yeni mәhsulun tәdqiqinin vә istehsalının biznesplanının tәrtib edilmәsi mәhsulun hәyat dövrünün hansı
mәrhәlәsinә aiddir?

•

mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun hazırlanması
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)

620 Tәtbiqi marketinq araşdırmaları vә mәhsulun keyfiyyәtinә olan tәlәblәrin normalaşdırılması mәhsulun
hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun hazırlanması
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi

621 Mәhsulun hәyat dövrü üçün ümumi şәkildә nәzәrdә tutulan mәrhәlәlәrdәn biri:

•

texniki sәnәdlәrin işlәnmәsi vә layihә eksperimental işlәrin aparılması
mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun vә texniki sәnәdlәşmәnin korrektә olunması vә yaxud modifikasiyası
mәhsulun nәql edilmәyә vә saxlanmağa hazırlığı
saxlama

622 Mәhsulun hәyat dövrü mәrhәlәlәrinә aid olanı göstәrin.

•

mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak) mәrhәlәsi
müәllif nәzarәti, alıcılarla vә bazarlarla әks әlaqәnin tәmin edilmәsi mәrhәlәsi
tәlәblәrә uyğun olmayan mәhsulun tәhlili mәrhәlәsi
eksperimental mәhsulun hәyat dövrünün bütün mәrhәlәlәrindә öyrәnilmәsi mәrhәlәsi
mәhsula texniki xidmәt vә onun profilaktik tәmiri mәrhәlәsi

623 Mәhsulun hәyat dövründә hansı mәrhәlә vardır?

•

hazır mәhsulun qәbul nәzarәti vә sınağı
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
nәqletmә
alıcılara mәhsula xidmәtә, onun tәmirindә vә utillәşdirilmәsindә texniki kömәk
tәcrübi modelin vә yaxud tәcrübi partiyanın hazırlanması vә sınaqdan keçirilmәsi

624 Hәr bir mәhsul növü ümumi hәyat dövrü mәrhәlәlәrinә malikdir. Aşağıdakılardan hansı bura daxildir?

•

yeni mәhsulun tәdqiqinin vә istehsalının biznesplanının tәrtib edilmәsi mәrhәlәsi
texnologiyanın vә istehsal prosesinin korrektә edilmәsi mәrhәlәsi
istismardan çıxarma mәrhәlәsi
yüklәmә mәrhәlәsi
mәhsulun hazırlanması mәrhәlәsi

625 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun hәyat dövrünün ümumi şәkildә götürülmüş mәrhәlәlәrindәn biridir?

•

satışdan әvvәl xidmәt
tәtbiqi marketinq araşdırmaları vә mәhsulun keyfiyyәtinә olan tәlәblәrin normalaşdırılması
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsula texniki xidmәt vә onun profilaktik tәmiri
istehsalın texnoloji vә metroloji hazırlığı

626 Mәhsulun hәyat dövrü şәrti olaraq mәrhәlәlәrә bölünüb. Aşağıdakılardan hansı belә bölgüyә daxil
deyildir?

•

mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü mәrhәlәsi
mәhsulun hazırlanması mәrhәlәsi
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak) mәrhәlәsi
mәhsula texniki xidmәt vә onun profilaktik tәmiri mәrhәlәsi
mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi mәrhәlәsi

627 Mәhsulun hәyat dövründә bu mәrhәlә nәzәrdә tutulmayıb:

•

mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun hazırlanması
düzgün cavab yoxdur
mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)

628 Mәhsulun hәyat dövrünün mәrhәlәsi deyildir:

•

mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
eksperimental mәhsulun hәyat dövrünün bütün mәrhәlәlәrindә öyrәnilmәsi
mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü

629 Mәhsulun hәyat dövrü üçün hansı mülahizә doğru deyildir?

•

mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi mәrhәlәsi
mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi mәrhәlәsi
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak) mәrhәlәsi
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü mәrhәlәsi
mәhsulu istismardan çıxarma mәrhәlәsi

630 Hәr bir mәhsul müәyyәn hәyat dövrü mәrhәlәlәrinә malikdir. Aşağıdakılardan hansı bu mәrhәlәlәrdәn
deyildir?

•

mәhsulun nәql edilmәyә vә saxlanmağa hazırlığı
mәhsulun hazırlanması
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun istifadәsi

631 Mәhsulun hәyat dövrünün strukturunda olmayan mәrhәlәni göstәrin.
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi

•

mәhsulun hazırlanması
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)
mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
müәllif nәzarәti, alıcılarla vә bazarlarla әks әlaqәnin tәmin edilmәsi

632 Mәhsulun hәyat dövründә hansı mәrhәlә yoxdur?

•

mәhsulun hazırlanması
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
tәlәblәrә uyğun olmayan mәhsulun tәhlili
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü

633 Hәr bir mәhsul növü öz hәyat dövrünә malikdir. Aşağıdakılardan hansı onun mәrhәlәsi deyildir?

•

mәhsulun hazırlanması
mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
istehsalın texnoloji vә metroloji hazırlığı
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi

634 Hәr bir mәhsul növü öz hәyat dövrünә malikdir. Aşağıdakılardan hansı onun mәrhәlәsi deyildir?

•

mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
yeni mәhsulun tәdqiqinin vә istehsalının biznesplanının tәrtib edilmәsi
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun hazırlanması

635 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun hәyat dövrünün ümumi şәkildә götürülmüş mәrhәlәlәrindәn biri
deyildir?

•

mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)
tәcrübi partiyanın hazırlanması vә sınaqdan keçirilmәsi
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun hazırlanması

636 Mәhsulun hәyat dövrü şәrti olaraq neçә mәrhәlәyә bölünür?

•

6
2
3
4
5

637 Texniki nәzarәt şöbәsinin hansı bölmәsi texniki nәzarәtin tәşkilinin yaxşılaşdırılması üçün tәdbirlәr
görür?

•

elmitәdqiqat bölmәsi
konstruktortexnoloji qrup
texniki büro
texniki nәzarәt bürosu
madditexniki tәchizat qrupu

638 Texniki nәzarәt şöbәsinin hansı bölmәsi müәssisәdә qüsurların aradan qaldırılmasına nәzarәt edir?
sertifikatlaşdırma üzrә sınaq laboratoriyası
elmitәdqiqat bölmәsi

•

müfәttiş qrupu
istehsal sahәsi üzrә nәzarәt bürosu
tәcrübikonstruktor bürosu

639 Texniki nәzarәt şöbәsinin hansı bölmәsi mәhsulun qәbulunu sәnәdlәşdirir?

•

madditexniki tәchizat qrupu
texniki büro
müfәttiş qrupu
istehsal sahәsi üzrә nәzarәt bürosu
texniki nәzarәt bürosu

640 Texniki nәzarәt şöbәsinin hansı bölmәsi müәssisәdә mәhsulun zay vә qüsurlarının sәbәblәrini tәdqiq
edir vә ümumilәşdirir?

•

texniki büro
elmitәdqiqat bölmәsi
müfәttiş qrupu
istehsal sahәsi üzrә nәzarәt bürosu
tәcrübikonstruktor bürosu

641 Texniki nәzarәt şöbәsinin hansı bölmәsi istehsal sahәlәrindә mәhsulun keyfiyyәtinә vә komplektliliyinә
nәzarәt edir?

•

müfәttiş qrupu
istehsal sahәsi üzrә nәzarәt bürosu
texniki büro
texniki nәzarәt bürosu
madditexniki tәchizat qrupu

642 Texniki nәzarәt şöbәsinin hansı bölmәsi zay mәhsulun buraxılışına reklamasiya aktı tәrtib edir?

•

sınaq laboratoriyası
istehsal sahәsi üzrә nәzarәt bürosu
texniki büro
texniki nәzarәt bürosu
madditexniki tәchizat bürosu

643 Texniki nәzarәt şöbәsinin hansı bölmәsi müәssisәdә reklamasiyalar üzrә tәkliflәrә baxır?

•

madditexniki tәchizat qrupu
texniki büro
müfәttiş qrupu
istehsal sahәsi üzrә nәzarәt bürosu
texniki nәzarәt bürosu

644 Texniki nәzarәt şöbәsinin hansı bölmәsi müәssisәyә daxil olan vә әsas istehsal üçün nәzәrdә tutulmuş
materialların, yarımfabrikatların vә hazır mәmulatların qәbulunu hәyata keçirir?

•

sınaq laboratoriyası
texniki nәzarәt bürosu
texniki büro
istehsal sahәsi üzrә nәzarәt bürosu
müfәttiş qrupu

645 Texniki nәzarәt şöbәsinin hansı bölmәsi nәzarәt üçün texniki sәnәdlәri seçir?
sınaq laboratoriyası
istehsal sahәsi üzrә nәzarәt bürosu

•

•

texniki büro
texniki nәzarәt bürosu
madditexniki tәchizat bürosu

646 Hansı sınaqların mәqsәdi istehsal zamanı mәmulatın tәrkib hissәlәrinin vә komplektlәşdirici
mәmulatların müәyyәn nümunәlәrinin texniki şәrtlәrә uyğunluğunu yoxlamaqdan ibarәtdir?

•

ixtisaslaşdırılmış
tamamlayıcı
tәhviltәslim sınaqları
nәzarәt sınaqları
qiymәtlәndirici

647 Sınaq zamanı obyektin ancaq yararlılığı faktını müәyyәnlәşdirmәk üçün aparılan sınaqlar necә adlanır?

•

qiymәtlәndirici
nәzarәt sınaqları
ixtisaslaşdırılmış
tәhviltәslim
tamamlayıcı

648 Hansı sınaqları texniki sәnәdlәrdә edilmiş dәyişikliklәrin tәsirini qiymәtlәndirmәk üçün elmitәdqiqat vә
tәcrübikonstruktor işlәri mәrhәlәsindә aparırlar?

•

qәbul
tamamlayıcı
nәzarәt
qiymәtlәndirici
ilkin

649 Nәzarәt prosesini tәşkil edәrkәn hansı standartdan istifadә etmәk olar?

•

İSO 8402
EN 45000
ГОСТ 14.31775
ГОСТ Р 51000
EN 29000

650 Aşağıdakılardan hansı nәzarәt prosesinin әsas elementlәrindәn biri deyil?

•

nәzarәt üzrә normativtexniki sәnәd
nәzarәt icraçısı
nәzarәt metodu
nәzarәt obyekti
sifarişçi

651 Bir partiya mәhsuldan bir vә ya bir neçә nümunәnin yoxlanması ilә keçirilәn nәzarәt necә adlanır?

•

avtomatik
seçmә
başdanbaşa
fasilәsiz
alәti

652 Obyektә tәsir xarakterinә görә nәzarәtin hansı növlәri var?
aktiv vә passiv
vizual vә alәti
başdanbaşa vә seçmә

•

dövrü vә fasilәsiz
dağıdıcı vә qeyridağıdıcı

653 Istehsal proseslәrinin gedişinә tәsir xarakterinә görә nәzarәt hansı növlәrә bölünür?

•

düzgün cavab yoxdur
dağıdıcı vә qeyridağıdıcı
vizual vә alәti
aktiv vә passiv
dövrü vә fasilәsiz

654 Nәzarәtә tәqdim olunan mәhsulun hәcmindәn (sayından) asılı olaraq nәzarәti hansı növlәrә ayırırlar?

•

dağıdıcı vә qeyridağıdıcı
ötәri vә dövrü
vizual vә alәti
başdanbaşa vә seçmә
aktiv vә passiv

655 Bu zaman nәzarәt ölçmә alәtlәrin, kalibrlәrin, cihazların, stendlәrin, sınaq maşınlarının kömәyilә hәyata
keçirilir. Nәzarәt vasitәlәrindәn asılı olaraq aparılan bu nәzarәt forması necә adlanır?

•

orqanoleptik
başdanbaşa
seçmә
alәti
vizual

656 Bu zaman nәzarәt ekspertlәr, mütәxәssislәr tәrәfindәn aparılır vә onun nәticәlәri balla qiymәtlәndirilir.
Nәzarәt vasitәlәrindәn asılı olaraq aparılan bu nәzarәt forması necә adlanır?

•

passiv
aktiv
orqanoleptik
alәti
vizual

657 Bu zaman nәzarәt obyektinә baxış keçirilir vә onun normativtexniki sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğunluğu
tәyin edilir. Nәzarәt vasitәlәrindәn asılı olaraq aparılan bu nәzarәt forması necә adlanır?

•

kimyәvi
orqanoleptik
vizual
fiziki
alәti

658 Dәzgahda, presdә vә ya yığımda hәr hansı әmәliyyatdan sonra aparılan nәzarәt necә adlanır?

•

vizual nәzarәt
ötәri nәzarәt
әmәliyyat nәzarәti
dövrü nәzarәt
alәti nәzarәt

659 Sertifikatlaşdırmada istifadә olunan nәzarәt növlәrinin siniflәşdirilmәsindә nәzarәt obyektindәn asılı
olan hansı nәzarәt yoxdur?
xidmәtә
personala

•

keyfiyyәt sisteminә
mәhsula
düzgün cavab yoxdur

660 Detalın, qovşağın vә ya mәmulatın istehsalından sonra keçirilәn qәbul nәzarәtindә nәyә nәzarәt edilmir?

•

komplektlәşdirmәyә
qablaşdırmaya
nәqletdirmәyә
saxlanmaya
düzgün cavab yoxdur

661 Mәhsulların sertifikatlaşdırılması zamanı sınaq laboratoriyası aşağıdakı metodlardan hansının
xüsusiyyәtlәrindәn istifadә etmir?

•

düzgün cavab yoxdur
sınaq
ölçmә
sifariş
nәzarәt

662 Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırmada uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsinin әsas metodlarından biri
deyil?

•

düzgün cavab yoxdur
nәzarәt
sınaq
ölçmә
sifariş

663 Aşağıdakılardan hansı aparılma şәraitinә vә yerinә görә sınaqların növlәrindәn biri deyil?

•

texnoloji
laborator
natural
poliqon
stend

664 Mәhsula nәzarәtin mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

•

әtraf mühitin tәhlükәsizliyini qorumaqdan
insanların sağlamlığını qorumaqdan
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrini yoxlamaqdan
mәhsulun xarakteristikalarının normativ sәnәdlәrdә verilәn tәlәbәlәrә uyğunluğunu müәyyәn etmәkdәn
mәhsulun uyğunluq nişanı ilә nişanlanmasını yoxlamaqdan

665 Aşağıdakılardan hansı sınaq prosesinin normativmetodiki әsaslarına aid deyildir?

•

mәhsula vә onun sınaq metodlarına tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn normativtexniki vә texniki sәnәdlәr
sınaq vasitәlәrinә tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn normativtexniki sәnәdlәr vә bu vasitәlәrdәn istifadә qaydaları
sınaqların tәkmillәşdirilmәsi üzrә proqram sәnәdlәri kompleksi
mәhsulun işlәnib hazırlanması vә istehsalata qoyulması sisteminin standartlar kompleksi
ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi dövlәt sisteminin standartlar kompleksi

666 Sınaqlar qurtardıqdan sonra obyekt istismar (istehlak) üçün tam yararsız hala düşürsә, belә sınaqlar necә
adlandırılır?
qısaldılmış sınaqlar
tezlәşdirilmiş sınaqlar

•

dövri istismar sınaqları
tamamlayıcı sınaqlar
dağıdıcı sınaqlar

667 Qısaldılmış proqram üzrә aparılan sınaqlar necә adlandırılır?

•

ilkin sınaqlar
tezlәşdirilmiş sınaqlar
qısaldılmış sınaqlar
tamamlayıcı sınaqlar
dağıdıcı sınaqlar

668 Normal sınaqlara nisbәtәn daha qısa müddәtdә obyektin xarakteristikaları haqqında informasiyanın
alınmasını tәmin edәn sınaqlar necә adlandırılır?

•

tәhlükәsizliyә görә sınaqlar
tezlәşdirilmiş sınaqlar
qısaldılmış sınaqlar
funksional sınaqlar
dağıdıcı sınaqlar

669 Sertifikatlaşdırma sınaqlarının mәqsәdi nәdir?

•

növbәti sınaqlararası dövrdә texnoloji prosesin stabilliyinә nәzarәt etmәk
mәhsulun tәhlükәsizlik vә әtraf mühitin mühafizәsi tәlәblәrinә uyğunluğunu tәyin etmәk
nәzarәt edilәn dövrdә buraxılmış mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsini tәyin etmәk
sınaq metodlarının effektivliyini tәsdiq etmәk
mәhsulun keyfiyyәtinә dövr nәzarәt etmәk

670 Hazır mәhsul nümunәlәrinin keyfiyyәtinin stabilliyinә nәzarәt üçün keçirilәn sınaqlar necә adlandırılır?

•

tәhviltәslim
tipli
dövri
müfәttiş
ilkin

671 Mәhsulun istismara göndәrildiyi zaman onun istifadәyә yararlılığı haqqında qәrar qәbul etmәk üçün
keçirilәn sınaqlar necә adlandırılır?

•

ixtisaslaşdırılmış (kvalifikasiya) sınaqlar
qәbul sınaqları
tәhviltәslim sınaqları
tәdqiqat sınaqları
ilkin sınaqlar

672 Mәhsulun istehsalata qoyulmasının mәqsәdәuyğunluğunu vә mümkünlüyünü tәyin etmәk üçün keçirilәn
sınaqlar necә adlandırılır?

•

tәdqiqat sınaqları
nәzarәt sınaqları
tamamlayıcı sınaqlar
ilkin sınaqlar
qәbul sınaqları

673 Nümunәlәrin qәbul sınaqlarına tәqdim edilmәsinin mümkünlüyünü tәyin etmәk üçün keçirilәn sınaqlar
necә adlandırılır?
tәdqiqat sınaqları

•

•

ilkin sınaqlar
tamamlayıcı sınaqlar
ixtisaslaşdırılmış (kvalifikasiya) sınaqlar
qәbul sınaqları

674 Texniki sәnәdlәrdә edilmiş dәyişikliklәrin tәsirini qiymәtlәndirmәk üçün keçirilәn sınaqlar necә
adlandırılır?

•

tәdqiqat sınaqları
qәbul sınaqları
tamamlayıcı sınaqlar
ixtisaslaşdırılmış (kvalifikasiya) sınaqlar
ilkin sınaqlar

675 Xarici tәsir faktoru olduqda obyektin vәziyyәtini öyrәnmәk üçün keçirilәn sınaqlar necә adlandırılır?

•

ilkin sınaqlar
qәbul sınaqları
ixtisaslaşdırılmış (kvalifikasiya) sınaqlar
tәdqiqat sınaqları
tamamlayıcı sınaqlar

676 Aşağıdakılardan hansı sınaq sisteminin elementi deyildir?

•

sınağın icraçısı
akkreditlәşdirmә üzrә orqan
sınaq vasitәlәri
obyekt
sınaq üçün normativtexniki sәnәdlәr

677 Keyfiyyәtә hansı nәzarәtdә әldә edilәn nәticәlәr tәkcә qeyd olunur, onlarla mәmulatın hazırlanması
prosesi idarә olunmur?

•

seçmә
alәti
vizual
passiv
aktiv

678 Keyfiyyәtә hansı nәzarәtdә әldә edilәn nәticәlәr mәmulatın hazırlanması prosesinin fasilәsiz idarә
olunması üçündür?

•

seçmә
alәti
vizual
passiv
aktiv

679 Hәr bir mәhsul vahidinin yoxlanması ilә keçirilәn nәzarәt necә adlandırılır?

•

başdanbaşa
fasilәsiz
avtomatik
alәti
seçmә

680 Daim hәyata keçirilәn nәzarәt necә adlandırılır?
orqanoleptik

•

•

fasilәsiz
ötәri
dövri
vizual

681 Müәyyәn vaxtdan sonra tәkrarәn keçirilәn nәzarәt necә adlandırılır?

•

orqanoleptik
fasilәsiz
ötәri
dövri
seçmә

682 Keçirilmә müddәti reqlamentlәşdirilmәyәn nәzarәt necә adlandırılır?

•

orqanoleptik
fasilәsiz
ötәri
dövri
vizual

683 Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsinin dәyişmәsinin qeydiyyatı vә tәhlili keyfiyyәti idarәetmә mexanizminin
hansı altsisteminә daxildir?

•

xüsusi
ümumi
attestasiya
idarәetmә
tәminat

684 Mәhsulun standartlaşdırılması keyfiyyәti idarәetmә mexanizminin hansı altsisteminә daxildir?

•

keyfiyyәt
tәminat
ümumi
xüsusi
akkreditlәşmә

685 Keyfiyyәtә görә hәvәslәndirmә vә mәsuliyyәt keyfiyyәti idarәetmә mexanizminin hansı altsisteminә
daxildir?

•

tәminat
ümumi
keyfiyyәt
akkreditlәşmә
xüsusi

686 Keyfiyyәti idarәetmә mexanizminin altsistemlәrindәn birini göstәrin.

•

ümumi
tәchizat
keyfiyyәt
idarәedici
funksional

687 Keyfiyyәti idarәetmә mexanizminin ümumi altsistemlәrinin tәrkibinә hansı daxil deyildir?

•

istehsalda zay mәhsulun profilaktikası
texniki sәviyyәnin, keyfıyyәtin proqnozlaşdırılması vә planlaşdırılması

keyfiyyәtә görә hәvәslәndirmә vә mәsuliyyәt
istehsalda mәhsulun keyfıyyәtinin tәnzimlәnmәsi
keyfiyyәt sәviyyәsinin dәyişmәsinin qeydiyyatı vә tәhlili

688 Keyfiyyәti idarәetmә mexanizminin ümumi altsistemlәrinin tәrkibinә hansı daxildir?

•

mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt
madditexniki tәminat
informasiya tәminatı,
mәhsulun sınaqdan keçirilmәsi
mәhsulun sertifikatlaşdırılması

689 Keyfiyyәti idarәetmә mexanizminin xüsusi altsistemlәrinin tәrkibinә hansı daxildir?

•

hüquqi
texnoloji
informasiya
metroloji
attestasiya

690 Mәhsulun sınaqdan keçirilmәsi keyfiyyәti idarәetmә mexanizminin hansı altsisteminә daxildir?

•

tәminat
ümumi
attestasiya
idarәetmә
xüsusi

691 Keyfiyyәti idarәetmә mexanizminin xüsusi altsistemlәrinin tәrkibinә hansı daxil deyildir?

•

standartlaşdırma
akkreditlәşmә
istehsalda zay mәhsulun profilaktikası
sertifikatlaşdırma
sınaqdan keçirilmә

692 Keyfıyyәti idarәetmә mexanizminin tәminat altsistemlәrinә hansı daxildir?

•

standartlaşdırma
sınaqdan keçirilmә
attestadsiya
istehsalda zay mәhsulun profilaktikası
metroloji

693 Mәhsulun keyfiyyәtinin idarә edilmәsi mexanizmi onun hansı әsas funksiyalarını effektli reallaşmasını
tәmin etmәlidir?

•

mәhsulun keyfıyyәtinin yüksәldilmәsinin planlaşdırılması
istehsalm texnoloji hazırlığı
göstәrilәnlәrin hәr biri
mәhsulun keyfiyyәtinә olan tәlәblәrin normallaşdırılması vә standartlaşdırması
mәhsulun keyfiyyәtinin proqnozlaşdırılması

694 Bazar şәraitindә keyfiyyәtin idarә edilmәsindә hansı amil birinci olmalıdır?

•

keyfiyyәt
rәqabәt
etibarlılıq
insan

satış

695 Keyfiyyәtin vә menecmentin keyfiyyәtinin tәmin edilmәsi vә yaxşılaşdırılması hansı sәnәddәn irәli
gәlir?

•

tәrәflәr arasında bağlanan müqavilәlәrdәn
“Müәssisәnin idarә edilmәsi haqqında Әsasnamә”
“Keyfiyyәt” mәqsәdli proqramı
keyfiyyәt sahәsindә müәssisәnin siyasәti
standartlaşdırma üzrә normativ sәnәdlәr

696 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sahәsindә siyasәtin hәyata keçirilmәsi üçün öhdәliklәri vә mәsuliyyәti
öz üzәrinә götürmәlidir?

•

müәssisәnin keyfiyyәt qrupları
müәssisәnin madditexniki tәchizat xidmәti
müәssisәnin әn yüksәk idarәetmә bölmәsi
müәssisәnin standartlaşdırma üzrә bölmәsi
müәssisәnin texniki nәzarәt xidmәti

697 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi mexanizminin zәruri komponenti deyildir:

•

keyfiyyәt sahәsindә öhdәliklәr
keyfiyyәt sahәsindә mәqsәdlәr
keyfiyyәt sahәsindә strategiya
keyfiyyәt sahәsindә iradlar
keyfiyyәt sahәsindә siyasәt

698 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi mexanizmdә tәsiretmә zәncirinin elementi deyildir:

•

sistemin elementәrinin keyfiyyәti
müәssisәnin idarәetmә mәqsәdlәri
keyfiyyәtin idarә edilmәsinin mәqsәdlәri
keyfiyyәt sahәsindә siyasәt vә öhdәliklәr
düzgün cavab yoxdur

699 Fәaliyyәtdә olan keyfiyyәti idarәetmә sisteminin hәr bir elementinin keyfiyyәtinә tәsir edәn obyektiv
amillәrә hansı aiddir?

•

göstәrilәnlәrin hәr biri
tәşkilati
istehsalat
iqtisadi
qanunvericihüquq

700 Fәaliyyәtdә olan keyfiyyәti idarәetmә sisteminin hәr bir elementinin keyfiyyәtinә tәsir edәn subyektiv
amillәrә hansı aiddir?

•

bazarrәqabәt
tәbiiiqlim
ixtisaslaşma
elmitexniki
sosial

