3425Y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3425Y Standartlaşdırmanın әsasları
1 İstehsalatın texnoloji hazırlanmasının vahid sistemi hansı işlәrin geniş tәtbiqini nәzәrdә tutur?

•

çatdırılmanın
istehsalat proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsi vasitәlәrin
daşınmanın
yüklәmәnin
boşaltmanın

2 Hansı işlәrin geniş tәtbiqini İTHVS nәzәrdә tutur?

•

çatdırılmanın
avadanlıqların
yüklәmәnin
daşınmanın
boşaltmanın

3 Bu işlәrin geniş tәtbiqi İTHVSdә nәzәrdә tutulur. Bu hansı işlәrdir?

•

boşaltmanın
yüklәmәnin
standart texnoloji tәrtibatların
daşınmanın
çatdırılmanın

4 İstehsalatın texnoloji hazırlanmasının vahid sistemi hansı işlәrin geniş tәtbiqini nәzәrdә tutur?

•

çatdırılmanın
robotların
yüklәmәnin
daşınmanın
boşaltmanın

5 İTHVS hansı işlәrin geniş tәtbiqini nәzәrdә tutur?

•

boşaltmanın
proqressiv tipli texnoloji proseslәrin
yüklәmәnin
daşınmanın
çatdırılmanın

6 Dövlәt standartları ilә müәyyәnlәşdirilmiş istehsalatın texnoloji hazırlanmasının tәşkilati vә idarәetmә
prosesi sistemi necә adlanır?

•

İTHVS
KSVS
TSVS
ETMİBS
MMCS

7 Standartlaşdırmanın metodik әsaslarının vacib prinsiplәrindәn biri olan nisbi ölçülәr prinsipi ilk dәfә hansı
ölkәdә inşaat texnikasında vә katapultun hazırlanmasında tәtbiq edilmişdir?
Fransada
Yapon iyada

•

Yunanıstanada
Misirdә
Kanadada

8 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki reqlamentә aiddir?

•

Mәhsulun istifadәyә yararlılığını xarakterizә edәn sәnәdlәr
Mәhsulun konstruksiyalaşdırılmasını xarakterizә edәn sәnәdlәr
Mәcburi standartlar
Mәhsulun istehsal texnologiyasını xarakterizә edәn sәnәdlәr
Mәhsulun işlәnilmәsini xarakterizә edәn sәnәdlәr

9 Standartlaşdırmaya aid olan hansı cavabdır?

•

İstehsal müәssisәlәrindә aparılan işlәri tәşkil etmәk
İstehlakçıların mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) nomenklaturası vә keyfiyyәti haqqında tam informasiyaya malik
olmalarını tәmin etmәk
Keyfiyyәtә nәzarәti tәşkil etmәk
Satışı tәşkil etmәk
Istehsal proseslәrini tәşkil etmәk

10 Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmaya aiddir?

•

Satışı tәşkil etmәk
Ölçmәlәrin dәqiqliyini vә vәhdәtini tәmin etmәk
İstehsal müәssisәlәrindә aparılan işlәri tәşkil etmәk
Istehsal proseslәrini tәşkil etmәk
Keyfiyyәtә nәzarәti tәşkil etmәk

11 Texniki şәrtlәr nә vaxt razılaşdırılmış hesab edilir?

•

Tәcrübi partiyanın istehsalı zamanı
Texniki şәrtlәr mütәxәssislәr tәrәfindәn hazırlandıqdan sonra
Tәcrübi nümunәlәrin sınağı zamanı
Tәcrübi partiyanın vә ya tәcrübi nümunәnin qәbul aktı imzalandığı zaman
Tәcrübi nümunәlәrin layihәlәndirildiyi zaman

12 Standartlaşdırma aspekti dedikdә nә başa düşülür?

•

Verilmiş standartlaşdırma obyektinin müәyyәn xassәlәrini xarakterizә edәn standartlaşdırma istiqamәti
Qarşılıqlı әlaqәli standartlaşdırma obyektlәrinin mәcmuu
Şәrti vahid vә anlayışlar vasitәsilә kәmiyyәtcә vә keyfiyyәtcә xaraktkerizә edilә bilәn qayda vә istehsal vasitәlәri
Müәyyәn növ fәaliyyәtin xarakteristikalarını әks etdirәn normativhüquqi akt
Standartlaşdırma üzrә işlәrin predmeti olan vә şәrti işarәlәrin kömәyi ilә xarakterizә edilә bilәn mәmulatlar,
proseslәr vә metodlar

13 Hansı sәnәdә әsasәn texniki reqlamentә mәcburi surәtdә riayәt edilmәlidir?

•

Beynәlxalq Elektrotexniki Komissiyanın (BEK) Nizamnamәsi vә Prosedur qaydalarına әsasәn
Müstәqil Dövlәtlәr Birliyi (MDB) çәrçivәsindә imzalanmış “Standartlaşdırma, metrologiya vә sertifikatlaşdırma
sahәsindә razılaşdırılmış siyasәtin aparılması haqqında Saziş”ә әsasәn
Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq tәşkilat olan İSOnun Nizamnamәsi vә Prosedur qaydalarına әsasәn
BMTnin Avropa İqtisadi Komissiyasının (AİK) “Standartların vә texniki tәlәblәrin beynәlxalq
ahәngdarlaşdırılması” tövsiyәsinә әsasәn
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilat (ÜTT) çәrçivәsindә qәbul edilmiş ticarәtdә texniki maneәlәr üzrә Sazişә әsasәn

14 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki reqlamentә aiddir?
Mәhsulun işlәnilmәsini xarakterizә edәn sәnәdlәr
Mәhsulun istehsal texnologiyasını xarakterizә edәn sәnәdlәr

•

Mәhsulun istifadәyә yararlılığını xarakterizә edәn sәnәdlәr
Ölkә Prezidentinin texniki xarakterli tәlәblәri özündә әks etdirәn fәrmanları vә Hökumәt qәrarları
Mәhsulun konstruksiyalaşdırılmasını xarakterizә edәn sәnәdlәr

15 Texniki şәrtlәr nәdir?

•

Optimal halların vә nәticәlәrin seçilmәsi vә işlәnmәsidir
Mәmulatın hәr hansı xassәsini xarakterizә edәn sәnәddir
Şәrti vahidlәr, işarәlәr vә ya anlayışların kömәyilә ifadә edilәn standartlaşdırma obyektlәrinin xarakteristikalarıdır
Tәşkilatitexniki vә ya ümumtexniki qaydaları, xarakteristikaları vә prinsiplәri özündә birlәşdirәn sәnәddir
Konkret mәmulata, materiala vә digәr mәhsullara, onların hazırlanmasına vә nәzarәtinә kompleks tәlәblәri
müәyyәn edәn standartlaşdırma üzrә normativtexniki sәnәddir

16 Standartlaşdırma aspektinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Mәhsulun imtinasızlığına tәlәblәr
Mәhsulun etibarlılığına tәlәblәr
Keyfiyyәt sәviyyәsinin әsas göstәricilәrinә tәlәblәr
Mәhsulun uzunömürlülüyünә tәlәblәr
Mәhsulun tәmirә yararlılığına tәlәbәlәr

17 Texniki reqlament nәdir?

•

Mәhsulun bir obyektdәn digәrinә daşınmasını xarakterizә edәn sәnәddir
Mәhsulun xarakteristikalarını vә ya onun istehsal proseslәrini, metodlarını müәyyәnlәşdirәn sәnәddir
Mәhsulun vә xidmәtlәrin keyfiyyәt göstәricilәrinin tәyinidir
Mәhsulun nişanlanmasına vә onun istehsaldan çıxarılmasına aid sәnәddir
Mәhsulların sınaqlarının aparılması vә utillәşdirilmәsi proseslәridir

18 Beynәlxalq standartlaşdırma nәdir?

•

Standartlaşdırma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada iştiraketmә İSO vә BEK tәşkilatları üçün açıqdır
Standartlaşdırma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada mәcburi xarakterli standartlar vә normalar işlәnib hazırlanır
vә tәsdiq edilir
Standartlaşdırma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada iştiraketmә bütün dünya ölkәlәrinin muvafiq orqanları
üçün açıqdır
Standartlaşdırma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada qәbul edilәn standartlar dünyanın ancaq bir qrup
ölkәlәrindә tәtbiq oluna bilәr
Standartlaşdırma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada ancaq İSOnun üzvlәri vә müxbir üzvlәri iştirak edә bilәrlәr

19 Kataloqlaşdırma neçә növә bölünür?

•

4
5
2
1
3

20 Aşağıda kataloqlaşdırmanın növlәri göstәrilmişdir. Düzgün variantı seçin.

•

Istehsalçının vә istehlakçının
Istehsalçının  sifarişçinin
Istehlakçının  alıcının
Alıcının  satıcının
Sifarişçinin – alıcının

21 İnformasiyanın istehlakçılara çatdırılmasına yönәldilmiş kataloqlaşdırma necә adlanır?
Alıcının
Istehsalçının vә sifarişçinin

•

Istehlakçının
Istehsalçının
Istehsalçının vә istehlakçının

22 Bizim ölkәdә mәhsulların kataloqlaşdırılmasına neçәnci ildәn başlanılmışdır?

•

90
50
60
70
80

23 Mәhsul haqqında informasiyanın toplanması, emalı vә tәqdim olunması sahәsindә әn sәmәrәli sistem
hansıdır?

•

kodlaşdırma
kataloqlaşdırma
düzgün cavab yoxdur
sistemlәşdirmә
identifikatlaşdırma

24 Mәhsulun adı, işarәsi, istehsalçı müәssisә, mәhsulun göndәrilmәsinә tәlәblәr qoyan vә onun istehlak
xarakteristikaları haqqında mәlumatlar verәn normativ sәnәd necә adlanır?

•

Sertifikat
Lisenziya
Mәhsulun kataloq vәrәqi
Patent
Attestat

25 Tәchizat әşyasını digәr eyni tipli әşyalardan birmәnalı fәrqlәndirәn vә onun konfiqurasiyasını, fiziki vә
istismar xassәlәrini xarakterizә edәn fotoqrafik mәlumatların kömәyi ilә әşyanın şәrh olunmasını tәmin edәn
identifikatlaşdırma metodu necә adlanır?

•

Tәsviri – istinad
Istinad
Tәsviri vә tәsviri – istinad
Tәsviri
Tәsviri, istinad vә tәsviri – istinad

26 Kataloqlaşdırmada identifikatlaşdırmanın hansı metodları tәtbiq olunur?

•

Istinad, tәsviri vә tәsviri – istinad
Istinad
Tәsviri
Tәsviri – istinad
Istinad vә tәsviri

27 İdentifikatlaşdırmanın neçә metodundan kataloqlaşdırmada istifadә olunur?

•

5
1
2
3
4

28 İstinad metodu nәyi xarakterizә edir?
Istehsalçı müәssisәyә istinad etmәklә әşyanın tәrәnnüm edilmәsini

•

Istehsalçı müәssisәyә istinad etmәklә әşyanın şәrh edilmәsini
Istehsalçı müәssisәyә istinad etmәklә әşyanın әks etdirilmәsini
Istehsalçı müәssisәyә istinad etmәklә әşyanın tәsvir edilmәsini
Istehsalçı müәssisәyә istinad etmәklә әşyanın izah edilmәsini

29 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki sәnәdlәrә normonәzarәt zamanı yoxlanılmır?

•

Texniki sәnәdlәrin tәrtibatının, standartlarla müәyyәn edilmiş tәlәblәrә uyğunluğu
Standart vә unifikasiya olunmuş konstruksiyalardan layihәlәndirmәdә istifadә olunması
Standartlaşdırılmış mәmulatların işlәmә prinsipi, onların istehsalatda birbaşa istifadәsi vә sәmәrәliliyi
İşlәnib hazırlanan mәmulatlarda dövlәt, sahә, müәssisә standartlarında vә digәr normativ sәnәdlәrdә verilmiş
normalara, qaydalara vә tәlәblәrә
Qüvvәdә olan siniflәşdirmә vә kodlaşdırma sisteminә riayәt olunması

30 Texniki sәnәdlәrә normonәzarәt zamanı neçә mәsәlә yoxlanıılır?

•

4
3
7
6
5

31 Texniki sәnәdlәrә normalaşdırıcı nәzarәt hansı standart üzrә hәyata keçirilir?

•

AZS 1.0  96
ГОСТ 1.0  85
ГОСТ 2.III  83
ГОСТ 10.169  75
ГОСТ 14.201  83

32 Qeyd olunmuş cavablardan hansını texniki sәnәdlәrә normonәzarәt zamanı yoxlamaq lazımdır?

•

Standartlaşdırılmış mәmulatların istehsalatda effektliliyi
İşlәnib hazırlanan mәmulatlarda dövlәt, sahә, müәssisә standartlarındavә digәr normativ sәnәdlәrdә verilmiş
normalara, qaydalara vә tәlәblәrә
Standartlaşdırılmış mәmulatların istehsalatda işlәmә prinsipi
Standartlaşdırılmış mәmulatların istehsalatda birbaşa istifadәsi
Standartlaşdırılmış mәmulatların istehsalatda sәmәrәliliyi

33 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki sәnәdlәrә normonәzarәt zamanı yoxlanılır?

•

Standartlaşdırılmış mәmulatların istehsalatda effektliliyi
Qüvvәdә olan siniflәşdirmә vә kodlaşdırma sisteminә riayәt olunması
Standartlaşdırılmış mәmulatların istehsalatda işlәmә prinsipi
Standartlaşdırılmış mәmulatların istehsalatda birbaşa istifadәsi
Standartlaşdırılmış mәmulatların istehsalatda sәmәrәliliyi

34 Texniki sәnәdlәrә normonәzarәt zamanı hansı sәnәdlәr yoxlanılır?

•

Standartlaşdırılmış mәmulatların istehsalatda işlәmә prinsipi
Texniki sәnәdlәrin tәrtibatının, standartlarla müәyyәn edilmiş tәlәblәrә uyğunluğu
Standartlaşdırılmış mәmulatların istehsalatda effektliliyi
Standartlaşdırılmış mәmulatların istehsalatda sәmәrәliliyi
Standartlaşdırılmış mәmulatların istehsalatda birbaşa istifadәsi

35 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki sәnәdlәrә normonәzarәt zamanı yoxlanılır?

•

Standartlaşdırılmış mәmulatların istehsalatda işlәmә prinsipi
Standart vә unifikasiya olunmuş konstruksiyalardan layihәlәndirmәdә istifadә olunması
Standartlaşdırılmış mәmulatların istehsalatda effektliliyi

Standartlaşdırılmış mәmulatların istehsalatda sәmәrәliliyi
Standartlaşdırılmış mәmulatların istehsalatda birbaşa istifadәsi

36 Normonәzarәtçinin vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Mәhsulun daşınmasını tәşkil etmәli
Standaratların vә digәr NTSlәrin tәtbiqi mәsәlәlәri üzrә mәslәhәtlәr vermәsi
Mәhsulun istehsalını tәşkil etmәli
Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrini qiymәtlәndirmәli
Mәhsulun saxlanmasını tәşkil etmәli

37 Çertyojun keyfiyyәtinin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi zamanı onun mürәkkәbliyi vә buraxıılmış
sәhvlәrin miqdarı әsas götürülür. Mürәkkәbliyinә görә çertyojlar neçә qrupa bölünür?

•

7
2
3
4
5

38 Vәzifә bölgüsünә görә normonәzarәtçi aşağıdakı cavablardan hansını etmәlidir?

•

Mәhsulun daşınmasını tәşkil etmәli
Sistematik olaraq nәzarәt edilәn sәnәdlәrin keyfiyyәti haqqında mәlumatlar vermәli
Mәhsulun istehsalını tәşkil etmәli
Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrini qiymәtlәndirmәli
Mәhsulun saxlanmasını tәşkil etmәli

39 Aşağıdakılardan hansı normonәzarәtçinin vәzifәlәrinә aiddir?

•

Mәhsulun daşınmasını tәşkil etmәli
Normonәzarәt sisteminin yaxşılaşdırılması üzrә iş aparmalı
Mәhsulun istehsalını tәşkil etmәli
Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrini qiymәtlәndirmәli
Mәhsulun saxlanmasını tәşkil etmәli

40 Normalaşdırıcı nәzarәtin şәrti illik iqtisadi sәmәrәsi hansı düsturla tәyin edilir?

•

Eş.i = Eo – Qs
Eş.i = Eo  Ex
Eş.i = Ex  Eo
Eş.i = Ex + Eo
Eş.i = Eo  Qo

41 Format A4ә düşәn sәhvlәrin miqdarı sıfra bәrabәrdirsә, çertyojun keyfiyyәt әmsalının Kc qiymәti nәyә
bәrabәrdir?

•

1,00
0,80
0,85
0,90
0,75

42 Bir vәrәqdә әks olunmuş elementlәrin sayı 1115 arasındadırsa, çertyoj neçәnci qrupa mәnsubdur?
5ci
4cü
1ci
2ci

•

•

3cü

43 Aşağıdakılardan hansı normonәzarәtçinin vәzifәlәrinә aiddir?

•

Mәhsulun istehsalını tәşkil etmәli
Müәssisәyә daxil olan standartları vә onların tәsir müddәtini bilmәli
Mәhsulun daşınmasını tәşkil etmәli
Mәhsulun saxlanmasını tәşkil etmәli
Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrini qiymәtlәndirmәli

44 Texniki sәnәdlәrә normonәzarәti kim aparır?

•

İstehsal müәssisәlәrinin tәcrübәli texnoloqları
Nazirliklәrin müvafiq şöbәlәrinin hazırlıqlı mütәxәssislәri
İstehsal müәssisәlәrinin tәcrübәli iqtisadçıları
Konstruktor işindә böyük tәcrübәsi olan yüksәk peşә hazırlıqılı mütәxәssislәr
Azәrdövlәtstandartın әrazi orqanalarının mütәxәssislәri

45 Normonәzarәtçinin vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

Mәhsulun istehsalını tәşkil etmәli vә onun keyfiyyәt göstәricilәrini qiymәtlәndirmәli
Müәssisәyә daxil olan standartları vә onların tәsir müddәtini bilmәli
Standaratların vә digәr NTSlәrin tәtbiqi mәsәlәlәri üzrә mәslәhәtlәr vermәsi
Normonәzarәt sisteminin yaxşılaşdırılması üzrә iş aparmalı
Sistematik olaraq nәzarәt edilәn sәnәdlәrin keyfiyyәti haqqında mәlumatlar vermәli

46 Çertyojların, spesifikasiyaların yoxlanma normaları neçә saat tәşkil edir?

•

40
60
50
20
30

47 Normonәzarәtin hәyata keçirilmәsi ilә müәssisә vә tәşkilatların standartlaşdırma xidmәtlәri işçilәrin
tәxminәn neçә faizi mәşğul olur?

•

20 %i
10 %i
45%i
40 %i
30 %i

48 Orijinal detalların, düyünlәrin vә aqreqatların standartlaşdırılmış, unifikasiya olunmuşları ilә әvәz
edilmәsi nәticәsindә alınan iqtisadi sәmәrә necә tәyin edilir?

•

Eo = Q0  Qs
Eo = Qs. x Qs. n
Eo = Qs – Qo
Eo = Qs + Qo
Eo = Q0 + Qs

49 Normonәzarәtin tәkmillәşdirilmәsindә, standartların tәtbiqindә vә onların tәlәbәlәrinә riayәt eldilmәsindә
konstruktor vә texnoloji sәnәdlәrin keyfiyyәtinin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi böyük әhәmiyyәtә malikdir.
Bu qiymәtlәndirmә hansı göstәrici ilә xarakterizә olunur?

•

Çertyojun keyfiyyәt әmsalı ilә
Ekspertiza zamanı meydana çıxan sәhvlәrin çertyojda düzәldilmәsi ilә
Kosntruktor sәnәdi әsasında mәmulatın istehsalının tәşkili vә buraxıılış hәcmi ilә

Konstruktor sәnәdlәrinin tәrkibi vә hәcmi ilә
Texnoloji sәnәdәlәrin hәcmi ilә

50 Texniki sәnәdlәrә normalaşdırıcı nәzarәtin aparılmasında әsas mәqsәd nәdәn ibarәtdir?

•

İstehsal olunan mәhsulun birbaşa sifarişçiyә göndәrilmәsinin mümkünlüyünü yoxlamaqdan
Konstruktor vә texnoloji sәnәdlәrin müәssisәdә düzgün istifadә edilmәsindәn
Normativtexniki sәnәәdlәrin keyfiyyәtini yüksәltmәk vә onların KSVSnin tәlәblәrinә uyğunluğunu yoxlamaqdan

İstehsal olunan mәhsulun sınaq üçün yararlılığını yoxlamaqdan
Mәhsulun istehsalını düzgün tәşkil etmәkdәn

51 Bu metod obyektlәrin identifikatlaşdırılması üçün o hallarda istifadә olunur ki, konkret xarakteristikaların
(xassәlәrin, göstәricilәrin, әlamәtlәrin) şәrhi normativ vә ya texniki sәnәdlәrdә verilmiş olsun. Bu hansı
metoddur?

•

Tәsnifat üsulu
Rәqәmli nömrәlәr metodu
Şәrti işarәlәr metodu
Unikal adlar metodu
İstinad metodu

52 İdentifikatlaşdırmanın bu metodunun mәnfi cәhәti ondan ibarәtdir ki, ondan istifadә edәn zaman
mәhsulun әsas xarakteristikaları vә xüsusiyyәtlәri açıqlanmamış qalır. Bu, hansı metoddur?

•

İstinad metodu
Unikal adlar metodu
Rәqәmli nömrәlәr metodu
Şәrti işarәlәr metodu
Tәsnifat üsulu

53 İdentifikatlaşdırmanın bu metodu obyektin bütün әsas xarakteristikalarından istifadәni nәzәrdә tutur vә
onların kömәyi ilә bu obyekti digәr hәmcins obyektlәrdәn fәrqlәndirmәyә imkan verir. Bu, hansı metoddur

•

Tәsviriistinad metodu
Unikal adlar metodu
Şәrti işarәlәr metodu
İstinad metodu
Tәsviri metod

54 İdentifikatlaşdırmanın bu metodunda obyektin әsas xarakteristikalarının ancaq o hissәsi istifadә edilir ki,
bu xarakteristikalar müәyyәn sәnәddә verilir vә bu sәnәdә istinad edilir. Bu, hansı metoddur?

•

Tәsviri metod
Rәqәmli nömrәlәr metodu
Şәrti işarәlәr metodu
İstinad metodu
Tәsviriistinad metodu

55 İdentifikatlaşdırmanın bu metodu tibbdә xәstәnin tibbi kartasının, kriminalistikada cinayәtkarın vә
törәdilmiş cinayәtin xarakterinin, geologiyada mineralın şәrhi vә s. üçün tәtbiq olunur. Bu, hansı metoddur?

•

Şәrti işarәlәr metodu
Unikal adlar metodu
Tәsviriistinad metodu
Tәsviri metod
İstinad metodu

56 Konkret obyekti onun xarakteristikalarını (xassәlәrini, parametrlәrini, göstәricilәrini) tәsvir etmәklә
(yazmaqla) identifikatlaşdırmaq zәrurәti yarandıqda identifikatlaşdırmanın hansı metodundan istifadә
edirlәr?

•

Tәsviriistinad metodu
Şәrti işarәlәr metodu
İstinad metodu
Tәsviri metod
Unikal adlar metodu

57 Tarixin identifikatlaşdırılmasını tәmin edәn üsul hansıdır? Mәsәlәn, 16.04.96 tarixi 1996cı ilin aprel
ayının 16nı identifikatlaşdırır.

•

Seriyalısıra üsulu
Sıra üsulu
Tәsnifat üsulu
Mnemonik üsul
Mnemotәsnifat metodu

58 İdentifikatlaşdırmanın bu metodunun müsbәt cәhәti ondan ibarәtdir ki, o, obyektin sadә vә qısa (işarәlәrin
miqdarına görә) identifikatlaşdırılmasını tәmin edir. Onun çatışmayan cәhәti isә qeyriinformativlikdir. Bu,
hansı üsuldur?

•

Mnemonik üsul
Tәsnifat üsulu
Seriyalısıra üsulu
Sıra üsulu
Mnemotәsnifatmetodu

59 Sertifikatlaşdırma qaydalarının sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar vә sınaq laboratoriyaları (mәrkәzlәri)
tәrәfindәn pozulmasına görә hansı sanksiya tәtbiq olunur?

•

Sertifikatlaşdırma üzrә işlәrin qiymәtinin 2 misli miqdarında cәrimә
Sertifikatlaşdırma üzrә işlәrin qiymәtinin 3 misli miqdarında cәrimә
Sertifikatlaşdırma üzrә işlәrin qiymәtinin 50 %i miqdarında cәrimә
Sertifikatlaşdırma üzrә işlәrin qiymәtinin 75 %i miqdarında cәrimә
Sertifikatlaşdırma üzrә işlәrin qiymәtinin 100 %i miqdarında cәrimә

60 Malların (işlәrin, xidmәtlәrin) sertifikatlaşdırma qaydalarının istehsalçı (icraçı, satıcı) tәrәfindәn
pozulmasına görә hansı sanksiya tәtbiq edilir?

•

Sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş işlәrin, göstәrilmiş xidmәtlәrin) 100%i
miqdarında cәrimә
Sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş işlәrin, göstәrilmiş xidmәtlәrin) 50%i
miqdarında cәrimә
Sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş işlәrin, göstәrilmiş xidmәtlәrin) 30%i
miqdarında cәrimә
Sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş işlәrin, göstәrilmiş xidmәtlәrin) 25%i
miqdarında cәrimә
Sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş işlәrin, göstәrilmiş xidmәtlәrin) 75%i
miqdarında cәrimә

61 Mәcburi sertifikatlaşdırılmalı, lakin sertifikatlaşdırılmamış mәhsulların satılmasına görә hansı sanksiya
tәtbiq edilir?

•

Minimum әmәk haqqının 10 misli miqdarında cәrimә
Satılmış mәhsulun 75%i miqdarında cәrimә
Satılmış mәhsulun 50%i miqdarında cәrimә
Satılmış mәhsulun 25%i miqdarında cәrimә
Satılmış mәhsulun 100%i miqdarında cәrimә

62 Dövlәt nәzarәti zamanı yoxlayıcılar ldazımi sәnәdlәri tәrtib edir vә Yoxlamanın nәticәlәrinә görә
göstәrişlәr işlәyib hazırlayrlar. Bu sәnәd standartlaşdırma vә metrologiya üzrә әrazi orqanının rәhbәrliyi
tәrәfindәn tәsdiq edildikdәn sonra hara göndәrilir?

•

Azәrdövlәtstandarta
Yoxlanılmış müәssisәyә, onun tabe olduğu nazirliyә, şirkәtә
Yoxlaşılmış müәssisәyә vә inzibati orqanlara
Yoxlaşılmış müәssisәyә
Nazirliyә vә şirkәtә

63 Standartlara dövlәt nәzarәti neçә növ müәssisә vә tәşkilatlarda aparılır?

•

8
6
5
4
7

64 Aşağıdakılardan hansı dövlәt nәzarәtinin sәmәrәliliyinin tәmin olunmasına aiddir?

•

Tәmir müәssisәlәrinin nәzarәt vә ölçmә vasitәlәri ilә tәminatı
İstehsal müәssisәsinin lazımi avadanlıqlarla vә ölçmә vasitәlәri ilә tәminatı
Yoxlamaların qeyrimüntәzәm aparılması
Yoxlamaların qeyriasılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)
Elmitexniki vә layihәkonstruktor tәşkilatlarının kadr potensialı

65 Stanadartlara dövlәt nәzarәtinin sәmәrәliliyi neçә әsas prinsipә riayәt edilmәsi ilә tәmin olunur?

•

6
4
3
2
5

66 Stanadartlara dövlәt nәzarәtinin neçә metodu vardır?

•

6
4
3
2
5

67 Respublikada dövlәt standartlarına nәzarәt vә ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi üzrә Baş dövlәt
müfәttişi vәzifәsini kim icra edir?

•

Azәrdövlәtstandartın müvafiq şöbә müdirlәri
Nazirliklәrin müvafiq şöbә müdirlәri
Müvafiq nazirlәr
Nazirlәr Kabinetinin müvafiq şöbә müdiri
Azәrdövlәtstandartın sәdri

68 Dövlәt nәzarәtinin inkişafı prinsiplәrinә aid olanı göstәrin

•

Yoxlanılan subyektlәrin fәrdi xarakterli olması
Yoxlanılan subyektlәrin kommersiya xarakterli olması
Yoxlanılan subyektlәrin dövlәt xarakterli olması
Öz sәlahiyyәtlәri daxilindә dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn digәr dövlәt orqanları ilә fәaliyyәtin koordinasiyası
Yoxlanılan subyektlәrin kooperativ xarakterli olması

69 Hansı cavab dövlәt nәzarәtinin inkişafı prinsiplәrinә aiddir?

•

Yoxlanılan subyektlәrin fәrdi xarakterli olması
Yoxlanılan subyektlәrin kommersiya xarakterli olması
Yoxlanılan subyektlәrin dövlәt xarakterli olması
Aşkar edilmiş pozuntulara görә lazımi cәza tәdbirinin tәtbiq edilmәsi
Yoxlanılan subyektlәrin kooperativ xarakterli olması

70 Burada dövlәt nәzarәtinin inkişafı prinsiplәrinә aid olan hansıdır?

•

Yoxlanılan subyektlәrin fәrdi xarakterli olması
Yoxlanılan subyektlәrin kommersiya xarakterli olması
Yoxlanılan subyektlәrin dövlәt xarakterli olması
Dövlәt müfәttişlәrinin ciddiliyi vә qәrәzsizliyi
Yoxlanılan subyektlәrin kooperativ xarakterli olması

71 Aşağıdakılardan hansı dövlәt nәzarәtinin inkişafı prinsiplәrinә aiddir?

•

Yoxlanılan subyektlәrin fәrdi xarakterli olması
Yoxlanılan subyektlәrin kommersiya xarakterli olması
Yoxlanılan subyektlәrin dövlәt xarakterli olması
Nәzarәt olunan obyektlәrdәn inzibati vә maliyyә cәhәtdәn qeyriasılılıq
Yoxlanılan subyektlәrin kooperativ xarakterli olması

72 Cavablardan hansı dövlәt nәzarәtinin inkişafı prinsiplәrinә aid deyildir?

•

Yoxlanılan subyektlәrin dövlәt vә ya kommersiya xarakterli olması
Aşkar edilmiş pozuntulara görә lazımi cәza tәdbirinin tәtbiq edilmәsi
Dövlәt müfәttişlәrinin ciddiliyi vә qәrәzsizliyi
Nәzarәt olunan obyektlәrdәn inzibati vә maliyyә cәhәtdәn qeyriasılılıq
Öz sәlahiyyәtlәri daxilindә dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn digәr dövlәt orqanları ilә fәaliyyәtin koordinasiyası

73 Dövlәt nәzarәtinin inkişafı neçә әsasverici prinsiplәrin mәcmusuna әsaslanmalıdır?

•

7
5
4
3
6

74 Standartı yaratmaqda әsas mәqsәd texniki tapşırığın hansı bәndindә göstәrilir?

•

3cü
1ci
5ci
4cü
2ci

75 Standartlaşdırma planına әsasәn hazırlanmış texniki tapşırığın hansı bәndindә işin başlanğıcı vә sonu
göstәrilir?

•

4cü
2ci
1ci
3cü
5ci

76 Standartlaşdırma üzrә plan texniki tapşırığın hansı bәndindә göstәrilir?

•

2ci
1ci
5ci
7ci
3cü

77 Texniki tapşırığın 1ci bәndi hansıdır?

•

Standartın işlәnmәsindә әsas mәqsәd
İşin yerinә yetirilmә müddәti (başlanğıc, son)
Standart nәyә әsasәn işlәnir
Standartlaşdırma obyektinin xarakteristikası
Digәr standartlarla qarşılıqlı әlaqә

78 Texniki tapşırığı kim hazırlayır?

•

Müvafiq nazirliklәrin şöbәlәri
İstehsalat idarәlәri
İstehsalat vә sınaq tәşkilatları
Standartı yaradan tәşkilat
Nazirlәr Kabinetinin müvafiq şöbәlәri

79 Texniki tapşırığın layihәsindә aşağıdakılardan hansı göstәrilir?

•

Standartın yayılması qaydaları
Standartın layihәsinin işlәnib hazırlanması zamanı istifadә edilәcәk әsas mәnbәlәr
Standartın tәtbiqi qaydaları
Standarta yenidәn baxılması qaydaları
Standartın nәşri qaydaları

80 Texniki tapşırığın 5ci bәndi hansıdır?

•

Standartın işlәnmәsindә әsas mәqsәd
Müştәrәk icraçı – tәşkilatlar tәrәfindәn yerinә yetirilәn işlәr
Standart nәyә әsasәn işlәnir
Standartlaşdırma obyektinin xarakteristikası
Standartın bölmәlәri vә onun qoyduğu әsas tәlәblәrin siyahısı

81 Texniki tapşırığın 8ci bәndi hansıdır?

•

Әlavә göstәrişlәr
Standart nәyә әsasәn işlәnir
Әsas mәnbәlәr
Standartın digәr standartlarla qarşılıqlı әlaqәsi
İşin mәrhәlәlәri vә onların yerinә yetirilmә müddәtlәri

82 Verilmiş qaydalardan hansı texniki tapşırığın layihәsindә göstәrilir?

•

Standartın yayılması qaydaları
Standartın әsas bölmәlәri vә әsas tәlәblәrin siyahısı
Standartın tәtbiqi qaydaları
Standarta yenidәn baxılması qaydaları
Standartın nәşri qaydaları

83 Bu qaydalardan hansıTexniki tapşırığın layihәsindә göstәrilmir?
Standartın layihәsinin işlәnib hazırlanması zamanı istifadә edilәcәk әsas mәnbәlәr
Standartın әsas bölmәlәri vә әsas tәlәblәrin siyahısı
Standartlaşdırılan obyektin qısa xarakteristikası

•

Standartın İSO, BEK vә digәr beynәlxalq tәşkilatların standartları ilә әlaqәsi
Standartın tәtbiqi qaydaları

84 Qaydalardan hansı Texniki tapşırığın layihәsindә göstәrilir?

•

Standarta yenidәn baxılması qaydaları
Standartlaşdırılan obyektin qısa xarakteristikası
Standartın nәşri qaydaları
Standartın yayılması qaydaları
Standartın tәtbiqi qaydaları

85 Texniki tapşırığın layihәsindә aşağıdakılardan hansı göstәrilir?

•

Standarta yenidәn baxılması qaydaları
Standartın İSO, BEK vә digәr beynәlxalq tәşkilatların standartları ilә әlaqәsi
Standartın nәşri qaydaları
Standartın yayılması qaydaları
Standartın tәtbiqi qaydaları

86 Texniki tapşırığın layihәsi standartın növündәn vә kateqoriyasından asılı olaraq ümumi halda hansı
tәşkilatlarla razılaşdırılır?

•

Sifarişçi tәşkilatla
Digәr maraqlı tәşkilatlarla (cavabların hamısı düzgündür)
Standartı tәsdiq edәn orqanla
Müştәrәkçi icraçılarla
Lazım gәldikdә müvafiq hәmkarlar tәşkilatı vә dövlәt nәzarәti orqanları ilә

87 Standartın işlәnmәsi üçün vacib sәnәd hesab edilәn texniki tapşırıq neçә bәnddәn ibarәt olur?

•

7
8
6
5
9

88 Texniki tapşırığın 4cü bәndi hansıdır?

•

Standart nәyә әsasәn işlәnir
Yerinә yetirilmә müddәti
Digәr standartlarla qarşılıqlı әlaqәsi
Standartlaşdırma obyektinin xarakteristikası
Әsas mәnbәlәr

89 Standartın müqәddimәsindә ardıcıllıqla yerlәşdirilәn neçә bәnddәn ibarәt mәlumatilar verilir?

•

5
2
4
7
6

90 Standartda aşağıdakılardan hansını işlәtmәyә icazә verilir?

•

Danışıq, texnisizm vә professional dilin arada işlәnәn ifadәlәri
Eyni mәhsul üçün birbirinә yaxın müxtәlif elmitexniki terminlәri (sinonimlәri)
Fiziki kәmiyyәtlәrin vahidlәrinin ixtisarla yazılması (әgәr onlar rәqәmsiz işlәdilirsә)
Tәriflәrin siyahısı
Sözlәri hәrflәrlә әvәz etmәk

91 Standartın normativ istinadlar struktur elementindә nә göstәrilir?

•

Standartın tәtbiq sahәsi
Standartlaşdırma obyektinin parametrlәri vә xarakteristikaları
Standartın işlәnib hazırlanması sәbәblәri
İstifadә edilәn standartların vә texniki şәrtlәrin siyahısı
Standartdan istifadә qaydaları

92 Standartı işlәyәn zaman istifadә olunacaq materiallar texniki tapşırığın hansı bәndindә göstәrilmәlidir?

•

6cı
8ci
7ci
4cü
5ci

93 Yeni işlәnәn standartın qüvvәdә olan standartlarla (işarәlәri göstәrmәklә) qarşılıqlı әlaqәsi, hәmçinin
nisbәtәn yüksәk kateqoriyalı vә daha geniş fәaliyyәt sahәsi olan standartların tәlәblәri verilmәlidir, çünki
yeni standart bu tәlәblәrlә uzlaşmalıdır. Bu, texniki tapşırığın hansı bәndindә göstәrilmәlidir?

•

4cü
5ci
2ci
6cı
3cü

94 Aşağıdakılardan hansı Standartın mәtnindә olan istinadlar cәdvәlinin elementlәrinә aid deyildir?

•

Başlıq vә yarımbaşlıq
Cәdvәlin baş hissәsi
Yan hissә
Orta hissә
Qrafalar (sütunlar)

95 Standartın mәtnindә onun bütün cәdvәllәrinә istinadlar olmalıdır. Aşağıdakılardan hansı cәdvәlin
elementlәrinә aiddir?

•

Xarici hissәsi
Başlıq vә yarımbaşlıq
Orta hissә
Mәrkәzi hissәsi
Daxili hissәsi

96 Standartın mәtnindә olan istinadlar cәdvәllәrinin elementlәrinә hansılar aiddir?

•

Xarici hissәsi
Yan hissә
Orta hissә
Mәrkәzi hissәsi
Daxili hissәsi

97 Standartın mәtnindә onun bütün cәdvәllәrinә istinadlar olmalıdır. Aşağıdakılardan hansı cәdvәlin
elementlәrinә aiddir?

•

Xarici hissәsi
Yan hissә
Orta hissә
Mәrkәzi hissәsi
Daxili hissәsi

98 Sizcә standartda aşağıdakılardan hansını işlәtmәyә icazә verilmir?

•

İşarәlәrin siyahısını
Fiziki kәmiyyәtlәrin vahidlәrinin ixtisarla yazılması (әgәr onlar rәqәmsiz işlәdilirsә)
Tәriflәrin siyahısını
İxtisarların siyahısını
İstinadların siyahısını

99 Standartın mәtnindә onun bütün cәdvәllәrinә istinadlar olmalıdır. Aşağıdakılardan hansı cәdvәlin
elementlәrinә aiddir?

•

Xarici hissәsi
Cәdvәlin baş hissәsi
Orta hissә
Mәrkәzi hissәsi
Daxili hissәsi

100 Standartda aşağıdakılardan hansını işlәtmәyә icazә verilmir?

•

Tәriflәrin siyahısını
Danışıq, texnisizm vә professional dilin arada işlәnәn ifadәlәri
İşarәlәrin siyahısını
İstinadların siyahısını
İxtisarların siyahısını

101 Cavablardan hansını standartda işlәtmәyә icazә verilmir?

•

İşarәlәrin siyahısını
Tәriflәrin siyahısını
İxtisarların siyahısını
İstinadların siyahısını
Sözlәri hәrflәrlә әvәz etmәk

102 Verilmiş cavablardan hansında standartda işlәtmәyә icazә verilmir?

•

İşarәlәrin siyahısını
İstinadların siyahısını
Eyni mәhsul üçün birbirinә yaxın müxtәlif elmitexniki terminlәri (sinonimlәri)
Tәriflәrin siyahısını
İxtisarların siyahısını

103 Standartın mәtnindә onun bütün cәdvәllәrinә istinadlar olmalıdır. Aşağıdakılardan hansı cәdvәlin
elementlәrinә aiddir?

•

Orta hissә
Qrafalar (sütunlar
Xarici hissәsi
Daxili hissәsi
Mәrkәzi hissәsi

104 Mәhsulun daşınması vә saxlanması zamanı onun zәdәlәnmәsinin tәmin edilmәsi üzrә tәlәblәr ümumi
texniki şәrtlәrin standartlarının hansı bölmәsindә müәyyәnlәşdirilir?

•

Tәhlükәsizlik tәlәblәri
Ümumi texniki tәlәblәr
İstismar (tәmir, utillәşdirmә) üzrә göstәricilәr
Qәbul qaydaları
Daşınma vә saxlanma

105 Ümumi texniki şәrtlәrin standartının hansı bölmәsindә mәhsulun sınaqlarının proqramı, sınaqdan keçmiş
mәhsulun işlәdilmәsi vә tәkrar (әlavә) sınaqlar üçün nümunәlәrin seçilmәsi qaydaları göstәrilir?

•

Nәzarәt metodları
Ümumi texniki tәlәblәr
Tәsniflәşdirmә, әsas parametrplәr vә ölçülәr
Tәhlükәsizlik tәlәblәri
Qәbul qaydaları

106 Mәhsulun xarakteristikaları (xüsusiyyәtlәri); xammala, materiallara, satın alınmış mәmulatlara tәlәblәr;
dәstlilik (komplektlilik); markalanmaya, qablaşdırmaya tәlәblәr ümumi texniki şәrtlәrin standartının hansı
bölmәsindә şәrh olunur?

•

Nәzarәt metodları
İstismar (tәmir, utillәşdirmә) üzrә göstәricilәr
Әsas parametrlәr vә ölçülәr
Ümumi texniki tәlәblәr
Tәhlükәsizlik tәlәblәri

107 Ümumi texniki şәrtlәrin standartları ümumi halda neçә bölmәdәn ibarәt olur?

•

9
7
6
5
8

108 Aşağıdakılardan hansını әsasverici ümumtexniki standartlar müәyyәnlәşdirir?

•

Konkret mәhsulun saxlanma qaydaları
Konkret mәhsulun sınağı qaydaları
Konkret mәhsulun istehsal texnologiyası
Ümumtexniki kәmiyyәtlәri, istehsal proseslәrinin texniki vә texnoloji tәminatı üçün lazım olan tәlәblәri vә
normaları
Konkret mәhsulun qәbulu qaydaları

109 Hansını әsasverici ümumtexniki standartlar müәyyәnlәşdirir?

•

Konkret mәhsulun saxlanma qaydaları
Konkret mәhsulun sınağı qaydaları
Konkret mәhsulun istehsal texnologiyası
Müxtәlif növ sәnәdlәrin (normativ, konstuktor, layihә, texnoloji vә s.) tәrtib edilmәsinә, şәrhinә,
rәsmilәdirilmәsinә vә mәzmununa tәlәblәri
Konkret mәhsulun qәbulu qaydaları

110 әsasverici ümumtexniki standartlar aşağıdakılardan hansını müәyyәnlәşdirir?

•

Konkret mәhsulun saxlanma qaydaları
Konkret mәhsulun sınağı qaydaları
Konkret mәhsulun istehsal texnologiyası
Standartlaşdırma obyektlәri üçün şәrti işarәlәri
Konkret mәhsulun qәbulu qaydaları

111 Ümumi texniki şәrtlәrin standartlarının bölmәlәrinә hansı aid deyildir?

•

Nәzarәt metodları
Әtraf mühitin qorunması tәlәblәri
Tәhlükәsizlik tәlәblәri
Mәhsulun layihәlәndirilmәsi üzrә göstәrişlәr
Qәbul qaydaları

112 Aşağıdakılardan hansı ümumi texniki şәrtlәrin standartlarının bölmәsinә aid deyildir?

•

Mәhsulun istifadәsi qaydaları
Mәhsulun işlәnmәsi qaydaları
Mәhsulun layihәlәndirilmәsi qaydaları
Mәhsulun qәbul qaydaları
Mәhsulun istehsalı qaydaları

113 Ümumi texniki şәrtlәrin standartının hansı bölmәsindә mәhsulun iş qabiliyyәtini vә tәhlükәsizliyini
tәmin edәn vә onun istehlak xarakteristikalarına zәmanәt verәn tәlәblәr müәyyәnlәşdirilir?

•

İstismar (tәmir, utillәşdirmә) üzrә göstәrişlәr
Nәzarәt metodları
Tәhlükәsizlik tәlәblәri
Ümumi texniki tәlәblәr
İstehsalçının zәmanәti

114 әsasverici ümumtexniki standartlar aşağıdakılardan hansını müәyyәnlәşdirir?

•

Konkret mәhsulun saxlanma qaydaları
Konkret mәhsulun sınağı qaydaları
Konkret mәhsulun istehsal texnologiyası
Elmdә, texnikada, sәnayedә, kәnd tәsәrrüfatı istehsalatında, tikintidә, nәqliyyatda vә digәr sahәlәrdә çox işlәnәn
elmitexniki terminlәri vә onların tәriflәrini
Konkret mәhsulun qәbulu qaydaları

115 Cavablardan biri ümumi texniki şәrtlәrin standartlarının bölmәsinә aid deyildir. Bu hansı cavabdır?

•

Mәhsulun istifadәsi qaydaları
Mәhsulun işlәnmәsi qaydaları
Mәhsulun layihәlәndirilmәsi qaydaları
Tәhlükәsizlik tәlәblәri
Mәhsulun istehsalı qaydaları

116 Aşağıdakılardan hansı ümumi texniki şәrtlәrin standartlarının bölmәsinә aid deyildir?

•

Mәhsulun istifadәsi qaydaları
Mәhsulun işlәnmәsi qaydaları
Mәhsulun layihәlәndirilmәsi qaydaları
Keyfiyyәt parametrlәrinә, qablaşdırmaya, nişanlamaya ümumi tәlәblәr
Mәhsulun istehsalı qaydaları

117 Ümumi texniki şәrtlәrin standartlarının bölmәsinә aid olmayan hansı cavabdır?

•

Mәhsulun istifadәsi qaydaları
Mәhsulun işlәnmәsi qaydaları
Mәhsulun layihәlәndirilmәsi qaydaları
Әsas parametrlәr (ölçülәr)
Mәhsulun istehsalı qaydaları

118 әsasverici ümumtexniki standartlar aşağıdakılardan hansını müәyyәnlәşdirmir?

•

Ümumtexniki kәmiyyәtlәri, istehsal proseslәrinin texniki vә texnoloji tәminatı üçün lazım olan tәlәblәri vә
normaları
Müxtәlif növ sәnәdlәrin (normativ, konstuktor, layihә, texnoloji vә s.) tәrtib edilmәsinә, şәrhinә,
rәsmilәdirilmәsinә vә mәzmununa tәlәblәri
Standartlaşdırma obyektlәri üçün şәrti işarәlәri
Elmdә, texnikada, sәnayedә, kәnd tәsәrrüfatı istehsalatında, tikintidә, nәqliyyatda vә digәr sahәlәrdә çox işlәnәn
elmitexniki terminlәri vә onların tәriflәrini

•

Konkret mәhsulun istehsal texnologiyası, onun sınağı vә qәbulu qaydaları

119 әgәr cәdvәlin bir hissәsi başqa sәhifәyә keçirsә, onda bu sәhifәdәki hissәnin üstünda hansı sözlәr yazılır
vә cәdvәlin nömrәsi göstәrilir?

•

Cәdvәlin forması
Cәdvәlin sonu
Cәdvәlin davamı
Cәdvәlin arxası
Cәdvәlin adı

120 Aşağıdakılardan hansı dövlәt nәzarәtinin sәmәrәliliyinin tәmin olunmasına aid deyildir?

•

Yoxlamaların asılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)
Tәmir müәssisәlәrinin nәzarәt vә ölçmә vasitәlәri ilә tәminatı
Yoxlamaların birbaşa asılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)
Yoxlamaların bilavasitә asılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)
Yoxlamaların qeyriasılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)

121 Dövlәt standartlarının tәlәblәrinә riayәt edilmәsinә dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn orqanların vәzifәsi
şәxslәri müvafiq qaydada onlara hәvalә edilmiş vәzifәlәri yerinә yetirmәmәyә, sәlahiyyәtlәrini aşmağa,
dövlәt vә ya kommersiya sirlәrini açmağa, әsassız yoxlama vә müdaxilәlәrә yol vermәyә, habelә
standartlaşdırma haqqında qanunvericiliyi pozmağa görә hansı miqdarda cәrimә olunurlar?

•

Minimum әmәk haqqı mәblәğinin 25 misli miqdarında
Minimum әmәk haqqı mәblәğinin 15 misli miqdarında
Minimum әmәk haqqı mәblәğinin 10 misli miqdarında
Minimum әmәk haqqı mәblәğinin 20 misli miqdarında
Minimum әmәk haqqı mәblәğinin 30 misli miqdarında

122 Sanksiya barәdә sәrәncama әsasәn tәsәrrüfat subyekti mәblәğin neçә %ni dövlәt büdcәsinә ödәyir?

•

30%  ni
15%  ni
50%  ni
100%  ni
35%  ni

123 Buraxılması vә satılması qadağan olunmuş malların satılmasına görә hansı sanksiya tәtbiq edilir?

•

Xәbәrdarlıq
Minimum әmәk haqqının 3 misli miqdarında cәrimә
Satılmış malların 25%i miqdarında cәrimә
Satılmış malların 50%i miqdarında cәrimә
Satılmış malların 100%i miqdarında cәrimә

124 Standartların tәlәblәrinin pozulması nәticәsindә insanların hәyatı, sağlamlığı, әmlakı vә әtraf mühit üçün
tәhlükәli mәhsulun satılmasına görә hansı sanksiya tәtbiq edilir?

•

Minimum әmәk haqqının 20 misli miqdarında cәrimә
Satılmış malların 25%i miqdarında cәrimә
Satılmış malların 50%i miqdarında cәrimә
Satılmış malların 100%i miqdarında cәrimә
Minimum әmәk haqqının 10 misli miqdarında cәrimә

125 İnsanların hәyatının, sağlamlığının, әmlakının vә әtraf mühitin tәhlükәsizliyinә dair qüvvәdә olan
standartların tәlәblәrinә uyğun olmayan xaricdәn gәtirilmiş malların respublikamız әrazisindә satılmasına
görә hansı sanksiya tәtbiq olunur?

•

Satılmış malların 25%i miqdarında cәrimә
Satılmış malların 50%i miqdarında cәrimә
Minimum әmәk haqqının 30 misli miqdarında cәrimә
Minimum әmәk haqqının 10 misli miqdarında cәrimә
Satılmış malların 100%i miqdarında cjәrimә

126 Mәhsulların satılmasının, tәdarükünün, göndәrilmәsinin, işlәrin yerinә yetirilmәsinin, xidmәtlәrin
göstәrilmәsinin dayandırılması vә ya qadağan edilmәsi haqqında sәrәncamların pozulmasına görә hansı
sanksiya tәtbiq olunur?

•

Minimum әmәk haqqı mәblәğinin 20 misli miqdarında cәrimә
Minimum әmәk haqqı mәblәğinin 3 misli miqdarında cәrimә
Minimum әmәk haqqı mәblәğinin 5 misli miqdarında cәrimә
Minimum әmәk haqqı mәblәğinin 10 misli miqdarında cәrimә
Minimum әmәk haqqı mәblәğinin 15 misli miqdarında cәrimә

127 Standartların vә digәr normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinin pozulmasına görә tәsәrrüfat subyektlәrinin
rәhbәrlәri üçün hansı sanksiya tәtbiq edilir?

•

Xәbәrdarlıq vә ya vәzifә maaşı miqdarında cәrimә
Xәbәrdarlıq vә ya vәzifә maaşının 2 misli miqdarında cәrimә
Xәbәrdarlıq vә ya vәzifә maaşının 3 misli miqdarında cәrimә
Xәbәrdarlıq vә ya vәzifә maaşının 4 misli miqdarında cәrimә
Xәbәrdarlıq vә ya vәzifә maaşının 4 misli miqdarında cәrimә

128 Aşağıdakılardan hansı dövlәt nәzarәtinin sәmәrәliliyinin tәmin olunmasına aid deyildir?

•

Yoxlamaların birbaşa asılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)
Yoxlamaların qeyrimüntәzәm aparılması
Yoxlamaların qeyriasılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)
Yoxlamaların asılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)
Yoxlamaların bilavasitә asılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)

129 Aşağıdakılardan hansı dövlәt nәzarәtinin metodlarına aid deyildir?

•

Mәhsulun sәnәdlәrinin yoxlanması vә onlara texniki baxış
Tәsәrrüfat subyektinin sınaq bazasından vә ölçmә vasitәlәrindәn, hәmçinin zәruri hallarda dövlәt metroloji
xidmәtinin bazasından istifadә etmәklә alәti nәzarәt
Mәhsulun istehsalının tәşkili vә onun tәkmillәşdirilmәsi
Mәhsulun qәbulunun xüsusi rejimi
Azәrdövlәtstandartın sınaq laboratoriyalarında vә ya digәr sәriştәli sınaq laboratoriyalarında nümunәlәrin sınağı

130 Dövlәt nәzarәtinin inkişafı neçә istiqamәtdә gedә bilәr?

•

4
2
3
6
5

131 Dövlәt nәzarәtinin sәmәrәliliyinin tәmin olunmasına aşağıdakılardan hansı aid deyildir?

•

Yoxlamaların asılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)
Yoxlamaların qeyriasılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)
Yoxlamaların birbaşa asılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)
Elmitexniki vә layihәkonstruktor tәşkilatlarının kadr potensialı
Yoxlamaların bilavasitә asılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)

132 Aşağıdakılardan hansı dövlәt nәzarәtinin sәmәrәliliyinin tәmin olunmasına aid deyildir?

•

Yoxlamaların birbaşa asılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)
İstehsal müәssisәsinin lazımi avadanlıqlarla vә ölçmә vasitәlәri ilә tәminatı
Yoxlamaların qeyriasılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)
Yoxlamaların asılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)
Yoxlamaların bilavasitә asılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)

133 Sanksiya barәdә sәrәncam almış tәsәrrüfat subyekti hansı müddәtdә sәrәncama әmәl etmәlidir?

•

1 il müddәtindә
6 ay müddәtindә
10 gün müddәtindә
15 gün müddәtindә
30 gün müddәtindә

134 Lazımi xәbәrdarlıq nişanı olmayan, hәmçinin tәhlükәsiz istifadә qaydaları vә şәraiti barәdә mәlumat
vәrәqәsi olmadan satılan tәhlükәli malların satılmasına görә hansı sanksiya tәtbiq olunur?

•

Satılmış malların 100%i miqdarında cәrimә
Minimum әmәk haqqının 20 misli miqdarında cәrimә
Minimum әmәk haqqının 10 misli miqdarında cәrimә
Satılmış malların 25%i miqdarında cәrimә
Satılmış malların 50%i miqdarında cәrimә

135 Normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә cavab vermәyәn malların istehsalına, saxlanmasına, xidmәtlәrin
göstәrilmәsinә görә hansı sanksiya tәtbiq edilir?

•

Minimum әmәk haqqının 3 misli miqdarında cәrimә
Satılmış malların 25%i qәdәr cәrimә
Satılmış malların 50%i miqdarında cәrimә
Satılmış malların 100%i miqdarında cәrimә
Minimum әmәk haqqının 2 misli miqdarında cәrimә

136 Standartın tәlәblәrinin pozulmasının xaarakterindәn asılı olaraq yoxlama iştirakçıları Yoxlamanın
nәticәlәrinә görә göstәrişlәr işlәyib hazırlayırlar. Bu sәnәd standartlaşdırma vә metrologiya üzrә әrazi
orqanının rәhbәri tәrәfindәn tәsdiq oluunduqdan sonra hansı tәşkilata göndәrilir?

•

Bütün nazirliklәrә
Bütün analoji müәssisәlәrә
Ancaq yoxlanılan müәssisәyә
Hüquqmühafizә orqanlarına
Yoxlanılan müәssisәyә, onun tabe olduğu nazirliyә, şirkәtә

137 Sanksiya barәdә sәrәncama әsasәn tәsәrrüfat subyekti sanksiya mәblәğini neçә %ni
Azәrdövlәtstandarta ödәmәlidir?

•

100%ni
30 %ni
35 %ni
50 %ni
15 %ni

138 İstehsal müәssisәlәrindә mәqsәdli yoxlamalar nә üçün aparılır?

•

Yoxlamaların hәcmini minimuma edirmәk vә istehsal olunan mәhsuulun sınağını keçirmәk
İstehsalatda baş vermiş pozuntuları aşkar etmәk vә onları aradan qaldırmaq üçün
İstehsal müәssisәlәrindә işi tәşkil etmәk vә lazımi mәhsulu istehsal etmәk mümkün olduğu üçün
Bütün istehsal müәssisәlәrini vә onlarda istifadә edilәn normativtexniki sәnәdlәr massivini kompleks
yoxlamalarla әhatә etmәk mümkün olmadığı üçün
Bütün istehsal müәssisәlәrindә istifadә edilәn texniki sәnәdlәrin müxtәlif olduğu üçün

139 Sanksiya barәdә sәrәncama әsasәn tәsәrrüfat subyekti sanksiya mәblәğini neçә %ni yerli büdcәyә
ödәmәlidir?

•

30 %ni
15 %ni
100%ni
50 %ni
35 %ni

140 Aşağıdakılardan hansı dövlәt nәzarәtinin metodlarına aiddir?

•

Mәhsulun istehsalının prioritetlәşdirilmәsi
Azәrdövlәtstandartın sınaq laboratoriyalarında vә ya digәr sәriştәli sınaq laboratoriyalarında nümunәlәrin sınağı
Mәhsulun istehsalının tәşkili
Mәhsulun istehsalının tәkmillәşdirilmәsi
Mәhsulun istehsalının modernlәşdirilmәsi

141 Dövlәt standartlarının mәcburi tәlәblәrinә riayәt olunmasına dövlәt nәzarәtini düzgün hәyta keçirmәk
üçün 7 qrup mәsәlәlәri hәll etmәk lazımdır. Aşağıdakılardan hansı bu qruplara aid deyildir?

•

İxrac olunan mәhsulların istehsalını tәşkil etmәk
Әgәr tәsәrrüfat subyektiöz mәhsulunu uyğunluq nişanı ilә nişanlamaq hüquqi almaq üçün mәhsulun konkret
standartın tәlәblәrinә cavab verdiyini bәyan etmişdirsә, onda hәmin mәhsul konkret standartın bütün tәlәbәlәri
üzrә yoxlanılmalıdır
İxrac olunan malların ekspertizasını dövlәt nәzarәti orqanlarına tapşırmaq
Dövlәt nәzarәti orqanları tәrәfindәn aşkar edilmiş keyfiyyәtsiz vә tәhlükәli әrzaq xammalının vә yenyinti
mәhsullarının ekspertizasını aparılmasıını tәmin etmәk
Dövlәt müfәttişlәrini sertifikatlaşdırma üzrә orqanların vә sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi işinә cәlb
etmәk

142 Hazırki iqtisadi situasiyanı nәzәrә alaraq Dövlәt standartlarının mәcburi tәlәbәlәrinә riayәt olunmasına
dövlәt nәzarәtini düzgün hәyata keçirmәk üçün neçә qrup mәsәlәlәri hәll etmәk lazımdır?

•

4
3
7
6
5

143 Dövlәt standartlarının mәcburi tәlәblәrinә riayәt edilmәsinә nәzarәt kim tәrәfindәn aparılmalıdır?

•

Standartı işlәyib hazırlayan tәşkilatın mütәxәssislәri
Müvafiq nazirliklәrin şöbәlәri
Sınaq laboratoriyaları
Sertifikatlaşdırma üzrә orqanaların mütәxәssislәri
Dövlәt müfәttişlәri

144 Aşağıdakılardan hansı dövlәt nәzarәtinin metodlarına aiddir?

•

Mәhsulun istehsalının tәkmillәşdirilmәsi
Mәhsulun istehsalının tәşkili
Mәhsulun istehsalının prioritetlәşdirilmәsi
Mәhsulun qәbulunun xüsusi rejimi
Mәhsulun istehsalının modernlәşdirilmәsi

145 Tәsәrrüfat subyektinin cәrimә ilә әlaqәdar şikayәti daxil olduqdan sonra neçә gün müddәtinә
baxılmalıdır?

•

45 gün
15 gün

•

20 gün
25 gün
30 gün

146 Azәrdövlәtstandartın yüksәk vәzifәli şәxsinә vә ya rayon (şәhәr) prokuroruna cәrimә barәdә sәrәncam
daxil olduqdan sonra hansı müddәt әrzindә şikayәt etmәk olar?

•

60 gün
50 gün
15 gün
30 gün
45 gün

147 Aşağıdakılardan hansı dövlәt nәzarәtinin metodlarına aiddir?

•

Mәhsulun istehsalının prioritetlәşdirilmәsi
Mәhsulun sәnәdlәrinin yoxlanması vә onlara texniki baxış
Mәhsulun istehsalının tәşkili
Mәhsulun istehsalının tәkmillәşdirilmәsi
Mәhsulun istehsalının modernlәşdirilmәsi

148 Azәrdövlәtstandartın әrazi orqanı müәssisәdә nә mәqsәd üçün tәkrar yoxlama aparır?

•

Aşkar edilmiş pozuntuların sәviyyәsini müәyyәnlәşdirmәk üçün
Aşkar edilmiş pozuntuların qoyulmuş müddәtdә müәssisә tәrәfindәn aradan qaldırılmasını müәyyәnlәşdirmәk
üçün
Aşkar edilmiş pozuntuların davam etmәsini dәqiqlәşdirmәk üçün
Aşkar edilmiş pozuntuların hәcmini tәyin etmәk üçün
Aşkar edilmiş pozuntuların vacibliyini tәyin etmәk üçün

149 Qoyulmuş qaydada normativtexniki sәnәdlәrin uçotunu vә dövlәt qeydiyyatını kim aparır?

•

Konstruktor – texnoloji tәşkilatlar
Müvafiq nazirliklәr
Müvafiq nazirliklәr
Azәrdövlәtstandart
Konstruktor büroları

150 Respublikada standartlaşdırma, metrologiya vә sertifikatlaşdırma sahәsindә aparılan işlәrә kim rәhbәrlik
edir?

•

Şirkәtlәr
Azәrdövlәtstandart
Müvafiq nazirliklәr
Nazirlәr Kabineti
Sәhiyyә nazirliyi

151 Hansı standarta әsasәn xalq tәsәrrüfatı sahәlәrindә vә digәr fәaliyyәt dairәlәrindә standartlaşdırma üzrә
işlәri tәşkil etmәk vә istiqamәtlәndirmәk üçün nazirliklәrdә (idarәlәrdә) zәruri hallarda standartlaşdırma
bölmәlәri vә standartlaşdırma üzrә baş tәşkilat yaradılır?

•

AZS 1.5  96
AZS 1.3  96
AZS 1.2  96
AZS 1.0  96
AZS 1.4  96

152 AZS 1.0 – 96 standartına әsasәn zәruri hallarda nazirliklәrdә vә idarәlәrdә standartlaşdırma bölmәlәri
yaradılır. Bu bölmәlәrin әsas vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyildir?

•

Standartların tәtbiqinin tәşkili vә onlara riayәt edilmәsinә nәzarәt
Sahә standartlaşdırılmasının inkişafının әsas istiqamәtlәrini tәyin etmәk
Sahә standartlaşdırılmasının inkişafının әsas istiqamәtlәrini tәyin etmәk
Standartlaşdırma vә unifikasiya üzrә işlәrin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk
Sәnaye mәhsullarının kompleks standartlaşdırılması üzrә aparılan işlәrin tәşkili

153 Dövlәt standartlaşdırma sistemi standartlaşdırmanın neçә texnikiiqtisadi prinsiplәrinә әsaslanır?

•

7
5
4
3
6

154 Standartlaşdırma üzrә orqan dedikdә nә başa düşülür?

•

Elmitәdqiqat vә konstruktortexnoloji müәssisәlәr
İstehsalat birliklәri
Sәnaye istehsal müәssisәlәri
Konkret vәzifәlәrә vә struktura malik olan hüquqi vә ya inzibati orqan
Ticarәt vә teniki qulluq müәssisәlәri

155 Aşağıdakılardan hansı Azәrdövlәtstandartın vәzifәlәrinә aiddir?

•

Mәhsulların tәyinatı üzrә qablaşdırılmasını vә daşınmasını tәşkil
Mәhsulların hazırlanma texnologiyası üzrә istehsal proseslәrini tәşkil
Respublikada istehsal olunan mәhsulların hazırlanma texnologiyasını yaratmaq
Sertifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmәnin nәticәlәri üzrә apelyasiyalara
Mәhsulların hazırlanma texnologiyası üzrә keyfiyyәtә nәzarәti tәşkil

156 Standartlaşdırma üzrә milli orqanı tapın

•

Nazirliklәrin standartlaşdırma üzrә baş tәşkilatı
Azәrbaycan Standartlar İnstitutu
Nazirlәr Kabinetinin standartlaşdırma vә metrologiya şöbәsi
Nazirliklәrin standartlaşdırma, metrologiya vә sertifikatlaşdırma üzrә şöbәlәri
Azәrbaycan Respukblikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi

157 Dövlәt standartlaşdırma sistemi standartları kompleksindә standartlaşdırma üzrә әsas müddәalar hansı
standartla müәyyәnlәşdirilir?

•

AZS 1.5  96
AZS 1.3  96
AZS 1.2  96
AZS 1.0  96
AZS 1.4  96

158 Standartlaşdırma üzrә işlәr görülәrkәn istehlakçıların marağının mümkün qәdәr tam nәzәrә alınması
üçün TK (standartları hazırlayan) istehlakçıların ictimai tәşkilatları ilә әlbir işlәyir. Bu zaman istehlakçılar
hansı mәsәlәnin hәllinә cәlb olunurlar?

•

Sahә standartlaşdırılmasının inkişafının әsas istiqamәtlәrini tәyin etmәk.
Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq vә regional tәşkilatların texniki komitәlәrinin işindә iştirak etmәk
Stanadartların işlәnib hazırlanması vә yenilәşdirilmәsi üzrә tәkliflәrin hazırlanması vә standartların layihәlәrinin
işlәnmәsindә iştirak etmәk
Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq tәşkilatların texniki orqanlarının işindә iştirak etmәk
Qarışıq fәaliyyәt sahәsindәki texniki komitәlәrlә әmәkdaşlıq etmәk

159 Azәrdövlәtstandartın vәzifәlәrinә aid olanı tapın

•

Mәhsulların tәyinatı üzrә qablaşdırılmasını vә daşınmasını tәşkil
Mәhsulların hazırlanma texnologiyası üzrә istehsal proseslәrini tәşkil
Respublikada istehsal olunan mәhsulların hazırlanma texnologiyasını yaratmaq
Standartlaşdırma üzrә texniki komitәlәr tәşkil etmәk vә onların
Mәhsulların hazırlanma texnologiyası üzrә keyfiyyәtә nәzarәti tәşkil

160 Cavablardan hansı Azәrdövlәtstandartın vәzifәlәrinә aiddir?

•

Mәhsulların tәyinatı üzrә qablaşdırılmasını vә daşınmasını tәşkil
Mәhsulların hazırlanma texnologiyası üzrә istehsal proseslәrini tәşkil
Respublikada istehsal olunan mәhsulların hazırlanma texnologiyasını yaratmaq
Ölkәdә ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi üzrә fәaliyyәtin tәşkili vә idarә edilmәsi
Mәhsulların hazırlanma texnologiyası üzrә keyfiyyәtә nәzarәti tәşkil

161 Ölkәdә Azәrdövlәtstandartın vәzifәlәrinә aşağıdakı cavablardan hansını aid etmәk olar?

•

Mәhsulların tәyinatı üzrә qablaşdırılmasını vә daşınmasını tәşkil
Mәhsulların hazırlanma texnologiyası üzrә istehsal proseslәrini tәşkil
Respublikada istehsal olunan mәhsulların hazırlanma texnologiyasını yaratmaq
Ölkәdә standartlaşdırmanın tәşkili vә idarә edilmәsi
Mәhsulların hazırlanma texnologiyası üzrә keyfiyyәtә nәzarәti tәşkil

162 Aşağıdakılardan hansı Azәrdövlәtstandartın vәzifәlәrinә aid deyildir?

•

Respublikada istehsal olunan mәhsulların hazırlanma texnologiyasını yaratmaq vә bu texnologiya üzrә istehsal
proseslәrini tәşkil etmәk
Sertifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmәnin nәticәlәri üzrә apelyasiyalara baxmaq
Ölkәdә ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi üzrә fәaliyyәtin tәşkili vә idarә edilmәsi
Ölkәdә standartlaşdırmanın tәşkili vә idarә edilmәsi
Standartlaşdırma üzrә texniki komitәlәr tәşkil etmәk vә onların fәaliyyәtini әlaqәlәndirmәk

163 Hansı sәviyyәlәrdә Standartlaşdırma üzrә orqanın fәaliyyәti tanınmır?

•

Milli, regional vә ya beynәlxalq sәviyyәlәrdә
Regional
Milli
Konstruktortexnoloji tәşkilatlar vә istehsal müәssisәlәri sәviyyәsindә
Beynәlxalq

164 Sizcә Standartlaşdırma üzrә orqanın fәaliyyәti hansı sәviyyәlәrdә tanınmır?

•

Milli, regional vә ya beynәlxalq sәviyyәlәrdә
Regional
Milli
Elmitәdqiqat vә konstruktor tәşkilatları sәviyyәsindә
Beynәlxalq

165 Fәaliyyәtinә görә standartlaşdırma üzrә orqan hansı sәviyyәlәrdә tanınmır?

•

Milli, regional vә ya beynәlxalq sәviyyәlәrdә
Regional
Milli
Şirkәtlәr vә idarәlәr sәviyyәsindә
Beynәlxalq

166 Fikrinizcә standartlaşdırma üzrә orqanın fәaliyyәti hansı sәviyyәlәrdә tanınmır?
Milli, regional vә ya beynәlxalq sәviyyәlәrdә
Regional

•

Milli
Nazirliklәr sәviyyәsindә
Beynәlxalq

167 Standartlaşdırma üzrә orqanın fәaliyyәti hansı sәviyyәlәrdә tanınır?

•

Şirkәtlәr vә idarәlәr sәviyyәsindә
Elmitәdqiqat vә konstruktor tәşkilatları sәviyyәsindә
Milli, regional vә ya beynәlxalq sәviyyәlәrdә
Konstruktortexnoloji tәşkilatlar vә istehsal müәssisәlәri sәviyyәsindә
Nazirliklәr sәviyyәsindә

168 Standartlaşdırma üzrә texniki komitәlәr öz statusuna görә necә tәşkilatdır?

•

Mühәndislәr cәmiyyәtidir
İqtisadi tәşkilatdır
İnzibati tәşkilatdır
İctimai tәşkilatdır
Elmitexniki tәşkilatdır

169 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı standartlaşdırma üzrә Texniki Komitәnin funksiyasına aid deyildir?

•

Qarışıq fәaliyyәt sahәlәrindәki TKlәrlә, o cümlәdәn standartlaşdırma, metrologiya vә sertifikatlaşdırma sahәsindә
razılaşdırılmış siyasәtin aparılması haqqında 13 mart 1992ci ildә imzalanmış Sazişin iştirakçısı olan ölkәlәrin
әrazilәrindә yerlәşәn texniki komitәlәrlә әmәkdaşlıq etmәk
Standartlaqşdırma üzrә işlәrin aparılması proqramlarının (planlarının) işlәnib hazırlanması
Dövlәt standartlarının layihәlәrinin işlәnib hazırlanması, baxılması, razılaşdırılması vә tәsdiqlәnmәyә
hazırlanması
Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq vә regional tәşkilatların texniki komitәlәrinin işindә iştirak etmәk
Standartların tәtbiqinin tәşkili vә onlara riayәt edilmәsinә nәzarәt

170 Müәyyәn mәhsul növlәrinin standartlaşdırılması üzrә texniki komitәlәr yaradılır. Bu texniki komitәlәrin
strukturuna aşağıdakılardan hansı aid deyildir?

•

Mәsul katib, katiblik
Standartlaşdırma üzrә texniki komitәnin sәdri, sәdrin müavini
Sәnaye mәhsullarının kompleks standartlaşdırılması üzrә işlәrin tәşkili
Ayrıayrı yarımkomitәlәrin tәrkibindә yaradılan müvәqqәti vә daimi işçi qrupları
Standartlaşdırma obyektlәri üzrә yarımkomitәlәr

171 AZS 1.0 – 96 standartına әsasәn zәruri hallarda nazirliklәrdә vә idarәlәrdә standartlaşdırma bölmәlәri
yaradılır. Aşağıdakılardan hansı bu bölmәlәrin әsas vәzifәlәrinә aiddir?

•

Sahә standartlaşdırılmasının inkişafının әsas istiqamәtlәrini tәyin etmәk
Standartlaşdırma vә unifikasiya üzrә işlәrin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk
Sahә standartlaşdırılmasının inkişafının perspektiv istiqamәtlәrini tәyin etmәk
Sahә standartlaşdırılmasının inkişafının mühüm istiqamәtlәrini tәyin etmәk
Sahә standartlaşdırılmasının inkişafının әlavә istiqamәtlәrini tәyin etmәk

172 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı standartlaşdırma üzrә Texniki Komitәnin funksiyasına aiddir?

•

Standartlaqşdırma üzrә işlәrin aparılması proqramlarının (planlarının) işlәnib hazırlanması
Standartlara yenidәn baxılmasının tәşkili
Standartların tәtbiqinin tәşkili
Standartlara riayәt edilmәsinә nәzarәt
Standartların geniş şәkildә yayılmasına nәzarәt

173 Standartlaşdırma üzrә Texniki Komitәnin funksiyasına hansı aiddir?
Standartlara yenidәn baxılmasının tәşkili

•

Standartların geniş şәkildә yayılmasına nәzarәt
Standartlara riayәt edilmәsinә nәzarәt
Standartların tәtbiqinin tәşkili
Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq vә regional tәşkilatların texniki komitәlәrinin işindә iştirak etmәk

174 Standartlaşdırma üzrә işlәr görülәrkәn istehlakçıların marağının mümkün qәdәr tam nәzәrә alınması
üçün TK (standartları hazırlayan) istehlakçıların ictimai tәşkilatları ilә әlbir işlәyir. Bu zaman istehlakçılar
hansı mәsәlәnin hәllinә cәlb olunmurlar?

•

Standartların layihәlәrinin işlәnmәsindә iştirak etmәk
Standartların layihәlәrinin tәsdiqindә iştirak etmәk
Sahә standartlaşdırılmasının inkişafının әsas istiqamәtlәrini tәyin etmәk
Stanadartların işlәnib hazırlanmasında iştirak etmәk
Stanadartların yenilәşdirilmәsi üzrә tәkliflәrin hazırlanmasında iştirak etmәk

175 İstehlakçıların marağının mümkün qәdәr tam nәzәrә alınması üçün TK (standartları hazırlayan)
istehlakçıların ictimai tәşkilatları ilә әlbir işlәyir. Bu zaman istehlakçılar hansı mәsәlәnin hәllinә cәlb
olunmurlar?

•

Qarışıq fәaliyyәt sahәsindәki texniki komitәlәrlә әmәkdaşlıq etmәk
Standartların layihәlәrinin tәsdiqindә iştirak etmәk
Standartların layihәlәrinin işlәnmәsindә iştirak etmәk
Stanadartların yenilәşdirilmәsi üzrә tәkliflәrin hazırlanmasında iştirak etmәk
Stanadartların işlәnib hazırlanmasında iştirak etmәk

176 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı standartlaşdırma üzrә Texniki Komitәnin funksiyasına aiddir?

•

Dövlәt standartlarının layihәlәrinin işlәnib hazırlanması, baxılması, razılaşdırılması vә tәsdiqlәnmәyә
hazırlanması
Standartların geniş şәkildә yayılmasına nәzarәt
Standartlara yenidәn baxılmasının tәşkili
Standartlara riayәt edilmәsinә nәzarәt
Standartların tәtbiqinin tәşkili

177 Standartlaşdırma üzrә işlәr görülәrkәn istehlakçıların marağının mümkün qәdәr tam nәzәrә alınması
üçün TK (standartları hazırlayan) istehlakçıların ictimai tәşkilatları ilә әlbir işlәyir. Bu zaman istehlakçılar
hansı mәsәlәnin hәllinә cәlb olunmurlar?

•

Standartların layihәlәrinin işlәnmәsindә iştirak etmәk
Standartların layihәlәrinin tәsdiqindә iştirak etmәk
Standartların yenilәşdirilmәsi üzrә tәkliflәrin hazırlanmasında iştirak etmәk
Standartların işlәnib hazırlanmasında iştirak etmәk
Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq tәşkilatların texniki orqanlarının işindә iştirak etmәk

178 Müәyyәn mәhsul növlәrinin standartlaşdırılması üzrә texniki komitәlәr yaradılır. Aşağıdakılardan hansı
bu texniki komitәlәrin strukturuna aiddir?

•

Ayrıayrı yarımkomitәlәrin tәrkibindә yaradılan müvәqqәti vә daimi işçi qrupları
Sәnaye mәhsullarının tiplәşdirilmәsi üzrә işlәrin tәşkili
Sәnaye mәhsullarının unifikasiyası üzrә işlәrin tәşkili
Sәnaye mәhsullarının kompleks standartlaşdırılması üzrә işlәrin tәşkili
Sәnaye mәhsullarının kompleks standartlaşdırılması üzrә işlәrin tәşkili

179 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı standartlaşdırma üzrә Texniki Komitәnin funksiyasına aiddir?

•

Qarışıq fәaliyyәt sahәlәrindәki TKlәrlә, o cümlәdәn standartlaşdırma, metrologiya vә sertifikatlaşdırma sahәsindә
razılaşdırılmış siyasәtin aparılması haqqında 13 mart 1992ci ildә imzalanmış Sazişin iştirakçısı olan ölkәlәrin
әrazilәrindә yerlәşәn texniki komitәlәrlә әmәkdaşlıq etmәk
Standartların geniş şәkildә yayılmasına nәzarәt
Standartlara yenidәn baxılmasının tәşkili

Standartlara riayәt edilmәsinә nәzarәt
Standartların tәtbiqinin tәşkili

180 Müәyyәn mәhsul növlәrinin standartlaşdırılması üzrә texniki komitәlәr yaradılır. Aşağıdakılardan hansı
bu texniki komitәlәrin strukturuna aiddir?

•

Sәnaye mәhsullarının kompleks standartlaşdırılması üzrә işlәrin tәşkili
Sәnaye mәhsullarının unifikasiyası üzrә işlәrin tәşkili
Sәnaye mәhsullarının tiplәşdirilmәsi üzrә işlәrin tәşkili
Sәnaye mәhsullarının kompleks standartlaşdırılması üzrә işlәrin tәşkili
Mәsul katib, katiblik

181 AZS 1.0 – 96 standartına әsasәn zәruri hallarda nazirliklәrdә vә idarәlәrdә standartlaşdırma bölmәlәri
yaradılır. Aşağıdakılardan hansı bu bölmәlәrin әsas vәzifәlәrinә aiddir?

•

Sәnaye mәhsullarının kompleks standartlaşdırılması üzrә aparılan işlәrin tәşkili
Sahә standartlaşdırılmasının inkişafının perspektiv istiqamәtlәrini tәyin etmәk
Sahә standartlaşdırılmasının inkişafının mühüm istiqamәtlәrini tәyin etmәk
Sahә standartlaşdırılmasının inkişafının әlavә istiqamәtlәrini tәyin etmәk
Sahә standartlaşdırılmasının inkişafının әsas istiqamәtlәrini tәyin etmәk

182 Müәyyәn mәhsul növlәrinin standartlaşdırılması üzrә texniki komitәlәr yaradılır. Aşağıdakılardan hansı
bu texniki komitәlәrin strukturuna aiddir?

•

Sәnaye mәhsullarının tiplәşdirilmәsi üzrә işlәrin tәşkili
Sәnaye mәhsullarının kompleks standartlaşdırılması üzrә işlәrin tәşkili
Sәnaye mәhsullarının kompleks standartlaşdırılması üzrә işlәrin tәşkili
Standartlaşdırma obyektlәri üzrә yarımkomitәlәr
Sәnaye mәhsullarının unifikasiyası üzrә işlәrin tәşkili

183 Müәyyәn mәhsul növlәrinin standartlaşdırılması üzrә texniki komitәlәr yaradılır. Aşağıdakılardan hansı
bu texniki komitәlәrin strukturuna aiddir?

•

Sәnaye mәhsullarının tiplәşdirilmәsi üzrә işlәrin tәşkili
Sәnaye mәhsullarının kompleks standartlaşdırılması üzrә işlәrin tәşkili
Sәnaye mәhsullarının kompleks standartlaşdırılması üzrә işlәrin tәşkili
Sәnaye mәhsullarının unifikasiyası üzrә işlәrin tәşkili
Standartlaşdırma üzrә texniki komitәnin sәdri, sәdrin müavini

184 Mәmulatların nomenklaturasını, tәrtibatların, alәtlәrin, kalibrlәrin vә s. tip ölçülәrini azaltmaq vә onların
qarşılıqlı әvәzolunma sәviyyәsini yüksәltmәk mәqsәdilә standartlaşdırmanın hansı prinsipindәn geniş
istifadә olunur?

•

Elmitәdqiqat
Üstüntutulma
Komplekslilik
Qarşılıqlı uzlaşma
Materialların minimal xüsusi sәrfi

185 Standartlarla müәyyәn olunmuş göstәricilәr, normalar vә xarakteristikalar standartlaşdırılan obyektlәrin
inkişaf tendensiyasını nәzәrә almalıdırlar. Bu, standartlaşdırmanın hansı prinsipinә aiddir?

•

Standartların qarşılıqlı uzlaşması
Sistemlilik
Komplekslilik
Standartların proqressivliyi vә optimallaşdırılması
Standartlaşdırılan mәmulatların funksional qarşılıqlı әvәzolunmasını

186 Üstüntutulan Renar sırasında neçә әdәd әlavә sıra mövcuddur?

•

5
4
1
2
3

187 Silsilәnin vuruğu 1,25 olan sıra hansı sıradır?

•

R 80
R5
R 10
R 20
R 40

188 Mәmulatların parametrlәrini, ölçülәrini vә digәr xarakteristikalarını müәyyәn edәn zaman hansı sıra
hansından üstün tutulmalıdır?

•

R 10 sırası R 5dәn
R 20 sırası R 10dan
R 40 sırası R 20dәn
R 80 sırası R 40dan
R 80 sırası R 160dan

189 Silsilәnin vuruğu 1,015 olan sıra hansı sıradır?

•

R 80
R 20
R 10
R 40
R 160

190 Silsilәnin vuruğu 1,03 olan sıra hansı sıradır?

•

R 40
R 20
R 160
R 10
R 80

191 Standartların yaradılması vә tәtbiqi üçün praktiki tәcrübәnin öyrәnilmәsi ilә yanaşı, nәzәri,
eksperimental vә tәcrübi konstruktor işlәrin aparılması zәruridir. Bu, standartlaşdırmanın hansı prinsipinә
aiddir?

•

Elmitәdqiqat
Qarşılıqlı uzlaşma
Dinamiklik
Sistemlilik
Üstüntutulma

192 Silsilәnin vuruğu 1,12 olan sıra hansı sıradır?

•

R 160
R 40
R5
R 10
R 20

193 Silsilәnin vuruğu 1,6 olan sıra hansı sıradır?

•

R 80
R5
R 10
R 20
R 40

194 Hәndәsi sislsilәlәr böyük praktiki әhәmiyyәti olan neçә mühüm xassәlәrә malikdir?

•

6
2
3
5
7

195 Hәndәsi silsilәnin vuruğu hansı düsturla tәyin edilir?

•
196 Parametrik sıranın tip ölçülәrinin sayının seçilmәsi iqtisadi metodla әsaslandırılmalıdır. Bu sıra üçün
gәtirilmiş xәrclәr hansı düsturla tәyin edilir?

•

197 Vuruğu φ=1,2 olan E sırası hansıdır?

•

E 12
E3
E6
E 24
E 36

198 Radiotexnikada Beynәlxalq Elektrotexniki Komissiya tәrәfindәn qәbul olunmuş E sıraları üzrә qurulmuş
üstüntutulan әdәdlәr tәtbiq olunur. Vuruğu φ=2,2 olan sıra hansı sıradır?

•

E3
E 36
E 24
E 12
E6

199 Vuruğu φ=1,5 olan E sırası hansıdır?

•

E3
E6
E 36
E 24
E 12

200 Vuruğu φ=1,1 olan E sırası hansıdır?

•

E 24
E 36
E 12
E6
E3

201 Mәmulatların keyfiyyәtini tәyin edәn parametrlәr hansılardır?

•

Texnoloji parametrlәr
Baş parametrlәr
Texnikiiqtisadi parametrlәr
Әsas parametrlәr
Texniki parametrlәr

202 Maşının әn vacib istismar göstәricisini xarakterizә edәn, onun texniki tәkmillәşdirilmәsindәn vә
hazırlanma texnologiyasından asılı olmayan parametri hansıdır?

•

Kömәkçi parametri
Qabarit ölçülәri
Baza parametri
Keyfiyyәt parametri
Baş parametri

203 Eyni funksional tәyinatlı maşınların parametrik sırası onların hansı parametrlәrinin әdәdi qiymәtlәrinin
müәyyәn diapazonunda qanunauyğunluqla düzülmәsinә deyilir?

•

Baza parametrlәrin
Kömәkçi parametrlәrin
Әsas parametrlәrin
Keyfiyyәt parametrlәrinin
Baş parametrlәrin

204 Üstün tutulan Renar sıralarında neçә әdәd әsas sıra mövcuddur?

•

10
6
2
3
4

205 Silsilәnin vuruğu 1,06 olan sıra hansı sıradır?

•

R 160
R 10
R 20
R 40
R 80

206 Üstüntutulan Renar sıralarından hansı әlavә sıradır?

•

R 10
R5
R 80
R 40
R 20

207 Hәr hansı üstüntutulan әdәdlәr sırasının hәr onluq әdәd intervalında hәdlәrinin sayı bütün sıra boyunca
necә dәyişir?

•

Bütün sıra boyu sabit qalır
Artmaqla
Azalmaqla
Normal paylanma qanunu üzrә
Eksponensial paylanma qanunu üzrә

208 Sıranın tip ölçülәrinin sayının seçilmәsi iqtisadi metodla әsaslandırılmalıdır. Bunun üçün empirik yolla
başlanğıc parametrik sıranı seçirlәr, mәsәlәn, R 10. Bu sıra üçün gәtirilmiş xәrclәri hansı düsturla tәyin
edirlәr?

•

209 Maşınqayırmada әn çox hansı Renar sırasından istifadә olunur?

•

R5
R 80
R 40
R 10
R 20

210 Parametrik sıra nәyә deyilir?

•

Eyni funksional tәyinatlı vә iş prosesinә, yaxud kinematikasına görә analoji olan mәmulatların baş parametrlәrinin
әdәdi qiymәtlәrinin müәyyәn diapazonda qanunauyğunluqla düzülmәsinә parametrik sıra deyilir
Eyni funksional tәyinatlı maşın vә avadanlıqların texnoloji parametrlәrinin әdәdi qiymәtlәrinin müәyyәn
ardıcıllıqla q düzülmәsinә parametrik sıra deyilir
Eyni funksional tәyinatlı vә iş prosesinә, yaxud kinematikasına görә analoji olan mәmulatların erqonomik
parametrlәrinin әdәdi qiymәtlәrinin müәyyәn diapazonda qanunauyğunluqla düzülmәsinә parametrik sıra deyilir
Eyni funksional tәyinatlı vә iş prosesinә, yaxud kinematikasına görә analoji olan mәmulatların әsas
parametrlәrinin әdәdi qiymәtlәrinin müәyyәn diapazonda qanunauyğunluqla düzülmәsinә parametrik sıra deyilir
Eyni funksional tәyinatlı vә iş prosesinә, yaxud kinematikasına görә analoji olan mәmulatların texnikiiqtisadi
parametrlәrinin әdәdi qiymәtlәrinin müәyyәn diapazonda qanunauyğunluqla düzülmәsinә parametrik sıra deyilir

211 Aşağıdakılardan hansı üstün tutulan әdәdlәr sıralarına qoyulan tәlәblәrә aid deyildir?

•

Sıranın bütün әdәdlәri yuvarlaqlaşdırılmalıdır
Sadә vә asan yadda qalan olmalıdır
İstehsalın vә istismarın tәlәblәrinә cavab verәn rasional dәrәcә sistemini tәmsil etmәlidir
Әdәdlәrin artması vә azalması istiqamәtlәrindә sonsuz olmalıdır
Sıranın hәr bir әdәdinin on dәfә artıq qiymәtini vә ya kәsr qiymәtini sırada ardıcıl yerlәşdirmәlidir

212 Aşağıdakılardan hansı üstün tutulan әdәdlәr sıralarına qoyulan tәlәblәrә aiddir?

•

Sıranın bütün әdәdlәri yuvarlaqlaşdırılmalıdır
İstehsalın vә istismarın tәlәblәrinә cavab verәn rasional dәrәcә sistemini tәmsil etmәlidir
Sıranın bütün әdәdlәri yarı yuvarlaqlaşdırılmalıdır
Sıranın bütün әdәdlәri tamamilә yuvarlaqlaşdırılmalıdır
Sıranın bütün әdәdlәri yuvarlaqlaşdırılmamalıdır

213 Maşınların qovşaqlarının, komplektlәşdirici mәmulatların vә detallarının parametrik sıralarını hansı
Renar sırası üzrә yaratmaq lazımdır?

•

R5
R 20
R 160
R 40
R 10

214 Üstün tutulan әdәdlәr sıralarına qoyulan tәlәblәrә hansı aiddir?

•

Sıranın bütün әdәdlәri tamamilә yuvarlaqlaşdırılmalıdır
Sıranın hәr bir әdәdinin on dәfә artıq qiymәtini vә ya kәsr qiymәtini sırada ardıcıl yerlәşdirmәlidir
Sıranın bütün әdәdlәri yuvarlaqlaşdırılmalıdır
Sıranın bütün әdәdlәri yuvarlaqlaşdırılmamalıdır
Sıranın bütün әdәdlәri yarı yuvarlaqlaşdırılmalıdır

215 Aşağıdakılardan hansı üstün tutulan әdәdlәr sıralarına qoyulan tәlәblәrә aiddir?

•

Sıranın bütün әdәdlәri yarı yuvarlaqlaşdırılmalıdır
Әdәdlәrin artması vә azalması istiqamәtlәrindә sonsuz olmalıdır
Sıranın bütün әdәdlәri yuvarlaqlaşdırılmalıdır
Sıranın bütün әdәdlәri yuvarlaqlaşdırılmamalıdır
Sıranın bütün әdәdlәri tamamilә yuvarlaqlaşdırılmalıdır

216 Üstün tutulan әdәdlәr sırası nәyә imkan verir?

•

Mәmulatların tәrkib hissәlәrini vә tipölçülәrini xarakterizә etmәyә
Mәmulatların ölçülәrini tәyin etmәyә
Yaradılan mәmulatların ölçülәrini vә parametrlәrini unifikasiya etmәyә
Mәmulatların istehsalını vә sınağını tәşkil etmәyә
Mәmulatların istehsal texnologiyasını tәkmillәşdirmәyә

217 Tәyinatına görә üstün tutulan әdәdlәr sırası neçә tәlәbә cavab vermәlidir?

•

4
6
5
2
3

218 Aşağıdakılardan hansı üstün tutulan әdәdlәr sıralarına qoyulan tәlәblәrә aiddir?

•

Sıranın bütün әdәdlәri yuvarlaqlaşdırılmalıdır
Sıranın bütün әdәdlәri tamamilә yuvarlaqlaşdırılmalıdır
Sıranın bütün әdәdlәri yarı yuvarlaqlaşdırılmalıdır
Sıranın bütün әdәdlәri yuvarlaqlaşdırılmamalıdır
Sadә vә asan yadda qalan olmalıdır

219 Mәmulatların istehsal vә istismar keyfiyyәtinә aşağıdakılardan hansı tәsir etmir?
Mәmulatların unifikasiya vә aqreqatlaşdırma
Qarşılıqlı әvәzolunmanın, mәmulatın istehsalının vә istismarının tәşkilinin sәviyyәsi

•

Fәhlәlәrin peşә hazırlığı vә onların işinin keyfiyyәti
İstehsal texnologiyasının, istehsal vasitәlәrinin, nәzarәtin vә sınağın sәviyyәsi
Mәmulatın sınağının tәşkili vә aparılmasının dövrülülüyü vә müddәti

220 Qabaqlayan standartların yaradılması nәyә görә vacib sayılır?

•

Standartlarda verilmiş norma, qayda, metod vә tәlәblәr müasir dövrün tәlәblәrinә uyğun olmalıdır
Mәmulatların konstruksiyaları daim tәkmillәşdirilmәlidir vә mövcud normalara әmәl olunmalıdır
İstehsal olunan mәhsulun parametrlәri cәmiyyәtin tәlәblәrinә tam uyğun olmalıdır
Mәmulatların konstruksiyaları daim tәkmillәşdirilir, mәhsulun keyfiyyәti cәmiyyәtin tәlәblәrinә uyğun olaraq
yüksәldilir, amma bu dәyişikliklәrә mövcud standartlar mane olur
Standartlarda ancaq texniki parametrlәr deyil, hәm dә keyfiyyәt göstәricilәri öz әksini tapmalıdır

221 Kompleks standartlaşdırma proqramlarının siyahısı kim tәrәfindәn müәyyәn edilir?

•

Ölkәnin Milli Mәclisi
Yerli icra hakimiyyәti orqanları
Ölkәnin Milli Standartlaşdırma orqanı
Müvafiq nazirliklәr, idarәlәr, şirkәtlәr
Nazirlәr Kabineti

222 Kompleks standartlaşdırma proqramının strukturunda neçә element vardır?

•

10
7
5
4
8

223 Mәmulatların istehsal vә istismar keyfiyyәtinә aşağıdakılardan hansı tәsir edir?

•

Mәmulatın sınağının nәticәliliyi
Mәmulatın sınağının aparılmasının dövrülülüyü
Mәmulatın sınağının tәşkili
İstehsal texnologiyasının, istehsal vasitәlәrinin, nәzarәtin vә sınağın sәviyyәsi
Mәmulatın sınağının aparılmasının müddәti

224 Aşağıdakılardan hansı mәmulatların istehsal vә istismar keyfiyyәtinә tәsir edir?

•

Mәmulatın sınağının nәticәliliyi
Mәmulatın sınağının aparılmasının dövrülülüyü
Mәmulatın sınağının tәşkili
Fәhlәlәrin peşә hazırlığı vә onların işinin keyfiyyәti
Mәmulatın sınağının aparılmasının müddәti

225 Mәmulatların istehsal vә istismar keyfiyyәtinә aşağıdakılardan hansı tәsir edir?

•

Mәmulatın sınağının nәticәliliyi
Mәmulatın sınağının aparılmasının dövrülülüyü
Mәmulatın sınağının tәşkili
Mәmulatların unifikasiya vә aqreqatlaşdırma
Mәmulatın sınağının aparılmasının müddәti

226 Qabaqlayan standartlar hansı standartlardır?

•

O standartlardır ki, burada öz әksini tapmış bütün göstәricilәr müasir dövrün tәlәblәrinә tam uyğundur
O standartlardır ki, burada mütәrәqqi tәlәblәrdәn, normalardan vә konstruksiyalardan geniş istifadә edilmiş olsun
O standartlardır ki, burada elm vә texnikanın son nailiyyәtlәrinә әsaslanan mәcburi vә könüllü xarakterli tәlәblәr
öz әksini tapmış olsun
O standartlardır ki, burada mәcburi tәlәblәrdәn istifadә edilir

O standartlardır ki, burada çoxlu normalardan vә metodlardan istifadә edilsin vә onlar müasir dövrün tәlәblәrinә
cavab versin

227 Mәmulatların istehsal vә istismar keyfiyyәtinә aşağıdakılardan hansı tәsir edir?

•

Mәmulatın sınağının nәticәliliyi
Mәmulatın sınağının aparılmasının dövrülülüyü
Mәmulatın sınağının tәşkili
Qarşılıqlı әvәzolunmanın, mәmulatın istehsalının vә istismarının tәşkilinin sәviyyәsi
Mәmulatın sınağının aparılmasının müddәti

228 Kompleks standartlaşdırma proqramı hansı mәhsullar üçün işlәnib hazırlanır?

•

Bir nazirlik sistemindә tәtbiq edilәn әn vacib mәmulatlar üçün
Ayrıayrı sahәlәrdә istifadә olunan müxtәlif mәhsullar qrupu üçün
Eyni adlı әn vacib mәhsullar qruppu üçün
Xalq tәsәrrüfatı әhәmiyyәtli әn vacib mәhsul növlәri üçün, birgә istifadә olunan müxtәlif mәhsullar qruppu üçün
Çox vacib işlәrin yerinә yetirilmәsi üçün layihәlәndirilmiş işçi orqanları üçün

229 Kompleks standartlaşdırma proqramlarını formalaşdıran zaman neçә mәsәlә hәll olunur?

•

6
4
3
2
5

230 Maşınların, avadanlıqların vә digәr mәmulatların yüksәk keyfiyyәtini tәmin etmәk üçün
layihәlәndirmәnin vә istehsalın bütün mәrhәlәlәrindә keyfiyyәtә qoyulmuş tәlәblәr birbiri ilә uzlaşmalıdır.
Bu, hansı standartlaşdırma metodunun tәtbiqi ilә әldә oluna bilәr?

•

Standartların proqressivliyi vә optimallığı
Kompleks standartlaşdırma
Qabaqlayan standartlaşdırma
Ayrıayrı obyektlәrin standartlaşdırılması
Standartların kompleks sahәlәrarası mәqsәdli sistemlәri

231 Kompleks standartlaşdırmanın mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

Mәhsulun layihәlәndirilmәsi vә istehsalı zamanı istifadә olunan xammal vә materialların texniki
xarakteristikalarının tәhlilindәn
Standartlar kompleksinin işlәnib hazırlanması qaydalarının müәyyәnlәşdirilmәsindәn
Mәhsulların istehsal vә istismar sәviyyәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi vә onlara müvafiq tәlәblәrin qoyulmasından
Mәhsulun optimal keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindәn
Mәhsulun optimal keyfiyyәt sәviyyәsini tәyin edәn qarşılıqlı әlaqәli faktorların sistemlәşdirilmәsi,
optimallaşdırılması vә uzlaşdırılmasından

232 Qabaqlayan standartlaşdırma nәyә deyilir?

•

O standartlaşdırmaya deyilir ki, burada işlәnib hazırlanmış vә müvafiq orqanlar tәrәfindәn tәsdiq olunmuş
standartların tәlәblәri mәhsulun istehsal müddәti әrzindә qüvvәdә qalır
O standartlaşdırmaya deyilir ki, burada işlәnib hazırlanmış dövlәt vә sahә standartları, hәmçinin texniki şәrtlәrin
standartları istehsal texnologiyasına uyğun gәlir
O standartlaşdırmaya deyilir ki, burada standartlaşdırma obyektlәrinә praktikada әldә olunmuşdan daha yüksәk
normalar vә tәlәblәr qoyulur vә proqnoza görә bu norma vә tәlәblәr gәlәcәkdә optimal olacaqlar
O standartlaşdırmaya deyilir ki, burada işlәnib hazırlanmış standartlar mәmulatın istehsalını qabaqlayır
O standartlaşdırmaya deyilir ki, burada standartların tәlәblәri texniki şәrtlәrin tәlәblәrinә uyğun gәlir

233 Kompleks standartlaşdırma nәyә kömәk edir?

•

İşlәnәn standartların perspektiv olmalarına

•

Qarşılıqlı uzlaşdırılmış standartların vә texniki şәrtlәrin işlәnib hazırlanması üçün şәrait yaratmağa vә kooperasiya
yolu ilә işlәyәn müәssisәlәrin işini koordinasiya etmәyә
İstehsal müәssisәlәrindә aprılan işlәrin tәşkilinә
Standartların vә texniki şәrtlәrin yüksәk sәviyyәdә hazırlanmasına vә tәtbiqinә
Koordinasiya yolu ilә işlәyәn müәssisәlәrdә kadrların bilik sәviyyәsini artırmağı, onların iş qabiliyyәtini
yüksәltmәyә, işi yüksәk sәviyyәdә tәşkil etmәyә

234 Standartların ömrünü uzatmaq üçün neçә tәdbir hәyata keçirilir?

•

6
4
3
2
5

235 Elmitexniki tәrәqqinin proqnozlaşdırılması üçün patent informasiyası böyük әhәmiyyәtә malikdir. Bu
informasiya digәr informasiyaları neçә il qabaqlayır?

•

35 il
11,5 il
78 il
57 il
22,5 il

236 Qabaqlayan standartlaşdırma obyektlәrinә qoyulan tәlәblәrin ierarxiya sxeminin 5ci sәviyyәsindә
aşağıdakılardan hansı durur?

•

Materiallar
Aqreqatlar
Düyünlәr
Detallar
Birlәşmәlәr

237 Kompleks vә qabaqlayan standartların işlәnib hazırlanmasında әn böyük çәtinlik materialların, maşın
hissәlәrinin vә düyümlәrinin, aqreqatların, satın alınmış vә kooperasiya yolu ilә hazırlanmış mәmulatların vә
sair elementlәrin keyfiyyәt göstәricilәrinin buraxılan son mәmulatın göstәricilәrinә tәsirini müәyyәn
etmәkdir. Bu mәsәlәni neçә mәrhәlәdә hәll edirlәr?

•

5
1
2
3
4

238 Qabaqlayan standartlaşdırma prosesini neçә әsas mәrhәlәyә bölmәk olar?

•

3
2
6
5
4

239 Qabaqlayan standartlaşdırmada qabaqlama dövrünün optimal qiymәti necә hesablanır?

•

240 İlk dәfә bizim ölkәdә qabaqlayan standartlaşdırma ideyası neçәnci ildә irәli sürülmüşdür?

•

1926
1925
1929
1928
1927

241 Kompleks standartlaşdırma proqramların neçә metodik prinsip әsasında işlәnib hazırlanır?

•

7
2
3
4
5

242 İerarxiya sxemindә Qabaqlayan standartlaşdırma obyektlәrinә qoyulan tәlәblәr neçәnci sәviyyәyә
aiddir?

•

5ci
1ci
2ci
3cü
4cü

243 Qabaqlayan standartlaşdırma obyektlәrinә qoyulan tәlәblәrin ierarxiya sxemi neçә sәviyyәdәn ibarәtdir?

•

3
2
5
6
4

244 Maşınların, avadanlıqların, cihazların vә digәr mәmulatların istehsal vә istismar keyfiyyәtinә neçә әsas
faktor tәsir edir?

•

3
4
5
6
7

245 Kompleks standartlaşdırma proqramının strukturunda nәlәr nәzәrdә tutulur?

•

Avadanlığın istismarı vә tәmiri, texnoloji normalar vә onlardan istifadә qaydaları, tipli texnoloji proseslәr,
komplektlәşdirici mәmulatlar, istehsalatın hazırlanması, son mәhsul
Avadanlığın istismarı vә tәmiri, istehsalatın hazırlanması vә tәşkili metodları, xammal vә materiallar, son mәhsul
Avadanlığın istismarı vә tәmiri, tipli texnoloji proseslәr vә texnoloji normalar, istehsalatın hazırlanması vә tәşkili
metodları, istehsalatın metroloji tәminat vasitәlәri, istehsalat üçün texniki vasitәlәr, xammal, material vә
komplektlәşdirici mәmulatlar, son mәhsul
İstehsalatın hazırlanması vә tәşkili, tipli texnoloji poseslәr, istehsalatın metroloji tәminatı, xammal vә materiallar,
son mәhsul
Texnoloji normalar, istehsalatın texniki vasitәlәri, avadanlıqların tәmiri, xammal vә materiallar, son mәhsul

246 Maşınların, avadanlıqların vә digәr mәmulatların keyfiyyәtini tәmin etmәk üçün layihәlәndirmәnin vә
istehsalın bütün mәrhәlәrindә keyfiyyәtә qoyulmuş tәlәblәr birbiri ilә uzlaşmalıdır. Bu, standartlaşdırmanın

hansı metodunun tәtbiqi ilә әldә oluna bilәr?

•

Kompleks
Simplifikatlaşdırma
Uzlaşdırma
Qarşılıqlı әvәzolunma
Qabaqlayan

247 Kompleks standartlaşdırma nәyә deyilir?

•

Elә standartlaşdırmaya deyilir ki, burada standartlaşdırma obyektinә qoyulan tәlblәr sisetmi birmәnalı surәtdә
yerinә yetirilsin
Elә standartlaşdırmaya deyilir ki, burada hәm kompleks standartlaşdırma obyektinә, hәm dә ona tәsir edәn
faktorlara qoyulmuş qarşılıqılı әlaqәli tәlәblәr sisteminin müәyyәn edilmәsi vә tәtbiqi planlı şәkildә hәyata
keçirilsin
Elә standartlaşdırmaya deyilir ki, burada hәm kompleks standartlaşdırma obyektinә, hәm dә onun elementlәrinә
tәsir faktorlara olan tәlәblәr birmәnalı yerinә yetirilsin
Elә standartlaşdırmaya deyilir ki, burada standartlaşdırma obyektinә qoyulan ümumi tәlәblәrә riayәt edilsin
Elә standartlaşdırmaya deyilir ki, burada standartlaşdırma obyektinin elementlәrinә qoyulan tәlәblәr mәqsәdyönlü
şәkildә hәyata keçirilsin

248 Kompleks standartlaşdırma proqramı neçә struktur elementlәrindәn ibarәtdir?

•

6
5
9
8
7

249 Qabaqlayan standartların yaradılması hansı planlara әsaslanır?

•

Sәnaye tikintisi planlarına
Xalq tәsәrrüfatının perspektiv inkişaf planlarına
Xalq tәsәrrüfatının cari inkişaf planlarına
Elmitәdqiqat planlarına
Konstruktiv – texnoloji planlara

250 Qabaqlayan standartlaşdırmada qabaqlama dövrünün optimal qiymәti necә hesablanır?
.......

..

•

...

....

.

251 Hansı cavabda kompleks standartlaşdırma proqramının strukturuna aid olanlar göstәrilmişdir?

•

istehsalatın metroloji tәminat vasitәlәri
İstehsalatın hazırlanması vә tәşkili metodları
Avadanlığın istismarı vә tәmiri, texnoloji normalar vә onlardan istifadә qaydaları, tipli texnoloji proseslәr,
komplektlәşdirici mәmulatlar, istehsalatın hazırlanması, son mәhsul

Avadanlığın istismarı vә tәmiri
Tipli texnoloji proseslәr vә texnoloji normalar

252 Kompleks standartlaşdırma proqramının strukturunda nәlәr nәzәrdә tutulur?

•

Avadanlığın istismarı vә tәmiri
Texnoloji normalar, istehsalatın texniki vasitәlәri, avadanlıqların tәmiri, xammal vә materiallar, son mәhsul
istehsalatın metroloji tәminat vasitәlәri
İstehsalatın hazırlanması vә tәşkili metodları
Tipli texnoloji proseslәr vә texnoloji normalar

253 Patent informasiyası digәr informasiyaları neçә il qabaqlayır?

•

35 il
56 il
78 il
23 il
45 il

254 Kompleks standartlaşdırma proqramının strukturunda nәlәr nәzәrdә tutulur?

•

istehsalatın metroloji tәminat vasitәlәri
İstehsalatın hazırlanması vә tәşkili, tipli texnoloji poseslәr, istehsalatın metroloji tәminatı, xammal vә materiallar,
son mәhsul
Avadanlığın istismarı vә tәmiri
Tipli texnoloji proseslәr vә texnoloji normalar
İstehsalatın hazırlanması vә tәşkili metodları

255 Cihazqayırmada standartların orta uzunömürlülüyü neçә il tәşkil edir?

•

3
2
56
7
6

256 Kompleks standartlaşdırma proqramlarını formalaşdıran zaman necә mәsәlә hәll olunur?

•

3
2
6
5
4

257 Qabaqlayan standartlaşdırma ideyasının tәcrübәdә geniş tәtbiqi hansı standartda nәzәrdә tutulmuşdur?

•

AZS 1.496 standartında
QOST 1.085 standartında
AZS 1.6 96 standartında
QOST 1.068 “Dövlәt standartlaşdırma sistemi”
AZS 1.6 96 standartında

258 Standartların orta uzunömürlülüyü maşınqayırmada neçә il tәşkil edir?

•

5
7
10
6
8

259 Standartların ömrünü uzatmaq üçün neçә tәdbir hәyata keçirilir?

•

1
2
4
5
6

260 İşlәnib hazırlanmış standartlarda nәlәr nәzәrә alınmalıdır?

•

elmitexniki kәşflәr
elmi tәdqiqat işlәrinin nәticәlәri
konstruktor işlәrinin nәticәlәri
patent informasiyası
dünya texniki әdәbiyyatı vә sәnayedә әldә olunmuş tәcrübә

261 Kompleks standartlaşdırmanın mühüm cәhәti nәdir?

•

O, yuksәk keyfiyәtli mәhsul istehsal etmәk üçün konstruktor bürolarına vә müәsssәlәrә yaxından kömәk edir
O, qarşılıqlı uzlaşdırılmış standartların işlәnmәsini asanlaşdırır
O, kooperasiya yolu ilә işlәyәn müәssisәlәrin işini çәtinlәşdirir
O, qarşılıqlı uzlaşdırılmış standartların vә texniki şәrtlәrin işlәnmәsi üçün şәrait yaradır vә kooperasiya yolu ilә
işlәyәn müәssisәlәrin işini koordinasiya etmәyә imkan verir
O, standartların vә texniki şәrtlәrin vaxtında hazırlanmasına şәrait yaradır, lakin müәssisәlәrin işini bir qәdәr
lәngidir

262 Maşınqayırmada standartların orta Uzunömürlülüyü neçә il tәşkil edir?

•

8 il
9 il
5 il
6 il
7 il

263 XX әsrdә elmitexniki tәrәqqinin sürәtlә inkişafı elmi ideyanın әmәlә gәlmәsi ilә onun hәyata
keçirilmәsi arasındakı vaxtı kәskin qısaltdı. Bu zaman radio üçün ideyanın praktiki hәyata keçirilmәsi dövrü
neçә il tәşkil etdi?

•

45
25
35
30
40

264 Tranzistorlar üçün ideyanın (XX әsrdә) praktiki hәyata keçirilmәsi dövrü neçә il tәşkil etdi?

•

15
5
10
12
14

265 Aşağıdakılardan hansı kompleks standartlaşdırma proqramına aid deyil?

•

istehsalatın texniki vasitәlәri
xammal, materiallar
son mәhsul
avadanlığın istismarı vә tәmiri
mәhsulun fiziki vә kimyәvi vasitәlәri

266 İlk dәfә bizim ölkәdә qabaqlayan standartlaşdırma ideyası neçәnci ildә irәli sürülmüşdür?

•

1912
1929
1938
1878
1920

267 Nә zaman elmi texniki tәrәqqinin sürәtlә inkişafı elmi ideyanın әmәlә gәlmәsi ilә onun hәyata
keçirilmәsi arasındakı vaxtı kәskin qısaltdı?

•

XXI әsr
XIX әsr
XX әsr
XVIII әsr
XVI әsr

268 Bir növ standartlar toplusunun işlәnmәsinin baza әmәk tutumu hansı düsturla hesablanır?

•

Tb.ә = Tb + n
Tb.ә = Tb (1+0,1n)
Tb.ә = Tb max (1+ 0,1m)
Tb.ә = Tb max • Kv
Tb.ә = Tb max (1+0,1n+0,1)

269 Bir neçә standart növünü özündә birlәşdirәn sәnәdin işlәnmәsinin ümumi baza әmәk tutumu hansı
düsturla hesablanır?

•

Tb.ә = Tb • (1+0,1n)
Tbә= Tb max • mn
Tb.ә = Tb max (1+ 0,1n +0,1m)
Tb.ә = Tb max • Kv
Tb.ә = Tb max (1+ 0,1 n + 0,1m + 0,1 mn)

270 Müxtәlif növ standartlar toplusunun işlәnmәsinin baza әmәk tutumu hansı düsturla tәyin olunur?

•

Tb.ә= Tb max • mn
Tb.ә = Tb (1 + 0,1n )
Tb.ә = Tb max (1+ 0,1n +0,1m )
Tb.ә= Tb max • Kv
Tb.ә = Tb max (1+0,1n + 0,1m + 0,1mn)

271 Normativ sәnәdlәrin yoxlanmasının әmәk tutumu hesablanarkәn e R/100 ifadәsi ilә hesablanan әmsal
hansıdır?

•

Әmәk tutumunun artımını nәzәrә alan әmsal
Yenilik әmsalı
Tәsdiqin mürәkkәbliyi әmsalı
Standartlaşdırılan mәmulatın konstruktiv mürәkkәblik әmsalı
İnformasiya tutumu

272 Aşağıdakı әmsallardan hansı normativ sәnәdlәrin işlәnmәsi zamanı әmәk tutumunun hesablanmasına
aiddir?

•

Tәdqiqin mürәkkәbliyi әmsal
Tәtbiqin mürәkkәbliyi әmsal
Tәsdiqin mürәkkәbliyi әmsal
Yenilik әmsalı
Tәyinin mürәkkәbliyi әmsal

273 Dövlәt qeydiyyatı mәrhәlәsindә vә Dövlәt standartının qәbul olunmasında vә aşağıdakı amillәrdәn hansı
bu mәrhәlәyә tәsir etmir?

•

Mütәxxәsislәrin motivasiyası
Mütәxxәsislәrin tәlimatlandırılması
Mütәxxәsislәrin peşә hazırlığı
Tәsdiq zamanı standartın keçdiyi instansiyaların sayı
Mütәxxәsislәrin bilik sәviyyәsi

274 Dövlәt standartının qәbul olunması vә dövlәt qeydiyyatı mәrhәlәsindә aşağıdakı amillәrdәn hansı bu
mәrhәlәyә tәsir etmir?

•

Mütәxxәsislәrin motivasiyası
Mütәxxәsislәrin tәlimatlandırılması
Mütәxxәsislәrin peşә hazırlığı
İşlәnmә zamanı standartın keçdiyi instansiyaların sayı
Mütәxxәsislәrin bilik sәviyyәsi

275 Hansı amillәr Dövlәt standartlarının nәşri mәrhәlәsindә bu mәrhәlәyә tәsir etmir

•

Standartın yenilik vә proqressivlik dәrәcәsi
İnformasiyanın mühafizәsi
Mәmulatın mürәkkәbliyi
Standartın informasiya tutumu
]Tiraj

276 Aşağıdakı amillәrdәn hansı Dövlәt standartlarının nәşri mәrhәlәsindә bu mәrhәlәyә tәsir edir?

•

Standartın prioritetlik dәrәcәsi
Standartın proqressivlik dәrәcәsi
Standartın yenilik dәrәcәsi
Tiraj
Standartın müasirlik dәrәcәsi

277 Bu mәrhәlәyә Dövlәt standartlarının nәşri mәrhәlәsindә aşağıdakı amillәr tәsir edirmi?

•

Standartın proqressivlik dәrәcәsi
İnformasiyanın mühafizәsi
Standartın prioritetlik dәrәcәsi
Standartın müasirlik dәrәcәsi
Standartın yenilik dәrәcәsi

278 Dövlәt standartlarının nәşri mәrhәlәsindә aşağıdakı amillәrdәn hansı bu mәrhәlәyә tәsir edir?

•

Standartın prioritetlik dәrәcәsi
Standartın proqressivlik dәrәcәsi
Standartın yenilik dәrәcәsi
Mәmulatın mürәkkәbliyi
Standartın müasirlik dәrәcәsi

279 Dövlәt standartının qәbul olunması vә dövlәt qeydiyyatı mәrhәlәsindә aşağıdakı amillәrdәn hansı bu
mәrhәlәyә tәsir etmir?

•

Layihәlәndirmә zamanı standartın keçdiyi instansiyaların sayı
Tәtbiq zamanı standartın keçdiyi instansiyaların sayı
Tәsdiq zamanı standartın keçdiyi instansiyaların sayı
Razılaşdırıcı tәşkilatların sayı
İşlәnmә zamanı standartın keçdiyi instansiyaların sayı

280 Aşağıdakı әmsallardan hansı normativ sәnәdlәrin işlәnmәsi zamanı әmәk tutumunun hesablanmasına
aiddir?

•

Tәdqiqin mürәkkәbliyi әmsal
Tәtbiqin mürәkkәbliyi әmsal
Tәsdiqin mürәkkәbliyi әmsal
İnformasiya tutumu әmsalı
Tәyinin mürәkkәbliyi әmsal

281 Dövlәt standartının qәbul olunması vә dövlәt qeydiyyatı mәrhәlәsindә aşağıdakı amillәrdәn hansı bu
mәrhәlәyә tәsir etmir?

•

Layihәlәndirmә zamanı standartın keçdiyi instansiyaların sayı
Tәtbiq zamanı standartın keçdiyi instansiyaların sayı
Tәsdiq zamanı standartın keçdiyi instansiyaların sayı
Standartın yenilik vә proqressivlik dәrәgәsi
İşlәnmә zamanı standartın keçdiyi instansiyaların sayı

282 Aşağıdakı әmsallardan hansı normativ sәnәdlәrin işlәnmәsi zamanı әmәk tutumunun hesablanmasına
aiddir?

•

Tәdqiqin mürәkkәbliyi әmsal
Tәtbiqin mürәkkәbliyi әmsal
Tәsdiqin mürәkkәbliyi әmsal
Rәylәrin işlәnmәsi әmsalı
Tәyinin mürәkkәbliyi әmsal

283 Baza әmәk tutumu standartın növündәn asılıdır vә әn aşağı mürәkkәbliyә malik olan standart üçün
hazırlanır. әn aşağı mürәkkәblik neçә kriteriya ilә xarakterizә olunur?

•

9
7
6
5
8

284 Normativ sәәnәdlәrin işlәnmәsinin әmәk tutumunun vә işlәnmә müddәtinin tәyinolunma metodikası
neçә prinsipә әsaslanır?

•

5
3
2
1
4

285 Standartın hәr bir işlәnmә mәrhәlәsindә hәr mәrhәlәyә tәsir edәn amillәr hansı standartda verilir?

•

ГОСТ 1.0 85
ГОСТ 14.201 83
AZS 1.2  96
ГОСТ 2.111 83
ГОСТ R 1.2 92

286 Normativ sәnәdlәrin işlәnmәsinin vә ekspertizasının әmәk tutumu aşağıdakı faktorların hansından asılı
deyil?

•

Normativ sәnәdin tәtbiqi qaydalarından
Normativ sәnәdin yeniliyindәn vә onun informasiya tutumundan
Standartlaşdırma obyektindәn

Normativ sәnәdin növündәn
Sәnәdin razılaşdırılması vә tәsdiqinin mürәkkәbliyindәn

287 Dövlәt standartlarının nәşri mәrhәlәsindә aşağıdakı amillәrdәn hansı bu mәrhәlәyә tәsir edir?

•

Standartın prioritetlik dәrәcәsi
Standartın proqressivlik dәrәcәsi
Standartın yenilik dәrәcәsi
Standartın informasiya tutumu
Standartın müasirlik dәrәcәsi

288 Aşağıdakı әmsallardan hansı normativ sәnәdlәrin işlәnmәsi zamanı әmәk tutumunun hesablanmasına
aiddir?

•

Tәdqiqin mürәkkәbliyi әmsal
Tәtbiqin mürәkkәbliyi әmsal
Tәsdiqin mürәkkәbliyi әmsal
Standartlaşdırma obyektinin xırdalanma sәviyyәsi әmsalı
Tәyinin mürәkkәbliyi әmsal

289 Dövlәt qeydiyyatı vә dövlәt standartının qәbul olunması mәrhәlәsindә aşağıdakı amillәrdәn hansı bu
mәrhәlәyә tәsir etmir?

•

Mütәxxәsislәrin motivasiyası
Mütәxxәsislәrin tәlimatlandırılması
Mütәxxәsislәrin peşә hazırlığı
Tәtbiq zamanı standartın keçdiyi instansiyaların sayı
Mütәxxәsislәrin bilik sәviyyәsi

290 Dövlәt standartının qәbul olunması vә dövlәt qeydiyyatı mәrhәlәsindә aşağıdakı amillәrdәn hansı bu
mәrhәlәyә tәsir etmir?

•

Mütәxxәsislәrin peşә hazırlığı
Mütәxxәsislәrin motivasiyası
Mütәxxәsislәrin bilik sәviyyәsi
Mütәxxәsislәrin tәlimatlandırılması
Tәtbiq zamanı standartın keçdiyi instansiyaların sayı

291 Aşağıdakı әmsallardan hansı normativ sәnәdlәrin işlәnmәsi zamanı әmәk tutumunun hesablanmasına aid
deyil?

•

Standartlaşdırma obyektinin xırdalanma sәviyyәsi әmsalı
Yenilik әmsıalı
Tәsdiqin mürәkkәbliyi әmsal
İnformasiya tutumu әmsalı
Rәylәrin işlәnmәsi әmsalı

292 Әmәk tutumunu hesablayarkәn neçә әmsaldan istifadә olunur?

•

7
3
4
5
6

293 Normativ sәnәdlәrin işlәnmәsinin әmәk tutumunun tәyini düsturundakı Kx әmsalının neçә qiymәti var?
6
2

•

3
4
5

294 Aşağıdakılardan hansı standartın әn aşağı mürәkkәbliyi kriteriyasına aid deyil?

•

Standartlaşdırılan göstәricilәrin sayı 10dan çox deyildir
Sәnәddә mühәndis vә tәşkilati hәllәrin nail olunmuş sәviyyәsi göstәrilir
Sifarişçinin standartda olan informasiyaya xüsusi tәlәblәri yoxdur
Standartın ancaq texnoloji bürolarda tәtbiqi nәzәrdә tutulur
Standartın razılaşdırılması üçün olan tәşkilatın sayı 1dәn çox deyildir

295 Dövlәt standartının qәbul olunması vә dövlәt qeydiyyatı mәrhәlәsindә aşağıdakı amillәrdәn hansı bu
mәrhәlәyә tәsir etmir

•

Tәsdiq zamanı standartın keçdiyi instansiyaların sayı
Standartlaşdırılan göstәricilәrin sayı
Layihәlәndirmә zamanı standartın keçdiyi instansiyaların sayı
İşlәnmә zamanı standartın keçdiyi instansiyaların sayı
Tәtbiq zamanı standartın keçdiyi instansiyaların sayı

296 Aşağıdakı amillәrdәn hansı Standartın layihәsinin işlәnib hazırlanması (birinci redaktә) mәrhәlәsinә tәsir
etmir?

•

Standartlaşdırılan göstәricilәrin sayı
Tәsdiq zamanı standartın keçdiyi instansiyaların sayı
Standartlaşdırılmayan göstәricilәrin sayı
Standartlaşdırılan göstәricilәrin növü
Standartlaşdırılan göstәricilәrin tipi

297 Standartın layihәsinin işlәnib hazırlanması (birinci redaktә) mәrhәlәsindә aşağıdakı amillәrdәn hansı bu
mәrhәlәyә tәsir etmir?

•

Standartlaşdırılan göstәricilәrin sayı
Standartlaşdırılmayan göstәricilәrin sayı
Standartlaşdırılan göstәricilәrin növü
Standartlaşdırılan göstәricilәrin tipi
Razılaşdırıcı tәşkilatların sayı

298 Dövlәt standartının qәbul olunması vә dövlәt qeydiyyatı mәrhәlәsindә aşağıdakı amillәrdәn hansı bu
mәrhәlәyә tәsir etmir?

•

Mütәxxәsislәrin peşә hazırlığı
Layihәlәndirmә zamanı standartın keçdiyi instansiyaların sayı
Mütәxxәsislәrin motivasiyası
Mütәxxәsislәrin bilik sәviyyәsi
Mütәxxәsislәrin tәlimatlandırılması

299 Dövlәt standartlarının nәşri mәrhәlәsindә aşağıdakı amillәrdәn hansı bu mәrhәlәyә tәsir etmir?

•

Mәmulatın mürәkkәbliyi
düzgün cavab yoxdur
Tiraj
İnformasiyanın mühafizәsi
Standartın informasiya tutumu

300 Aşağıdakılardan hansı standartın әn aşağı mürәkkәbliyi kriteriyasına aid deyil
Standartlaşdırılan göstәricilәrin sayı 10dan çox deyildir

•

Sәnәddә mühәndis vә tәşkilati hәllәrin nail olunmuş sәviyyәsi göstәrilir
düzgün cavab göstәrilmәmişdir
Sifarişçinin standartda olan informasiyaya xüsusi tәlәblәri yoxdur
Standartın razılaşdırılması üçün olan tәşkilatın sayı 1dәn çox deyildir

301 Standartın layihәsinin işlәnib hazırlanması (birinci redaktә) mәrhәlәsindә aşağıdakı amillәrdәn hansı bu
mәrhәlәyә tәsir etmir?

•

Mәmulatın mürәkkәbliyi
Standartlaşdırılan göstәricilәrin növü
Standartlaşdırılmayan göstәricilәrin sayı
Standartlaşdırılan göstәricilәrin tipi
Standartlaşdırılan göstәricilәrin sayı

302 Standartın son layihәsinin işlәnib hazırlanması vә onun qәbul olunmaq üçün tәqdim edilmәsi
mәrhәlәsindә aşağıdakı amillәrdәn hansı bu mәrhәlәyә tәsir etmir?

•

Tәsdiq zamanı standartın keçdiyi instansiyaların sayı
Razılaşdırılmayan tәşkilatların sayı
Razılaşdırılan tәşkilatların sayı
Razılaşdırılmayacaq tәşkilatların sayı
Razılaşdırıcı tәşkilatların sayı

303 Standartın layihәsinin işlәnib hazırlanması (birinci redaktә) mәrhәlәsindә aşağıdakı amillәrdәn hansı bu
mәrhәlәyә tәsir etmir?

•

Standartın tәtbiq olunduğu tәşkilatların sayı
Standartlaşdırılan göstәricilәrin növü
Standartlaşdırılmayan göstәricilәrin sayı
Standartlaşdırılan göstәricilәrin tipi
Standartlaşdırılan göstәricilәrin sayı

304 Ümumi texniki tәlәblәr , Ümum texniki şәrtlәr , Texniki şәrtlәr standartlarının işlәnmәsinin tәqvim
müddәti neçә aydan çox olmamalıdır?

•

10
20
18
16
13

305 Aşağıdakı amillәrdәn hansı Standartın son layihәsinin işlәnib hazırlanması vә onun qәbul olunmaq üçün
tәqdim edilmәsi mәrhәlәsindә bu mәrhәlәyә tәsir etmir?

•

Әvvәlcәdәn aparılmış tәdqiqatların vә işlәmәlәrin olması
Razılaşdırılan tәşkilatların sayı
Razılaşdırılmayan tәşkilatların sayı
Razılaşdırılmayacaq tәşkilatların sayı
Razılaşdırıcı tәşkilatların sayı

306 Standartın son layihәsinin işlәnib hazırlanması vә onun qәbul olunmaq üçün tәqdim edilmәsi
mәrhәlәsindә aşağıdakı amillәrdәn hansı bu mәrhәlәyә tәsir etmir?

•

Razılaşdırılmayan tәşkilatların sayı
Standartın tәtbiq olunduğu tәşkilatların sayı
Razılaşdırıcı tәşkilatların sayı
Razılaşdırılmayacaq tәşkilatların sayı
Razılaşdırılan tәşkilatların sayı

307 Ümumi texniki tәlәblәr , Ümum texniki şәrtlәr , Texniki şәrtlәr standartlarının işlәnmәsinin tәqvim
müddәti neçә aydan çox olmamalıdır?

•

16
10
20
18
13

308 Dövlәt standartının qәbul olunması vә dövlәt qeydiyyatı mәrhәlәsindә aşağıdakı amillәrdәn hansı bu
mәrhәlәyә tәsir edir?

•

Mütәxxәsislәrin peşә hazırlığı
Razılaşdırıcı tәşkilatların sayı
Tәsdiq zamanı standartın keçdiyi instansiyaların sayı
Standartlaşdırılan göst әricilәrin sayı
Standartın yenilik vә proqressivlik dәrәgәsi

309 Standartın son layihәsinin işlәnib hazırlanması vә onun qәbul olunmaq üçün tәqdim edilmәsi
mәrhәlәsindә aşağıdakı amillәrdәn hansı bu mәrhәlәyә tәsir etmir?

•

Razılaşdırılmayan tәşkilatların sayı
Mәmulatın mürәkkәbliyi
Razılaşdırıcı tәşkilatların sayı
Razılaşdırılmayacaq tәşkilatların sayı
Razılaşdırılan tәşkilatların sayı

310 Proseslәr üçün dövlәt standartlarının yenidәn baxılmasının tәqvim müddәti neçә aydan çox
olmamalıdır?

•

6
5
12
10
8

311 Standartın son layihәsinin işlәnib hazırlanması vә onun qәbul olunmaq üçün tәqdim edilmәsi
mәrhәlәsindә aşağıdakı amillәrdәn hansı bu mәrhәlәyә tәsir edir?

•

Razılaşdırıcı tәşkilatların sayı
Әvvәlcәdәn aparılmış tәdqiqatların vә işlәmәlәrin olması
Tәsdiq zamanı standartın keçdiyi instansiyaların sayı
Standartın tәtbiq olunduğu tәşkilatların sayı
Mәmulatın mürәkkәbliyi

312 Mәhsul, xidmәtlәr üçün dövlәt standartlarının yenidәn baxılmasının tәqvim müddәti neçә aydan çox
olmamalıdır?

•

7
5
13
12
10

313 Nәzarәt metodlarının (sınaq, ölçmәlәr, tәhlillәr) standartlarının işlәnmәsinin tәqvim müddәti neçә aydan
çox olmamalıdır?
20
10

•

13
16
18

314 Standartın layihәsinin işlәnib hazırlanması (birinci redaktә) mәrhәlәsindә aşağıdakı amillәrdәn hansı bu
mәrhәlәyә tәsir edir?

•

Standartın tәtbiq olunduğu tәşkilatların sayı
Razılaşdırıcı tәşkilatların sayı
Tәsdiq zamanı standartın keçdiyi instansiyaların sayı
Mәmulatın mürәkkәbliyi
Standartlaşdırılan göstәricilәrin sayı

315 Dövlәt standartının işlәnmәsinin tәşkili mәrhәlәsindә aşağıdakı amillәrdәn hansı bu mәrhәlәyә tәsir
edir?

•

Standartın tәtbiq olunduğu tәşkilatların sayı
Standartın yenilik vә proqressivlik dәrәcәsi
Razılaşdırıcı tәşkilatların sayı
Rәylәrin hazırlanmasında iştirak etmiş tәşkilatların sayı
Standartın informasiya tutumu

316 Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırma obyektlәrinin parametrlәrinin optimallaşdırılmasının mәqsәdli
funksiyasıdır?

•
317 .

•
İstehsalatın mәqsәdinin vә standartlaşdırma obyektinin tәtbiqinin iqtisadi effektdәn (sәmәrәlilikdәn), xәrclәrdәn
asılılığı
Elmitexniki tәrәqqinin müәyyәn sәviyyәsindә elmitexniki imkanları әks etdirәn standartlaşdırma obyektinin
parametrlәri arasındakı asılılığı
İstehsalatın materiallarla, xammalla, komplektlәşdirici elementlәrlә, kadrlarla, maliyyә vәsaitlәri ilә tәmin
olunmasını әks etdirәn asılılığı
Standartlaşdırma obyektinin yaradılması üçün elmitәdqiqatlara, onun işlәnib hazırlanmasına, istehsalına vә
istismarına (istehlakına) sәrf olunan xәrclәrin yuxarıda göstәrilәn parametrlәrdәn asılılığı

318 .

•

Elmitexniki tәrәqqinin müәyyәn sәviyyәsindә elmitexniki imkanları әks etdirәn standartlaşdırma obyektinin
parametrlәri arasındakı asılılığı
İstehsalatın materiallarla, xammalla, komplektlәşdirici elementlәrlә, kadrlarla, maliyyә vәsaitlәri ilә tәmin
olunmasını әks etdirәn asılılığı

Standartlaşdırma obyektinin yaradılması üçün elmitәdqiqatlara, onun işlәnib hazırlanmasına, istehsalına vә
istismarına (istehlakına) sәrf olunan xәrclәrin yuxarıda göstәrilәn parametrlәrdәn asılılığı
İstehsalatın mәqsәdinin vә standartlaşdırma obyektinin tәtbiqinin iqtisadi effektdәn (sәmәrәlilikdәn), xәrclәrdәn
asılılığı

319 Aşağıdakı bloklardan hansı standartlaşdırma obyektlәrinin optimallaşdırılmasının tipik sxeminә aid
deyildir?

•

İlkin asılılıqların tәrtib olunması
İlkin informasiyanın alınması
Riyazi modelin qiymәilәndirilmәsi (göstәrilәn blokların hamısı aiddir)
Ayrıayrı parametrlәrin proqnozlaşdırılması
Mәqsәdli funksiyanın vә mәhdudiyyәtlәrin formalaşdırılması

320 Standartlaşdırma obyektlәrinin parametrlәrinin optimallaşdırılmasının tipik sxemindә neçә blok
göstәrilmişdir?

•

5
3
11
9
7

321 Standartlaşdırmanın iqtisadi sәmәrәliliyi hesablanarkәn neçә metoddan istifadә olunur?

•

3
2
6
5
4

322 Standartların tәtbiqi nәticәsindә alınan iqtisadi sәmәrә necә hesablanır?

•
323 Birinci metodla tәyin olunan gözlәnilәn iqtisadi sәmәrә hansı düsturla ifadә olunur?

•
324 Aşağıdakılardan hansı cari xәrclәrә aid deyildir?

•

Mәmulatın (maşının) ömrü boyu onun cari tәmirinә vә istismarına çәkilәn xәrclәr
İstehsalatda çalışan fәhlәlәrin әmәk haqqı
Mәmulatın sınağının tәşkilinә vә aparılmasına çәkilәn xәrclәr
Material vә xammala çәkilәn xәrclәr
Amortizasiya xәrclәri

325 Aşağıdakılardan hansı kapital qoyuluşuna aid deyildir?
Standartın yaradılmasına vә tәtbiq olunmasına çәkilәn xәrclәr

•

Elmitәdqiqat, konstruktor işlәrinә çәkilәn xәrclәr
Müәssisәnin amortizasiya xәrclәri
Nümunәvi vә seriyalı istehsala çәkilәn xәrclәr
Maşının sınağının tәşkilinә vә aparılmasına çәkilәn xәrclәr

326 Standartlaşdırılan mәhsul vahidinә sәrf olunan gәtirilmiş xәrclәr hansı düsturla tәyin edilir?

•
327 Standartlaşdırmanın iqtisadi sәmәrәliliyinin hesablanması metodları hansı standartlarda şәrh edilir?

•

AZS 1.0 – 96; AZS 1.3– 91
ГОСТ 2.034 – 83; ГОСТ 2.003 – 83;
ГОСТ 2.743 – 82; ГОСТ 2.031– 83;
ГОСТ 2.201 – 80; AZS 1.4– 96;
ГОСТ 20779 – 81; ГОСТ 20780– 81;

328 Müәssisә üçün standartlaşdırma, tiplәşdirmә, unifikasiya vә aqreqatlaşdırma üzrә tәdbirlәrin illik iqtisadi
sәmәrәsi neçә parametrlә tәyin edilir?

•

6
3
4
5
7

329 İqtisadi cәhәtdәn әn yaxşı standart hansı standartdır?

•

O standartdır ki, onun tәtbiqi insanların tәhlükәsizliyini tәmin edir
O standartdır ki, onun tәtbiqi buraxılan mәhsulun keyfiyyәtini yaxşılaşdırır, әtraf mühitin qorunmasını tәmin edir
O standartdır ki, onun tәtbiqi kapital qoyuluşunun sәmәrәlilik әmsalını yüksәldir
O standartdır ki, onun tәtbiqi mәhsulun istehsalına çәkilәn gәtirilmiş xәrclәrin minimal qiymәtini vә kapital
qoyuluşunun qısa müddәtdә ödәnilmәsini tәmin edir
O standartdır ki, onun tәtbiqi әtraf mühitә dәyәn ziyanı minimum sәviyyәyә salır

330 Ölkәnin әhalisi tәrәfindәn istehlak olunan keyfiyyәti yüksәldilmiş vә yaxud yeni mәhsulun
standartlaşdırılmasından alınan illik iqtisadi sәmәrә hansı düsturla hesablanır?

•
331 Aşağıdakılardan hansı kapital qoyuluşuna aiddir?

•

Maşının sınağının tәşkilinә vә aparılmasına çәkilәn xәrclәr
Tәmir xәrclәri
Müәssisәnin amortizasiya xәrclәri

Maya dәyәri
Tәchizat xәrclәri

332 Verilmiş cavablardan cari xәrclәrә aid olanı göstәrin

•

Material vә xammala çәkilәn xәrclәr
Sınaq vasitәlәri üçün çәkilәn xәrclәr
Sınaq avadanlıqları üçün çәkilәn xәrclәr
Mәmulatın sınağının aparılmasına çәkilәn xәrclәr
Mәmulatın sınağının tәşkilinә çәkilәn xәrclәr

333 Aşağıdakılardan hansı cari xәrclәrә aiddir?

•

İstehsalatda çalışan fәhlәlәrin әmәk haqqı
Sınaq vasitәlәri üçün çәkilәn xәrclәr
Mәmulatın sınağının aparılmasına çәkilәn xәrclәr
Sınaq avadanlıqları üçün çәkilәn xәrclәr
Mәmulatın sınağının tәşkilinә çәkilәn xәrclәr

334 Aşağıdakılardan hansı kapital qoyuluşuna aiddir?

•

Maya dәyәri
Tәchizat xәrclәri
Tәmir xәrclәri
Müәssisәnin amortizasiya xәrclәri
Standartın yaradılmasına vә tәtbiq olunmasına çәkilәn xәrclәr

335 Kapital qoyuluşuna hansı aiddir?

•

Nümunәvi vә seriyalı istehsala çәkilәn xәrclәr
Maya dәyәri
Tәchizat xәrclәri
Tәmir xәrclәri
Müәssisәnin amortizasiya xәrclәri

336 Aşağıdakılardan hansı kapital qoyuluşuna aiddir?

•

Tәchizat xәrclәri
Tәmir xәrclәri
Elmitәdqiqat, konstruktor işlәrinә çәkilәn xәrclәr
Müәssisәnin amortizasiya xәrclәri
Maya dәyәri

337 Aşağıdakılardan hansı cari xәrclәrә aiddir?

•

Mәmulatın sınağının aparılmasına çәkilәn xәrclәr
Amortizasiya xәrclәri
Sınaq vasitәlәri üçün çәkilәn xәrclәr
Sınaq avadanlıqları üçün çәkilәn xәrclәr
Mәmulatın sınağının tәşkilinә çәkilәn xәrclәr

338 Mәhsulun seriyalı istehsalı nәticәsindә istehsal xәrclәrinin aşağı düşmәsi ilә әlaqәdar ucuzlaşma baş
verir. Hesabat üçün ucuzlaşma әmsalının U qiymәti neçәyә bәrabәr götürülür?

•

0,8
0,6
0,5
0,7
0,9

339 Kapital qoyuuluşunun sәmәrәlilik әmsalı hansı düsturla hesablanır?

•

340 ..

•

Eh
Eh>1
Eh=0
Eh>En
Eh=En

341 Aşağıdakılardan hansı cari xәrclәrә aiddir?

•

Mәmulatın sınağının tәşkilinә çәkilәn xәrclәr
Mәmulatın (maşının) ömrü boyu onun cari tәmirinә vә istismarına çәkilәn xәrclәr
Sınaq vasitәlәri üçün çәkilәn xәrclәr
Sınaq avadanlıqları üçün çәkilәn xәrclәr
Mәmulatın sınağının aparılmasına çәkilәn xәrclәr

342 Kapital qoyuluşunun normativ ödәnmә müddәti hansı düsturla tәyin olunur?

•

343 Texniki istehsalat tәyinatlı yeni mәhsulun limit qiymәti hәmin metodikaya әsasәn hansı düsturla
hesablanır?

•
344 .

•

0,30
0,06
0,10
0,12
0,25

345 .

•

İstehsalatın materiallarla, xammalla, komplektlәşdirici elementlәrlә, kadrlarla, maliyyә vәsaitlәri ilә tәmin
olunmasını әks etdirәn asılılığı
Elmitexniki tәrәqqinin müәyyәn sәviyyәsindә elmitexniki imkanları әks etdirәn standartlaşdırma obyektinin
parametrlәri arasındakı asılılığı
Standartlaşdırma obyektinin yaradılması üçün elmitәdqiqatlara, onun işlәnib hazırlanmasına, istehsalına vә
istismarına (istehlakına) sәrf olunan xәrclәrin yuxarıda göstәrilәn parametrlәrdәn asılılığı
İstehsalatın mәqsәdinin vә standartlaşdırma obyektinin tәtbiqinin iqtisadi effektdәn (sәmәrәlilikdәn), xәrclәrdәn
asılılığı

346 .

•

İstehsalatın mәqsәdinin vә standartlaşdırma obyektinin tәtbiqinin iqtisadi effektdәn (sәmәrәlilikdәn), xәrclәrdәn
asılılığı
İstehsalatın materiallarla, xammalla, komplektlәşdirici elementlәrlә, kadrlarla, maliyyә vәsaitlәri ilә tәmin
olunmasını әks etdirәn asılılığı
Elmitexniki tәrәqqinin müәyyәn sәviyyәsindә elmitexniki imkanları әks etdirәn standartlaşdırma obyektinin
parametrlәri arasındakı asılılığı
Standartlaşdırma obyektinin yaradılması üçün elmitәdqiqatlara, onun işlәnib hazırlanmasına, istehsalına vә
istismarına (istehlakına) sәrf olunan xәrclәrin yuxarıda göstәrilәn parametrlәrdәn asılılığı

347 Aşağıda göstәrilәn funksiyalardan hansı elmitexniki tәrәqqinin müәyyәn sәviyyәsindә elmitexniki
imkanları (mәhdudiyyәtlәri) әks etdirәn standartlaşdırma obyektinin parametrlәri arasındakı asılılığı ifadә
edir?

•
348 Optimallaşdırmaq üçün standartlaşdırma obyektlәrinin parametrlәrinin neçә funksiyasından istifadә
olunur?

•

4
7
5
2
3

349 Standartlaşdırma obyektlәrinin parametrlәrinin optimallaşdırılma metodları vә riyazi modellәr hansı
standartla müәyyәn edilir?

•

ГОСТ 1.71 – 73
ГОСТ 18.101 – 82
ГОСТ 15.102 – 73
ГОСТ 2.175 – 83
ГОСТ 1.0 – 68

350 Standartlaşdırma sahәsindә tәtbiq olunan әsas terminlәr hansı tәşkilat tәrәfindәn müәyyәn edilmişdir?

•

İSO Beynәlxalq tәşkilatının STAKO komitәsi
Müstәqil Dövlәtlәr Birliyinin Dövlәtlәrarası Şurası
Standartlaşdırma üzrә Avropa Komitәsi
Panamerika standartlar Komitәsi (KOPANT)
Beynәlxalq Elektrotexniki Komissiya (İES)

351 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki reqlamentә aiddir?

•

Mәhsulun istifadәyә yararlılığını xarakterizә edәn sәnәdlәr
Hökumәtin xüsusi nәzarәt orqanlarının texniki normaları vә qaydaları
Mәhsulun istehsal texnologiyasını xarakterizә edәn sәnәdlәr
Mәhsulun işlәnilmәsini xarakterizә edәn sәnәdlәr
Mәhsulun konstruksiyalaşdırılmasını xarakterizә edәn sәnәdlәr

352 Standartlaşdırmaya aid olanı göstәrin

•

Satışı tәşkil etmәk
İstehsal müәssisәlәrindә aparılan işlәri tәşkil etmәk
Bütün növ resursların qәnaәtini tәmin etmәk
Istehsal proseslәrini tәşkil etmәk
keyfiyyәtә nәzarәti tәşkil etmәk

353 Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmaya aiddir?

•

Keyfiyyәtә nәzarәti tәşkil etmәk
Mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) insanın hәyatı, sağlamlığı, әmlakı vә әtraf mühit üçün tәhlükәsizliyini tәmin
etmәk
İstehsal müәssisәlәrindә aparılan işlәri tәşkil etmәk
Istehsal proseslәrini tәşkil etmәk
Satışı tәşkil etmәk

354 Standartlaşdırma aspektinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Mәhsulun etibarlılığına tәlәblәr
Terminlәr vә tәriflәr
Mәhsulun uzunömürlülüyünә tәlәblәr
Mәhsulun tәmirә yararlılığına tәlәbәlәr
Mәhsulun imtinasızlığına tәlәblәr

355 Standart sözü hansı dildәn götürülmüş vә norma, nümunә, etalon mәnasını daşıyır?

•

İngilis

Latın
Yunan
Alman
Fransız

356 Standartlaşdırma üzrә normativ sәnәdlәrә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

İstehsal texnoloji sәnәdlәr
Texniki xәritәlәr
Cizgilәr
Konstruktivtexnoloji sәnәdlәr
Texniki reqlamentlәr
Texniki reqlamentlәr

357 Standartlaşdırma üzrә qaydaların tәrtibi, mәzmunu, şәrhi vә rәsmilәşdirilmәsi hansı standart üzrә hәyata
keçirilir

•

AZS 1.6  96
AZS 1.0  96
AZS 1.3  96
AZS 1.4  96
AZS 1.5  96

358 İki vә çox dövlәtlәrin qarşılıqlı razılıq әsasında qәbul vә istifadә etdiklәri standartlar hansı
standartlardır?

•

Sahә
Regional
Milli
Dövlәtlәrarası
Beynәlxalq

359 Neçә hallarda Standartlaşdırma üzrә qaydalar hazırlana bilәr?

•

6
2
3
4
5

360 Standart nәdir?

•

Mәhsulun keyfiyyәt vә tәhlükәsizliyinә dair tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn normativ sәnәddir
Etalon
Ölçmә vasitәsi
Nümunә
Eyniyyәt

361 Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma haqqında qanunu neçәnci ildәn qüvvәyә minmişdir?

•

1991
1994
1996
1995
1993

362 Dünya ölkәlәri beynәlxalq standartların tәtbiqinin neçә variantını istifadә edirlәr?

•

3

2
5
1
4

363 Aşağıdakı ölkәlәrin hansında Milli standartlaşdırma qeyridövlәt tәşkilatları tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

Yaponiyada
Rusiyada
Ukraynada
Belarusiyada
Böyük Britaniyada

364 Texniki reqlamentә aid olan cavab hansıdır?

•

Mәhsulun istifadәyә yararlılığını xarakterizә edәn sәnәdlәr
Mәhsulun konstruksiyalaşdırılmasını xarakterizә edәn sәnәdlәr
Ölkәnin texniki qanunvericiliyi
Mәhsulun istehsal texnologiyasını xarakterizә edәn sәnәdlәr
Mәhsulun işlәnilmәsini xarakterizә edәn sәnәdlәr

365 Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmaya aid deyildir?

•

İstehlakçıların mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) nomenklaturası vә keyfiyyәti haqqında tam informasiyaya malik
olmalarını tәmin etmәk
Mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) insanın hәyatı, sağlamlığı, әmlakı vә әtraf mühit üçün tәhlükәsizliyini tәmin
etmәk
Ölçmәlәrin dәqiqliyini vә vәhdәtini tәmin etmәk
Bütün növ resursların qәnaәtini tәmin etmәk
İstehsal müәssisәlәrindә aparılan işlәri tәşkil etmәk

366 Texnikiiqtisadi әmәkdaşlıq edәn bir qrup әrazi dövlәtlәrinin qәbul vә istifadә etdiklәri standartlar hansı
standartlardır?

•

Sahә
Milli
Dövlәtlәrarası
Regional
Beynәlxalq

367 Standartlaşdırma aspektinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Mәhsulun imtinasızlığına tәlәblәr
Mәhsulun komplektliliyinә tәlәblәr
Mәhsulun tәmirә yararlılığına tәlәbәlәr
Mәhsulun uzunömürlülüyünә tәlәblәr
Mәhsulun etibarlılığına tәlәblәr

368 Hansı cavab standartlaşdırma üzrә normativ sәnәdlәrә aiddir?

•

Cizgilәr
Texnikiiqtisadi informasiya tәsnifçilәri
Konstruktivtexnoloji sәnәdlәr
İstehsal texnoloji sәnәdlәr
Texniki xәritәlәr

369 Standartlaşdırma üzrә normativ sәnәdlәrә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Texniki xәritәlәr
Konstruktivtexnoloji sәnәdlәr

•

Standartlaşdırma üzrә qaydalar
İstehsal texnoloji sәnәdlәr
Cizgilәr

370 Normativ sәnәdlәrә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Cizgilәr
Standartlar
Konstruktivtexnoloji sәnәdlәr
İstehsal texnoloji sәnәdlәr
Texniki xәritәlәr

371 Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmaya aiddir?

•

Satışı tәşkil etmәk
Mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) insanın hәyatı, sağlamlığı, әmlakı vә әtraf mühit üçün tәhlükәsizliyini tәmin
etmәk
İstehsal müәssisәlәrindә aparılan işlәri tәşkil etmәk
Istehsal proseslәrini tәşkil etmәk
Keyfiyyәtә nәzarәti tәşkil etmәk

372 Dünya dövlәtlәrinin әksәriyyәtinin qәbul vә istifadә etdiyi standartlar hansı standartlardır?

•

Beynәlxalq
Milli
Dövlәtlәrarası
Reqional
Sahә

373 Standartın tәsir dairәsi necә tәyin edilir?

•

Texniki şәrtlәrin standartını işlәyib hazırlayan tәşkilatın statusu ilә
Standartı işlәyib hazırlayan tәşkilatın tәşәbbüsü ilә
Nazirliklәrin standartlaşdırma üzrә baza tәşkilatları tәrәfindәn
Verilmiş kateqoriyalı standartı qәbul etmiş (tәsdiq etmiş) orqanın statusu vә sәriştәliliyi ilә
Dövlәt standartlarını qәbul etmiş tәşkilatın tәşәbbüsü ilә

374 Standartlaşdırma üzrә normativ sәnәdlәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

Konstruktivtexnoloji sәnәdlәr
Standartlar
Texniki reqlamentlәr
Texnikiiqtisadi informasiya tәsnifçilәri
Standartlaşdırma üzrә qaydalar

375 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki reqlamentә aid deyildir?

•

Hökumәtin xüsusi nәzarәt orqanlarının texniki normaları vә qaydaları
Ölkәnin texniki qanunvericiliyi
Ölkә Prezidentinin texniki xarakterli tәlәblәri özündә әks etdirәn fәrmanları vә Hökumәt qәrarları
Mәcburi standartlar
Mәhsulun istehsal texnologiyasını xarakterizә edәn sәnәdlәr

376 Standartlaşdırılan obyektlәrin parametrik sıraları nәyin әsasında qurulur?

•

Eksperimental tәdqiqatların nәticәlәri әsasında
Üstüntutulan әdәdlәr sistemi әsasında
Diferensial metod әsasında
Riyazi gözlәmәlәr әsasında

Qәbul edilmiş xarakteristikaların mexaniki yığımı әsasında

377 Regional standartlaşdırma nәdir?

•

Standartlaşdırma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada iştiraketmә bir neçә iqtisadi regionun dövlәtlәrinin
müvafiq orqanları üçün açıqdır
Standartlaşdırma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada iştiraketmә dünyanın bir çox ölkәlәrinin müvafiq orqanları
üçün açıqdır
Standartlaşdırma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada iştiraketmә dünyanın sәnaye cәhәtdәn inkişaf etmiş
regional dövlәtlәrinin müvafiq orqanları üçün açıqdır
Standartlaşdırma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada iştiraketmә dünyanın ancaq bir coğrafi vә ya iqtisadi
regionunun dövlәtlәrinin müvafiq orqanları üçün açıqdır
Standartlaşdırma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada iştiraketmә dünyanın ancaq üç ölkәsi üçün açıqdır

378 Standartlaşdırma aspektinә aşağıdakılardan hansı aid deyildir?

•

Mәhsulun uzunömürlülüyünә vә tәmirә yararlılığına tәlәbәlәr
Şәrti işarәlәr vә ixtisarlar
Keyfiyyәt sәviyyәsinin әsas göstәricilәrinә tәlәblәr
Mәhsulun komplektliliyinә tәlәblәr
Terminlәr vә tәriflәr

379 Standartlaşdırma aspektinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Mәhsulun imtinasızlığına tәlәblәr
Mәhsulun etibarlılığına tәlәblәr
Şәrti işarәlәr vә ixtisarlar
Mәhsulun uzunömürlülüyünә tәlәblәr
Mәhsulun tәmirә yararlılığına tәlәbәlәr

380 Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırma üzrә normativ sәnәdlәrә aid edilә bilmәz?

•

standartlar
texniki şәrtlәr
standartlaşdırma üzrә qaydalar
texnikiiqtisadi informasiya tәsnifçilәri
texniki reqlamentlәr

381 Sahә standartları, texniki şәrtlәr vә müәssisә standartları tәsdiq edildikdәn sonra hansı müddәt әrzindә
dövlәt informasiya bankına göndәrilmәlidir?

•

50 gün
15 gün
30 gün
40 gün
45 gün

382 Aşağıdakılardan hansı sahә standartları obyektlәrinә aiddir?

•

Sahәlәrarası tәtbiq olunan mәmulatların dәqiqlik normaları
Elmitexniki terminlәr vә işarәlәr
Sahәdә tәtbiq olunan eyni texnoloji proseslәr
Ölçmә vasitәlәrinin, maşınların dövlәt sınağı
Ümumtexniki vә tәşkilatimetodik qaydalar vә normalar

383 Dövlәt standartlarının әsas obyektlәri (standartlaşdırma obyektlәri) neçә şәrti qrupa bölünür

•

10
9
3

5
7

384 Standartlar nәdәn asılı olaraq kateqoriyalara bölünür?

•

Tәsdiq olunma yerindәn
Tәsir dairәsindәn
Standartın strukturundan
Standartlaşdırma obyektindәn
Tәsdiq olunma tarixindәn

385 Mәhsul (xidmәt) üçün standartlar hәmcins mәhsul (xidmәt) qrupuna vә ya konkret mәhsula (xidmәtә)
tәlәblәri tәyin edir. Bu normativ sәnәdlәrin neçә növmüxtәlifliyi vardır?

•

6
2
3
4
5

386 Hansı әsasverici standarta görә müxtәlif kateqoriyalı standartlar növlәrә bölünür?

•

AZS 1.6  96
AZS 1.0  96
AZS 1.2  96
AZS 1.3  96
AZS 1.5  96

387 Respublikada neçә növ standartlar işlәnib hazırlanır?

•

3
2
6
5
4

388 Ümumi texniki şәrtlәrin standartları adәtәn neçә bölmәdәn ibarәt olur?

•

6
4
10
9
8

389 Standartlar neçә növ tәlәblәri nәzәrdә tutur?

•

4
3
6
2
5

390 Standartlar neçә kateqoriyaya bölünür?

•

8
4
5
6
7

391 Sahә standartı nәdir?

•

Dövlәtlәrarası standartlar
Milli standartlar
Azәrbaycan Respublikasının nazirliyi tәrәfindәn tәsdiq olunmuş
Müәssisәlәrdә tәtbiq olunan standartlar
Bütün sahәlәri әhatә edәn standartlar

392 Aşağıdakılardan hansı ümumi texniki şәrtlәrin standartlarının bölmәsinә aid deyildir

•

Mәhsulun qәbul qaydaları
Әsas parametrlәr (ölçülәr)
Keyfiyyәt parametrlәrinә, qablaşdırmaya, nişanlamaya ümumi tәlәblәr
Tәhlükәsizlik tәlәblәri
Mәhsulun layihәlәndirilmәsi qaydaları

393 Sahә standartları obyektlәrinә aid olmayanlaar hansıdır?

•

Sahәdә tәtbiq olunan müxtәlif texnoloji proseslәr
Ümumtexniki vә tәşkilatimetodik qaydalar vә normalar
Sahәdә tәtbiq olunan eyni texnoloji proseslәr
Sahәdә tәtbiq olunan oxşar texnoloji proseslәr
Sahәdә tәtbiq olunan uyğun texnoloji proseslәr

394 Aşağıdakı bәndlәrdәn hansı dövlәt standartlarının mәcburi tәlәblәrinә aid deyil ?

•

Mәhsulların kompleks standartlaşdırılması
Mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) insanın hәyatı, sağlamlığı, әmlakı vә әtraf mühit üçün tәhlükәsizliyi
) Mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) elm, texnika vә texnologiyanın inkişafına uyğunluğu
Ölçmәlәrin dәqiqliyini vә vәhdәtini tәmin edәn metroloji norma, qayda, tәlәb vә müddәalar
Mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) tәhlükәsizlik texnikası vә istehsalat sanitariyası tәlәblәri

395 ГОСТ nәdir?

•

Beynәlxalq standart
Milli standart
Regional standart
Rusiya standartı
Dövlәtlәrarası standart

396 Tәşkilatimetodik vә ümumtexniki standartların qüvvәdәqalma müddәti neçә ilә tәsdiq edilir?

•

4ilә
3 ilә
qeyrimәhdud müddәtә
8 ilә
5 ilә

397 Standrtın layihәsi rәy üçün hansı tәşkilata göndәrilmir?

•

Dövlәt nәzarәt orqanlarına
Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq tәşkilatlara
Texniki komitә üzvlәrinә
Standartın tәtbiqini tәşkil edәn tәşkilatlara
Sifarişçi tәşkilata

398 Standartın işlәnmәsinin birinci mәrhәlәsindә tәrtib edilәn texniki tapşırığın layihәsindә standartlaşdırma
obyektinin xüsusiyyәtini, standartın kateqoriyasını vә növünü nәzәrә alaraq neçә növ mәlumat göstәrilir?

•

10
8
3
5
6

399 Standrtın layihәsi rәy üçün hansı tәşkilata göndәrilir?

•

Standartlaşdırma üzrә regional institutlara
Standartın tәtbiqini tәşkil edәn tәşkilatlara
Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq tәşkilatlara
Standartlaşdırma üzrә regional tәşkilatlara
Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq institutlara

400 Dövlәt standartlarının adları hansı dildә yazılmışdır?

•

Milli
Milli vә rus
Milli, rus, ingilis vә fransız
Milli vә ingilis
Milli, rus vә fransız

401 Standartların işlәnib hazırlanmasının vahid tәşkilati sxemi hansı standartda nәzәrdә tutulmuşdur?

•

AZS 1.6 – 96
AZS 1.0 – 96
AZS 1.2 – 96
AZS 1.3 – 96
AZS 1.4 – 96

402 Standartın işlәnib hazırlanmasına orta hesabla neçә il tәlәb olunur?

•

5 il
1,0 il
1,5 il
2,5 il
3 il

403 Standart layihәsinin izahat vәrәqi standartın işlәnilmәsinin hansı mәrhәlәsindә tәrtib olunur?

•

IV
V
I
II
III

404 Standartların işlәnib hazırlanmasının I mәrhәlәsi nә ilә yekunlaşır?

•

Texniki tapşırıq tәrtib vә tәsdiq edilir
Standartın layihәsi tәsdiq edilir
Standartın layihәsi razılaşdırılır
Standartın layihәsi hazırlanır
Standartın әsas bölmәlәri işlәnib hazırlanır

405 Dövlәt standartlarının işlәnib hazırlanması neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?
7
3
4

•

•

5
6

406 Sahә standartlarının işlәnib hazırlanması, razılaşdırılması, tәsdiqi vә qeydiyyatı qaydalarını müәyyәn
edәn standart hansıdır?

•

AZS 1.6  96
AZS 1.4  96
AZS 1.0  96
AZS 1.2  96
AZS 1.3  96

407 Standartın layihәsinin izahat vәrәqindә neçә növ mәlumatlar verilir?

•

13
5
7
9
11

408 Standrtın layihәsi rәy üçün hansı tәşkilata göndәrilir?

•

Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq tәşkilatlara
Dövlәt nәzarәt orqanlarına
Standartlaşdırma üzrә regional institutlara
Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq institutlara
Standartlaşdırma üzrә regional tәşkilatlara

409 Rәy verilmәk üçün standartın layihәsi hansı tәşkilata göndәrilir?

•

Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq tәşkilatlara
Sifarişçi tәşkilata
Standartlaşdırma üzrә regional institutlara
Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq institutlara
Standartlaşdırma üzrә regional tәşkilatlara

410 Hansı standart standartların tәrtibi, şәrhi, rәsmilәşdirilmәsi vә mәzmununa olan ümumi tәlәblәri
xarakterizә edir?

•

AZS 1.2 – 96
AZS 1.0 – 96
AZS 1.5 – 96
AZS 1.4 – 96
AZS 1.3 – 96

411 Bu standartlardan Dövlәt standartlarının işlәnmә qaydaları nı xarakterizә edәn standart hansıdır?

•

AZS 1.6  96
AZS 1.2  96
AZS 1.3  96
AZS 1.4  96
AZS 1.5 96

412 Hansı standart müәssisә standartlarına aid ümumi müddәaları müәyyәn edir?
AZS 1.4  96
AZS 1.0  96
AZS 1.2  96
AZS 1.3  96

•

•

AZS 1.4  96

413 Dövlәt standartlaşdırma sisteminin standartların kompleksindә Texniki şәrtlәrin işlәnmәsi,
razılaşdırılması, tәsdiqi vә qeydiyyatı hansı standartla müәyyәn edilir?

•

AZS 1.2  96
AZS 1.0  96
AZS 1.5  96
AZS 1.4  96
AZS 1.3  96

414 TSVS standartları neçәnci ildәn tәtbiq olunmağa başlamışdır?

•

1975
1972
1971
1970
1974

415 KSVS standartları neçәnci ildәn qüvvәyә minmişdir?

•

1996
1971
1970
1960
1980

416 Aşağıdakı standartlardan hansı KSVS standartıdır?

•

ГОСТ 10169  77
ГОСТ 2.031 – 83
ГОСТ 3.015  76
ГОСТ 14.201  83
ГОСТ 1.0 85

417 KSVS standartına әsasәn mәmulat vә onu tәşkil edәn hissәlәrin qarşılıqlı әlaqәsini şәrti işarәlәrlә
özündә әks etdirәn qrafiki konstruktor sәnәdi necә adlanır?

•

Nәzәri çertyoj
Şәkil
Eskiz
Çertyoj
Sxem

418 KSVS standartında mәmulat vә texniki sәnәdlәrin işarәlәnmәsi strukturuna görә tәsnifat
xarakteristikasının kodu necә işarәlәnir?

•

XXXXXX
XXXX
XXX
XX
XXXXX

419 ГОСТ 2.103 – 68 standartına görә konstruktor sәnәdlәrinin işlәnmәsi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

6
4
3
2

5

420 Hazırda TSVS kompleksinә neçә dövlәt standartı daxildir?

•

70 – dәn çox
50 dәn çox
40 – dan çox
30 – dan çox
60 – dan çox

421 TSVS – dә ifadә edilmiş qaydaları vә müddәaları aşağıda verilәnlәrdәn hansına aid etmәk olar?

•

Çertyoj – qrafiki mәlumatlar vә tәdris әdәbiyyatı
Texniki – iqtisadi mәlumatlar vә tәdris әdәbiyyatı
Konstruktor – texnoloji mәlumatlar vә tәdris әdәbiyyatı
Texniki – texnoloji mәlumatlar vә tәdris әdәbiyyatı
Elmi – texniki mәlumatlar vә tәdris әdәbiyyatı

422 KSVS standartlarında mәmulatların vә texniki sәnәdlәrin işarәlәnmәsi strukturuna görә işçi tәşkilatın
kodu necә işarәlәnir?

•

XXXXXX
XXXX
XXX
XX
XXXXX

423 TSVS standartlarının işarәlәnmәsi hansı prinsip üzrә aparılır?

•

Tiplәşmә
Sistemlәşmә
Siniflәşmә
Qruplaşma
Tәsnifatlaşma

424 Aşağıdakılar müәssisәlәrdә әmәyin tәşkili vasitәsidir vә müәssisәnin bütün xidmәtlәri üçün ilk mәlumat
mәnbәyidir.Onlar hansılardır?

•

Konstruktor sәnәdlәri
Çertyojlar
Texnoloji sәnәdlәr
Texniki sәnәdlәr
Layihәlәr

425 KSVS standartına görә layihәlәndirilmәsi, istehsalı vә onlara müvafiq konstruktor sәnәdlәri
hazırlanması baxımından bütün mövcud çoxadlı mәmulatlar әsasәn neçә növә ayrılır?

•

15
4
3
2
10

426 TSVS kompleksinә daxil olan dövlәt standartlarının 9 – cu qrupu nәyi müәyyәn edir?

•

Mәlumatlar bazasını
Әsas istehsalat sәnәdlәrini
Әsas standartları
Ümumi müddәaları

Kömәkçi istehsalat sәnәdlәrini

427 Texnoloji sәnәdlәrin formaları vә onların tәrtib edilmә qaydaları hansı qrup vasitәsi ilә müәyyәn olunur?

•

7
5
4
3
6

428 Texnoloji sәnәdlәrin tәsnifatlaşması vә işarәlәnmәsi hansı qrupa aid edilir?

•

4
2
1
0
3

429 Bu standartlar texnoloji sәnәdlәrә aid olan ümumi müddәaları müәyyәn edir. Onlar hansı qrupu tәmsil
edir?

•

0
1
2
3
4

430 TSVS kompleksinә daxil olan dövlәt standartları neçә tәsnifat qrupuna bölünür?

•

50
40
10
20
30

431 Texnoloji sәnәdlәrin vahid sistemi kompleksinә daxil olan standartlar neçәnci snifә mәnsubdur?

•

5 – ci
4  cü
3 – cü
2  ci
1 ci

432 TSVS kompleksinә daxil olan standartların ehtiyyat qrupları hansılardır?

•

6;7
4;5
3;4
5;6
7;8

433 Bu qrup sınaq vә nәzarәt üçün texnoloji sәnәdlәrin tәrtibedilmә qaydalarını müәyyәn edir.Bu hansı
qrupdur?

•

5
1
2
4
3

434 İş növlәri üzrә ixtisaslaşdırılmış texnoloji sәnәdlәrin tәrtib edilmә qaydaları aşağıda verilәn qruplardan
birinә aid edilir.Düzgün cavabı seçin.

•

0
2
1
4
3

435 Mәmulatlarda detalların vә yığım vahidlәrinin tәtbiqi vә texnoloji tәchizat vasitәlәrinin uçotu üzrә olan
standartlar aşağıda verilәn qrup vasitәsi ilә tәyin olunur. Bu qrup hansıdır?

•

0
1
2
3
4

436 Bu qrup standartlar TSVS kompleksinә daxil olan standartların tәyinatını, yayılma sahәsini,
tәsnifatlaşma vә işarәlәnmәsini müәyyәn edir.Bu qrup hansıdır?

•

0
4
2
3
1

437 İTHVS standartlarının işarәlәnmәsi hansı prinsip әsasında aparılır?

•

kataloqlaşma
siniflәşdirmә
kodlaşdırma
tәsnifatlaşma
sistemlәşdirmә

438 İstehsalatın texnoloji hazırlabnmasının vahid sisteminә neçә dövlәt standartı daxildir?

•

40dan çox
50dәn çox
10dan çox
20dәn çox
30dan çox

439 Hansı işlәrin geniş tәtbiqini İTHVS nәzәrdә tutur?

•

çatdırılmanın
idarәetmә işlәrinin
yüklәmәnin
daşınmanın
boşaltmanın

440 İstehsalatın hazırlanmasının vahid sistemi hansı işlәrin geniş tәtbiqini nәzәrdә tutur?

•

çatdırılmanın
mühәndistexniki işlәrin
yüklәmәnin
daşınmanın
boşaltmanın

441 İTHVS hansı işlәrin geniş tәtbiqini nәzәrdә tutur?

•

yüklәmәnin
istehsalat proseslәrinin avtomatlaşdırılması vasitәlәrin
boşaltmanın
çatdırılmanın
daşınmanın

442 Layihәlәndirmәnin maket metodları vә digәr standartlar qrupları hansı tәsnifat qrupuna aid edilir?

•

6 vә 7
4 vә 5
5 vә 6
8 vә 9
7 vә 8

443 Sxemlәrin yerinә yetirilmә qaydaları aşağıdakı tәsnifat qruplarından birinә şamil olunur. Düzgün
variantı seçin.

•

8
7
4
5
6

444 Konstruktor sәnәdlәrinin tәdavül qaydaları hansı tәsnifat qrupuna aid edilir?

•

2
2
6
5
4
3

445 İstismar vә tәmir sәnәdlәrinin yerinә yetirilmә qaydaları hansı tәsnifat qrupuna daxildir?

•

2
4
6
5
3

446 Maşınqayırma vә cihazqayırma mәmulatlarının çertyojlarının yerinә yetirilmә qaydaları hansı tәsnifat
qrupuna daxildir?

•

4
1
2
3
0

447 Çertyojların yerinә yetirilmәsinin ümumi qaydaları hansı tәsnifat qrupuna aid edilir?

•

4
3
0
1
2

448 Maşınqayırma vә cihazqayırma mәmulatlarının çertyojlarının yerinә yetirilmә qaydaları hansı tәsnifat
qrupuna daxildir?

•

2
0
1
4
3

449 Konstruktor sәnәdlәrindә mәmulatların tәsnifatı vә işarәlәnmәsinin aid edildiyi qrup aşağıda göstәrilәn
variantlardan biridir. Düzgün variantı seçin.

•

4
0
1
2
3

450 Mәmulatların növü, işlәnib hazırlanma mәrhәlәlәri, әsas yazılar, norma nәzarәti,patent formuluyarı,
texniki şәrtlәri nizama salan standartlar bu qrupa daxildir. Bu qrup hansıdır?

•

4
2
1
0
3

451 Bu qrupun standartları KSVS standartlarının tәyinatını, yayılma sahәsini, tәsnifatını vәişarәlәnmәsini
müәyyәn edir. Bu hansı qrupdur?

•

0
1
2
3
4
[yeni cavab]

452 KSVS standartları neçә tәsnifat qrupuna bölünür?

•

25
15
10
5
20

453 KSVS standartlar kompleksinә daxil olan dövlәt standartları hansı sinifә aiddir?

•

Beşinci sinif
Ücüncü sinif
Ikinci sinif
Birinci sinif
Dördüncü sinif

454 KSVS standartlarının tәtbiqi mәmulatların layihәlәrinin işlәnib hazırlanması zamanı hansı faktorun daha
geniş şәkildә tәtbiqinә imkan verir?

•

Tiplәşdirmәnin
Aqreqatlaşdırmanın
Simplifikatlaşdırmanın

•

Unifikasiyanın
Sistemlәşdirmәnin

455 Konstruktor sәnәdlәrinin işlәnib hazırlanması, tәrtib edilmәsi vә tәdavülünün vahid qaydalarını vә
müddәalarını müәyyәn edәn standartlar vә digәr normativ sәnәdlәr kompleksi necә adlanır?

•

CSVS
TSVS
ALS
İTHVS
KSVS

456 Konstruktor sәnәdlәrinin vahid sistemi nә vaxtdan müәssisә vә tәşkilatlarda tәtbiq olunmağa başladı

•

1 yanvar 1991
1 yanvar 1971
1 yanvar 1961
1 yanvar 1951
1 yanvar 1981

457 Standartların kompleks sistemlәrinin tәtbiqi nәyә nail olmağa imkan verir?

•

Mühәndis әmәyinin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinә, mәhsulun keyfiyyәtinin
Mәhsulun iqtisadi sәmәrәliliyinin yüksәldilimәsinә
Mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinә
Mühәndis әmәyinin sәmәrәliliyinin artırılmasına
Mәhsulun keyfiyyәtinin vә istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin

458 Kompleks standartlar sisteminә daxil olan standartlar özündә hansı mәrhәlәlәri әks etdirir?

•

Mәmulatın istismarı vә tәmiri mәrhәlәlәrini
Istehsalatın hazırlanması mәrhәlәsini
Tәdqiqat vә layihәlәndirmә mәrhәlәlәrini
Mәmulatların ömrünün bütün mәrhәlәlәrini
Mәmulatın istehsalı mәrhәlәsini

459 Kompleks standartlar sisteminin hәr bir kompleksi özündә nә qәdәr proqressiv standartı birlәşdirir?

•

Minlәrlә
Onlarla vә yüzlәrlә
Yüzlәrlә
Onlarla
Yüzlәrlә vә minlәrlә

460 Ümumtexniki standartların kompleks sistemlәrinin yaradılmasına sәbәb nә idi?

•

Istehsalın geniş miqyasda inkişafı vә müәssisәlәrin sahәlәrarası әlaqәlәrinin
Elmi – texniki tәrәqqi
Sahәlәrarası әlaqәlәrin genişlәnmәsi
Ictimai istehsalın inkişafı
Istehsalın geniş miqyasda inkişafı

461 Aşağıda verilәnlәr arasından mәmulatın quruluşu, iş prinsipi, parametrlәri, qabarit ölçülәri haqqında
tәsәvvür yaradan vә prinsipial konstruktor hәllini özündә cәmlәşdirәn konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusu
necә adlana bilmәz?
Eskiz layihәsi
Cәdvәl
Çertyoj

•

•

Texniki tәklif
Texniki xәritә

462 Mәmulatın quruluşu, iş prinsipi, parametrlәri, qabarit ölçülәri haqqında tәsәvvür yaradan vә prinsipial
konstruktor hәllini özündә cәmlәşdirәn konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusu necә adlana bilmәz?

•

Eskiz layihәsi
Cәdvәl
Çertyoj
Işçi sәnәd
Texniki xәritә

463 Aşağıda verilәnlәr arasından mәmulatın quruluşu, iş prinsipi, parametrlәri, qabarit ölçülәri haqqında
tәsәvvür yaradan vә prinsipial konstruktor hәllini özündә cәmlәşdirәn konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusu
necә adlanır?

•

Texniki layihә
Texniki tәklif
Eskiz layihәsi
Işçi sәnәd
Layihә

464 Yeni işlәnilәn mәmulatın, mövcud mәmulatların vә patent materiallarının xüsusiyyәtlәrini nәzәrә alaraq
yeni mәmulatın yaradılmasının mәqsәdә  uyğunluğunu әsaslandıran konustruktor sәnәdlәrinin mәcmusu
necә adlanır?

•

Işçi sәnәd
Texniki layihә
Eskiz layihәsi
Layihә
Texniki tәklif

465 İşlәnmә mәrhәlәlәrindәn asılı olaraq konustruktor sәnәdlәri aşağıda göstәrilәn növlәrә bölünür. Onlar
hansılardır?

•

Texniki layihә vә işçi sәnәdlәri
Layihә vә işçi sәnәdlәri
Texniki tәklif vә işçi sәnәdlәri
Layihә vә texniki tәklif
Eskiz layihәsi vә işçi sәnәdlәri

466 Standartların tәtbiqinin birinci üsulu aşağıdakılardan hansını nәzәrdә tutur?

•

Standartın digәr normativ sәnәdә daxil edilmәsini
Mәhsulun layihәlәndirilmәsi, istehsalı vә sınağı proseslәrindә
Standartın digәr Dövlәt Proqramına daxil edilmәsini
Standartın digәr әsasverici sәnәdә daxil edilmәsini
Standartın digәr hüquqi aktlara daxil edilmәsini

467 Aşağıdakılardan hansı Standartların tәtbiqinin birinci üsulunu nәzәrdә tutur?

•

Standartın digәr hüquqi aktlara daxil edilmәsini
Standartın digәr normativ sәnәdә daxil edilmәsini
Mәhsulun sertifikaktlaşdırılması prosesindә standartların birbaşa
Standartın digәr Dövlәt Proqramına daxil edilmәsini
Standartın digәr әsasverici sәnәdә daxil edilmәsini

468 Verilәnlәrdәn biri Standartların tәtbiqinin birinci üsuludur. Bu üsul nәyi nәzәrdә tutur?

•

•

Elmitәdqiqat vә tәcrübikonstruktor işlәrindә standartların birbaşa
Standartın digәr normativ sәnәdә daxil edilmәsini
Standartın digәr hüquqi aktlara daxil edilmәsini
Standartın digәr әsasverici sәnәdә daxil edilmәsini
Standartın digәr Dövlәt Proqramına daxil edilmәsini

469 Standartların tәtbiqinin birinci üsulu aşağıdakılardan hansını nәzәrdә tutmur?

•

Mәhsulun layihәlәndirilmәsi, istehsalı vә sınağı proseslәrindә
Elmitәdqiqat vә tәcrübikonstruktor işlәrindә standartların birbaşa
Standartın idarәetmә fәaliyyәti proseslәrindә tәtbiqini
Standartın digәr normativ sәnәdә daxil edilmәsini
Mәhsulun sertifikaktlaşdırılması prosesindә standartların birbaşa

470 İSO/BEK Rәhbәrlik 2 sәnәdi normativ sәnәdlәrin tәtbiqinin neçә üsulunu tövsiyә edir?

•

3
5
6
2
4

471 Respublikada istehsal edilәn mәhsulun ixrac edilmәsi üçün normativ sәnәdlәrin tәtbiqi nә ilә tәyin
edilir?

•

Texniki şәrtlәrdә verilmiş parametrlәrlә
Standartlarda verilmiş mәcburi vә ya tövsiyә olunan tәlәblәrlә
İsehsal müәssisәsinin texniki sәviyyәsi ilә
İxrac edilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәri ilә
Tәrәf müqabillәri arasında bağlanmış müqavilә ilә

472 Yeni dövlәtlәrarası standartlar (QOST) Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә hansı orqanın qәrarı ilә
qüvvәyә minir?

•

Sәhiyyә nazirliyinin
Prezident Aparatının
Nazirlәr Kabinetinin
Muvafiq nazirliklәrin
Azәrdövlәtstandartın

473 Normativ sәnәdlәrin Respublikada tәtbiqi neçә formada hәyata keçirilir?

•

2
5
6
4
3

474 Hansı kateqoriyalı standartlar cild metodu ilә qәbul edilә bilәr?

•

Milli standartlar
Beynәlxalq standartlar
Elmitexniki vә mühәndis cәmiyyәtlәrinin vә digәr ictimai birliklәrin
Texniki şәrtlәrin standartları
Sahә standartları

475 Standartların tәtbiqinin birinci üsulu aşağıdakılardan hansını nәzәrdә tutur?

•

Standartın idarәetmә fәaliyyәti proseslәrindә tәtbiqini

Standartın digәr әsasverici sәnәdә daxil edilmәsini
Standartın digәr Dövlәt Proqramına daxil edilmәsini
Standartın digәr hüquqi aktlara daxil edilmәsini
Standartın digәr normativ sәnәdә daxil edilmәsini

476 Bizim ölkәnin Milli standartlarından başqa ölkәlәrin hüquqi vә fiziki şәxslәri nәyin әsasında istifadә edә
bilәrlәr?

•

Hәmin standartların tәlәәblәrinin qәbul edilmәsi
Әmәkdaşlıq haqqında müqavilә vә ya hәmin standartları tәsdiqlәmiş
Hәmin standartların başqa ölkәlәrin dilinә tәrcümә edilmәsi
Hәmin standartlarda verilmiş metodların başqa ölkәlәrin tәlәblәrinә
Hәmin standartlarda verilmiş normaların qәbul edilmәsi

477 Beynәlxalq, regional vә xarici ölkәlәrin milli standartlarının bizim Respublikada tәtbiqinin
mәqsәdәuyğunluğu nә ilә tәyin edilir?

•

İstehsal proseslәrini standartlaşdırma
Ölkәnin daxili tәlәbatı vә ya xarici iqtisadi fәaliyyәti
Ölkәdә olan standartların tәkmillәşdirilmәsi
Milli standartlarda olan norma vә tәlәblәri dәqiqlәşdirmәk
Buraxılan mәhsulu vә texnoloji proseslәri sertifikatlaşdırmaq

478 Beynәlxalq, regional standartların vә xarici ölkәlәrin milli standartlarının Respublikada tәtbiqi nәyin
әsasında hәyata keçirilir?

•

Nazirlәr Kabinetinin icazәsi
İstehsal müәssisәlәrinin tәşәbbüsü
İstehsal vә xidmәt üzrә firmaların tәşәbbüsü
Әmәkdaşlıq haqqında beynәlxalq sazişlәr, standartlaşdırma üzrә
Nazirliklәrin tәşәbbüsü

479 әgәr idxal olunmuş mәhsul Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә görә mәcburi
sertifikatlaşdırılmalıdırsa, onda bu mәhsul nә ilә müşayәt olunmalıdır?

•

Sınaq protokolu ilә
Mәhsulun standartı ilә
Texniki pasportla
Göndәrilmә sәnәdi ilә
Uyğunluq sertifikatı vә uyğunluq nişanı ilә

480 Respublikanın qanunvericiliyinә görә idxal olunan mәhsul Respublikada qüvvәdә olan normativ
sәnәdlәrin mәcburi tәlәblәrinә uyğun olmalıdır. Bu uyğunluğu nә ilә tәsdiqlәyirlәr?

•

Sahә vә müәssisә standartlanın tәtbiqi ilә
Standartın tәlәblәri ilә
Sertifikatlaşdırma yolu ilә
Normativ sәnәdlәrin tәhlili ilә
Standartlarda verilmiş parametrlәrlә

481 әmtәә mallarının ştrixli kodlaşdırılması ideyasının yaranması neçәnci illәrә tәsadüf edir?

•

Keçәn әsrin 50 – ci illәrinә
Keçәn әsrin 30  cu illәrinә
Keçәn әsrin 20 – ci illәrinә
Keçәn әsrin 10 – cu illәrinә
Keçәn әsrin 40 – cı illәrinә

482 Neçәnci illәrdәn әmtәә mallarının ştrixli kodlaşdırılması ideyası tәtbiq olunmağa başladı?

•

Keçәn әsrin 60 – 65 – ci illәrindәn
Keçәn әsrin 65 – 70 – ci illәrindәn
Keçәn әsrin 70 – 75 – ci illәrindәn
Keçәn әsrin 60 – 70  ci illәrindәn
Keçәn әsrin 50 – 60 – cı illәrindәn

483 Obyektlәrin faset tәsnifatlaşdırılması zamanı istifadә olunan metod necә adlanır?

•

Kodlaşdırma
Ardıcıl
Ardıcıl vә paralel
Ierarxiya
Paralel

484 Obyektlәri lazımi әlamәtlәrinә görә sistemlәşdirmәyә vә fasetlәrin hәr hansı birlәşmәsi üzrә informasiya
axtarışını hәyata keçirmәyә imkan vermәsi, yarımçoxluqların formalaşmasına yaxşı şәrait yaratması,
informasiyanın әl ilә emalı üçün bir qәdәr uyğunsuz olması vә s.әlamәtlәr faset tәsnifatlaşdırmasının hansı
xüsusiyyәtinin zәruriliyini xarakterizә edir?

•

Qeyri – normal çevikliyinin
Çevikliyinin
Az çevikliyinin
Çox çevikliyinin
Normal çevikliyinin

485 Faset tәsnifatlaşdırılmasının әsas üstünlüyü nәdәdir?

•

Strukturun qeyri – çevikliyindә
Strukturun çevikliyindә
Strukturun çox çevikliyindә
Strukturun qeyri  normal çevikliyindә
Strukturun az çevikliyindә

486 Tәsnifatlaşdırmanın faset metodu aşağıda göstәrilәn xüsusiyyәtlәrdәn biri ilә xarakterizә olunur. Düzgün
variantı qeyd edin.

•

Çoxluqlara bölünür
Obyektlәr çoxluğu verilmiş әlamәtlәrә malik olan konkret mәsәlәlәrin hәlli üçün yarımçoxluqlara bölünür
Bütöv çoxluqlara bölünür
Tam çoxluqlara bölünür
Qrup çoxluqlara bölünür

487 Müәyyәn әlamәtlәrә malik olan konkret yarımçoxluğu obyektlәr çoxluğundan ayırmaq üçün nә etmәk
lazımdır?

•

Obyekti hәr tәrәfli xarakterizә edәn әsas әlamәtlәri seçmәk lazımdır
Obyektin identifikatlaşdırılmasını tәmin edәn әsas әlamәti seçmәk lazımdır
Obyekti hәrtәrәfli xarakterizә edәn vә onun identifikatlaşdırılmasını tәmin edәn әsas әlamәtlәri seçmәk, onları
hәmcinslik prinsipi üzrә fasetlәrdә qruplaşdırmaq vә onlara kod vermәk lazımdır
Obyekti hәrtәrәfli xarakterizә edәn әsas әlamәtlәri hәmcinslik prinsipi üzrә fasetlәrdә qruplaşdırmaq lazımdır
Obyekti hәrtәrәfli xarakterizә edәn әsas әlamәtlәrә kod vermәk lazımdır

488 İerarxiya tәsnifatlaşdırılmasının az çevikliyini sübut edәn hansı faktordur?

•

Bu әlamәtlәrә görә bölgü aparılır
Әlamәtlәr birgә tәtbiq olunur
Әlamәtlәr әvvәlcәdәn qәbul olunur vә bu әlamәtlәrә görә bölgü aparılır, әlamәtlәrin birgә tәtbiq olunması nәzәrdә
tutulmur
Әlamәtlәrin birgә tәtbiq olunması nәzәrdә tutulur

Әlamәtlәr әvvәlcәdәn qәbul olunur

489 Kodlaşdırma metodu hansı metodla sıx әlaqәlidir?

•

Çoxluqların qeyri – normal çoxluqlara bölünmәsi
Çoxluqların normal çoxluqlara bölünmәsi
Çoxluqların tam çoxluqlara bölünmәsi
Çoxluqların bütöv çoxluqlara bölünmәsi
Çoxluqların yarım çoxluqlara bölünmәsi

490 Ardıcıl metoddan әsasәn hansı halda istifadә olunur?

•

Ierarxiya tәsnifat metodunun tәtbiqi zamanı
Faset tәsnifat metodunun tәtbiqi zamanı
Kodlaşdırma metodunun tәtbiqi zamanı
Paralel metodun tәtbiqi zamanı
Faset vә ierarxiya tәsnifat metodlarının tәtbiqi zamanı

491 Aşağıdakılardan hansılar kodlaşdırmanın tәsnifat metodlarıdır?

•

Ardıcıl vә paralel
Faset vә ierarxiya
Faset, ardıcıl vә paralel
Ierarxiya vә ardıcıl
Faset, ierarxiya vә paralel

492 Kodlaşdırmanın tәsnifat metodları neçә tipә bölünür?

•

5
1
2
3
4

493 Kodun әlifbası nәdir?

•

Müәyyәn qaydada tәrtib olunmuş simvollar sistemidir
Müәyyәn qaydada tәrtib olunmuş işarәlәr sistemidir
Müәyyәn qaydada tәrtib edilmiş hәrifli – rәqәmli sistemdir
Müәyyәn qaydada tәrtib olunmuş rәqәmlәr sistemidir.
Müәyyәn qaydada tәrtib olunmuş hәrflәr sistemidir

494 Obyektә vә obyektlәr qrupuna müәyyәn qaydalar üzrә yaradılan kodun verilmәsi necә adlanır?

•

Identifikatlaşdırma
Kataloqlaşdırma
Nişanlama
Işarәlәnmә
Kodlaşdırma

495 İerarxiya tәsnifatlaşdırılmasını quran zaman ortaya çıxan әn ümdә vә çәtin mәsәlә nәdir?

•

Әlamәtlәrin ardıcıl düzülmә qaydasının tәyini
Әlamәtlәr sisteminin tәrtibi
Әlamәtlәr sisteminin seçilmәsi vә onların paralel düzülmә qaydasının tәyini
Әlamәtlәr sisteminin seçilmәsi
Әlamәtlәr sisteminin seçilmәsi vә onların ardıcıl düzülmә qaydasının tәyini

496 Faset metodunda obyektlәrin yarımçoxluğu hansı prinsip üzrә formalaşır?

•

Xüsusiyә vә ümumiyә doğru
Ümumidәn xüsusiyә doğru
Xüsusidәn ümumiyә doğru
Ümumiyә doğru
Xüsusiyә doğru

497 İerarxiya metodunda obyektlәrin bölgüsü hansı prinsip üzrә aparılır?

•

Ümumiyә vә xüsusiyә doğru
Ümumiyә doğru
Xüsusidәn ümumiyә doğru
Ümumidәn xüsusiyә doğru
Xüsusiyә doğru

498 Faset tәsnifatlaşdırılmasını yaradan zaman aşağıdakı әsas qaydalardan hansılarına riayәt etmәk lazımdır?

•

Zәruri fasetlәr seçilmir vә onların dәqiq ardıcıllığı müәyyәnlәşdirilmir
Әlamәtlәr müxtәlif fasetlәrdә kәsişmirlәr, yәni hәr bir әlamәt digәrindәn özünün adına, qiymәtinә vә kod işarәsinә
görә fәrqlәnir
Obyektlәr çoxluğunu xarakterizә edәn fasetlәrin ümumi sayından qoyulmuş mәsәlәlәrin hәlli üçün zәruri fasetlәr
seçilir vә onların dәqiq ardıcıllığı müәyyәnlәşdirilir
Әlamәtlәr müxtәlif fasetlәrdә kәsişmirlәr, yәni hәr bir әlamәt digәrindәn özünün adına, qiymәtinә vә kod işarәsinә
görә fәrqlәnir, obyektlәr çoxluğunu xarakterizә edәn fasetlәrin ümumi sayından qoyulmuş mәsәlәlәrin hәlli üçün
zәruri fasetlәr vә onların dәqiq ardıcıllığı müәyyәnlәşdirilir
Әlamәtlәr müxtәlif fasetlәrdә kәsişirlәr

499 İerarxiya tәsnifatlaşdırılmasının mәnfi cәhәti nәdәdir?

•

Strukturun çevikliyinin qeyri – normal olmasında
Strukturun çevikliyinin olmamasında
Strukturun çevikliyinin az olmasında
Struktirun çevikliyinin çox olmasında
Strukturun çevikliyinin normal olmasında

500 İTHVS sistemi neçәnci ildәn ölkәnin müәssisә vә tәşkilatlarında tәtbiq edilmәyә başladı?

•

1978
1975
1976
1977
1979

501 İstehsalatın texnoloji hazırlanmasının vahid sistemi hansı prinsiplәrә әsaslanır?

•

avtomatlaşdırma
qabaqlayan standartlaşdırma
aqreqatlaşdırma
üstüntutulma
tiplәşdirmә

502 Bu sualda İTHVSnin hansı prinsiplәrә әsaslandığını necә tapmaq olar?

•

kompleks standartlaşdırma
aqreqatlaşdırma
üstüntutulma
tiplәşdirmә
qabaqlayan standartlaşdırma

503 İTHVS standartları neçә tәsnifat qrupuna bölünür?

•

2
15
14
10
5

504 Hansı prinsiplәrә әsasәn istehsalatın texnoloji hazırlanmasının vahid sistemini әsaslandırmaq olar?

•

mexaniklәşdirmә
üstüntutulma
aqreqatlaşdırma
tiplәşdirmә
qabaqlayan standartlaşdırma

505 Prinsip etibarı ilә istehsalatın texnoloji hazırlanmasının vahid sistemini әsaslandırmaqla hansı cavabı
almaq olar?

•

tiplәşdirmә
aqreqatlaşdırma
üstüntutulma
unifikasiya
qabaqlayan standartlaşdırma

506 İlk dәfә hansı ölkәdә mühәndis Con Vitvorot tәrәfindәn vintli yiv sistemi hazırlanmış vә tәtbiq
edilmişdir?

•

ABŞda
Yaponiyada
İngiltәrәdә
Almaniyada
Misirdә

507 Neçәnci ildәn etibarәn ümumittifaq standartları dövlәt standartları adlandırılmağa vә ГОСТ indeksi ilә
işarәlәnmәyә başladı?

•

1926
1940
1937
1930
1935

508 Hazırda dyüm sistemindәn istifadә edәn ölkәlәrdә metrik vә dyüm ölçülәrinin qarşılıqlı әvәzolunması
üçün mikrodyüm qәbul edilmişdir. 1 mikrodyüm neçә mikrona bәrabәrdir?

•

35
30
20
45
40

509 Bizim ölkәdә rәsmi standartlaşdırmanın geniş inkişafına möhkәm tәmәl qoyan Metrik ölçü vә çәki
sisteminin hәyata keçirilmәsi haqqında dekret neçәnci ildә imzalandı?

•

1925ci ildә
1918ci ildә
1920ci ildә
1926cı ildә
1928ci ildә

510 1946cı ildә London şәhәrindә Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq tәşkilat (İSO) yaradıldı. Bu zaman
onun tәrkibinә neçә ölkә daxil oldu?

•

25
35
33
31
29

511 Dünyada ilk dәfә Standartlar Komitәsi neçәnci ildә vә hansı ölkәdә yaradılmışdır?

•

1895ci ildә Hollandiyada
1903cü ildә Almaniyada
1902ci ildә Fransada
1901ci ildә İngiltәrәdә
1900cü ildә Kanadada

512 Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı çәrçivәsindә Standartlaşdırma mәsәlәlәri üzrә Koordinasiya Komitәsi
neçәnci ildә yaradıldı?

•

1939cu ildә
1943cü ildә
1942ci ildә
1941ci ildә
1940cı ildә

513 Müasir tarix hesabı ölkәlәrin çoxu üçün standartdır. İSO tәşkilatı yeni tәqvim layihәsi hazırlamışdır. Bu
layihәdә ildә neçә gün vә ya hәftә nәzәrdә tutulmuşdur?

•

365 gün vә ya 53 hәftә
364 gün vә ya 52 hәftә
363 gün vә ya 51hәftә
366 gün vә ya 53 hәftә
367 gün vә ya 54 hәftә

514 Hündürlüyü 90 m olan Vavilon qüllәsinin tikintisindә hansı sayda bişmiş kәrpiclәrdәn istifadә edilmişdir

•

100 min әdәd
500 min әdәd
10 mln. әdәd
75 mln. әdәd
85 mln.әdәd

515 Keçmiş SSRİ neçәnci ildәn beynәlxalq standartlaşdırmada iştirak etmәyә başladı?

•

1927
1923
1924
1925
1926

516 Keçmiş SSRİdә ixrac edilәn mәhsulların xarici bazarlarda rәqabәt imkanlarını tәmin etmәk mәqsәdilә
onların standartlaşdırılması üzrә hökümәtin xüsusi qәtnamәsi neçәnci ildә qәbud edildi?

•

1924
1919
1921
1922
1923

517 Dәmir yolu tikintisinin başlanması ilә әlaqәdar standartlaşdırma nә vaxt növbәti inkişaf mәrhәlәsinә
keçdi?

•

XX әsrin ortalarında
XVIII әsrin sonunda
XIX әsrin ortalarında
XIX әsrin sonunda
XX әsrin әvvәllәrindә

518 Rusiyanın sәnaye istehsalatında ilk dәfә olaraq standartlaşdırma nә vaxt tәtbiq olundu?

•

XVII әsrin әvvәllәrindә
XV әsrin ortalarında
XV әsrin sonunda
XVI әsrin әvvәllәrindә
XVI әsrin ortalarında

519 Hansı ölkәlәrdә indiyә qәdәr dyüm sistemi hökm sürür?

•

ABŞda vә İngiltәrәdә
Almaniyada vә Fransada
Çindә vә Cәnubi Koreyada
Yunanıstanda vә İtaliyada
Kanadada vә Yaponiyada

520 Ölkәdә Keyfiyyәtsiz mәhsulun buraxılması vә standartların gözlәnilmәsi üçün cinayәt mәsuliyyәti
haqqında qәtnamә neçәnci ildә qәbul edildi?

•

1929
1926
1927
1928
1925

521 Keçmiş SSRİdә Standartlaşdırma üzrә Komitә neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1946
1926
1920
1923
1925

522 1954cü ildә bizim ölkәdә SSRİ Nazirlәr Soveti yanında standartlaşdırma üzrә hansı komitә yaradıldı?

•

Ümumittifaq standartlaşdırma komitәsi
Dövlәt Standartlar komitәsi
Sahәlәrarası standartlar komitәsi
Qabaqcıl texnikanın xalq tәsәrrüfatında tәtbiqi üzrә Dövlәt Komitәsi
Standartlar, ölçü vә ölçü cihazları Komitәsi

523 Birinci dünya müharibәsi zamanı vә müharibә qurtaran kimi dәrhal standartlaşdırma üzrә bir neçә milli
tәşkilatlar yaradıldı. 1917ci ildә bu tәşkilat hansı ölkәdә yaradıldı?

•

Almaniyada
Fransada
Hollandiyada
Kanadada
Yaponiyada

524 SSRİ Xalq Komissarları Şurasının hansı tarixli qәrarı ilә standartların layihәlәrinin hazırlanması bir
qayda olaraq elmitәdqiqat institutlarında, layihә tәşkilatlarında, konstruktor bürolarında vә bilavasitә
müәssisәlәrdә cәmlәşdirildi?

•

5 iyun 1933cü il
10 noyabr 1934cü il
12 mart 1935ci il
6 fevral 1935ci il
7 sentyabr 1934cü il

525 İngiltәrәdә metrik sistem neçәnci ildә qanunlaşdırılmışdır?

•

1873
1875
1874
1870
1872

526 Bizim ölkәdә әvvәllәr bir sıra tarixi sәbәlәrdәn neçә ölçü sistemi qüvvәdә idi?

•

5
4
2
3
6

527 ABŞda metrik sistem neçәnci ildә qanunlaşdırılmışdır, lakin buna baxmayaraq bu ölkәdә indiyә qәdәr
dyüm sistemi hökm sürür?

•

1800
1865
1866
1867
1860

528 Neçәnci ildә Standartlar, Ölçü vә Ölçü Cihazları Komitәsi Dövlәt Standartlar Komitәsinә çevrildi?

•

1970
1957
1965
1971
1968

529 әşyanın, hadisәnin vә anlayışın müәyyәn ardıcıllıqla düzülmәsi standartlaşdırmanın hansı üsuluna
aiddir?

•

Aqreqatlaşdırma
Unifikasiya
Tiplәşdirmә
Sistemlәşdirmә
Simplifikatlaşdırma

530 Standartlaşdırma neçә üsulla hәyata keçirilir?

•

7
3
4
5
6

531 Standartlaşdırmanın bu üsulunun mәqsәdi mәmulatların tiplәrinin vә ya digәr növ müxtәlifiliyinin sayını
hazırki vaxtda onlara olan tәlәbatı ödәmәk üçün lazım olan miqdara qәdәr azaltmaqdır. Bu hansı üsuldur?

•

Unifikasiya
Tiplәşdirmә
Aqreqatlaşdırma
Simplifikatlaşdırma
Sistemlәşdirmә

532 Standartlaşdırmanın bu üsulu mәmulatların istismarı zamanı onların qarşılıqlı әvәz olunması üçün eyni
funksional tәyinatlı mәmulatların tiplәrinin, növlәrinin, ölçülәrinin sayının rasional ixtisarı ilә xarakterizә
olunur. Bu standartlaşdırmanın hansı üsuluna aiddir?

•

Unifikasiya
Tiplәşdirmә
Aqreqatlaşdırma
Simplifikatlaşdırma
Sistemlәşdirmә

533 Standartlaşdırmanın bu üsulunda aparılan iş mәmulatların, onların tәrkib hissәlәrinin vә detallarının
müvafiq sıralarının tәyin edilmәsi ilә nәticәlәnir. Bu, standartlaşdırmanın hansı üsuludur?

•

Aqreqatlaşdırma
Tiplәşdirmә
Sistemlәşdirmә
Unifikasiya
Simplifikatlaşdırma

534 Növ müxtәlifliyi sayının azalması mәmulatların konstruksiyalarının әsas vә ikinci dәrәcәli ölçülәrinin
dәyişmәsi ilә hәyata keçirilir. Bu, standartlaşdırmanın hansı üsuludur?

•

Aqreqatlaşdırma
Tiplәşdirmә
Unifikasiya
Sistemlәşdirmә
Simplifikatlaşdırma

535 Standartlaşdırma zamanı material vә mәmulatların texniki parametrlәri elә dәyişir ki, onların
mәrkәzlәşdirilmiş hazırlanması mümkün olur. Bu, standartlaşdırmanın hansı üsuludur?

•

Simplifikatlaşdırma
Unifikasiya
Tiplәşdirmә
Sistemlәşdirmә
Aqreqatlaşdırma

536 Bu üsul standartlaşdırmanın elә növ müxtәlifliyidir ki, burada ümumi konstruktiv vә ya texnoloji
xarakteristikalara malik olan bir sıra mәmulatlar, tәrkib hissәlәri, proseslәr üçün konstruktiv vә texnoloji
hәllәr işlәnib hazırlanır vә tәyin edilir. Bu, standartlaşdırmanın hansı üsuludur?

•

Aqreqatlaşdırma
Tiplәşdirmә
Unifikasiya
Sistemlәşdirmә
Simplifikatlaşdırma

537 Sistemlәşdirmәnin әn geniş yayılmış növü siniflәşdirmәdir. Burada әşya, hadisә vә anlayışlar onların
ümumi әlamәtlәrindәn asılı olaraq necә yerlәşdirilir?

•

Materialların nәşr edildiyi ilә görә ardıcıl
Әlifba sırası üzrә
İnformasiyanın vacibliyi üzrә
Siniflәr, yarımsiniflәr vә dәrәcәlәr üzrә
İnformasiyanın yaranma tarixinә görә ardıcıl

538 Universal onluq tәsnifçisi UOT 621 siniflәşdirmәdә nәyi göstәrir?

•

Ekologiya sahәsindә olan әdәbiyyatı
Kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә olan әdәbiyyatını
Tibb sahәsindә olan әdәbiyyatı
Biologiya sahәsindә olan әdәbiyyatı
Ümumi maşınqayırma vә elektronika sahәsindә olan әdәbiyyatı

539 Standartlaşdırmanın bu üsulu unifikasiya olunmuş avtonom yığım vahidlәrindәn istifadә edәrәk maşın,
avadanlıq vә digәr mәmulatların yaradılması ilә әlaqәdardır. Bu, hansı üsuldur?

•

Tiplәşdirmә
Unifikasiya
Sistemlәşdirmә
Simplifikatlaşdırma
Aqreqatlaşdırma

540 Mәmulatların markalarının vә tip ölçülәrinin rasional kombinә edilmәsi imkanları Standartlaşdırmanın
hansı üsulunda mәhduddur?

•

Aqreqatlaşdırma
Sistemlәşdirmә
Unifikasiya
Simplifikatlaşdırma
Tiplәşdirmә

541 Standartlaşdırmanın bu üsulunda obyektdә heç bir texniki tәkmillәşdirmә işi aparılmır, yәni onlar texniki
dәyişikliklәrә mәruz qalmır. Bu, standartlaşdırmanın hansı üsuludur?

•

Aqreqatlaşdırma
Tiplәşdirmә
Unifikasiya
Sistemlәşdirmә
Simplifikatlaşdırma

542 İSOnun hansı komitәsi tәrәfindәn simplifikatlaşdırmaya tәrif verilmişdir?

•

STAKO
İNFKO
DEVKO
KASKO
REMKO

543 İstehsalın kütlәviliyinin artmasına neçә amil tәsir edir?

•

7
5
4
3
6

544 әgәr texnikiiqtisadi göstәrici kimi müәssisәnin iqtisadi sәmәrәliliyi qәbul edilmişdirsә, onda unifikasiya
sәviyyәsinin optimal qiymәti neçә faizә bәrabәr olur?

•

50
60
65
67
69

545 Aşağıdakı amillәrdәn hansı istehsalın kütlәviliyinin artmasına tәsir etmir?

•

Mәmulatların sınaq metodlarının tәkmillәşdirilmәsi
Mәmulatların optimal parametrik, yaxud ölçü sıralarının seçilmәsi
Unifikasiya (nomenklaturanın lazım olmayan müxtәlifliyinin aradan qaldırılması)
Standartlaşdırma (dәqiq müәyyәnlәşdirilmiş parametrlәr)
Aqreqatlatlaşdırma (yeni texnikanın mәnimsәnilmәsi prosesini sürәtlәndirir)

546 İstehsalatın texnikiiqtisadi göstәricisi kimi xüsusi kapital xәrclәri qәbul edilmişdirsә, onda unifikasiya
sәviyyәsinin optimal qiymәti neçә faizә bәrabәr olur?

•

69
50
60
65
67

547 әgәr istehsalatın texnikiiqtisadi göstәricisi kimi müәssisәnin iqtisadi sәmәrәliliyi qәbul edilmişdirsә,
onda standartlaşdırma vә unifikasiya sәviyyәsinin optimal qiymәti nәyә uyğun qәbul edilir?

•

Xüsusi kapital xәrclәrin minimal qiymәtinә
Maksimum iqtisadi sәmәrәyә
Konstruktortexnoloji hәllәrin nominal qiymәtinә
İqtisadi sәmәrәnin minimal qiymәtinә
Xüsusi kapital xәrclәrin nominal qiymәtinә

548 әgәr istehsalatın texnikiiqtisadi göstәricisi kimi xüsusi kapital xәrclәri qәbul edilmişdirsә, onda
standartlaşdırma vә unifikasiya sәviyyәsinin optimal qiymәti nәyә uyğun qәbul edilir?

•

Xüsusi kapital xәrclәrin minimal qiymәtinә
Maksimum iqtisadi sәmәrәyә
Konstruktivtexnoloji hәllәrin nominal qiymәtinә
İqtisadi sәmәrәnin minimal qiymәtinә
Xüsusi kapital xәrclәrin nominal qiymәtinә

549 Mәhsulun keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması hansı göstәricilәrә nәzәrә çarpacaq dәrәcәdә tәsir edir?

•

Mәmulatın konstruktor sәnәdlәrinin hazırlanmasının keyfiyyәtinә
Mәmulatın normativ  texniki sәnәdlәrinin hazırlanmasının keyfiyyәtinә
Mәmulatın normativ sәnәdlәrinin hazırlanmasının keyfiyyәtinә
Mәmulatın texnoloji sәnәdlәrinin hazırlanmasının keyfiyyәtinә
Mәmulatın material tutumuna (xammala, materiallara, yanacağa, enerjiyә, işçi qüvvәsinә qәnaәt)

550 İstehsalın kütlәviliyinin artmasına tәsir edәni göstәrin

•

Mәmulatların sınaq laboratoriyalarının tәkmillәşdirilmәsi
Mәmulatların sınaq avadanlıqlarının tәkmillәşdirilmәsi
Aqreqatlatlaşdırma (yeni texnikanın mәnimsәnilmәsi prosesini sürәtlәndirir)
Mәmulatların sınaq metodlarının tәkmillәşdirilmәsi
Mәmulatların sınaq vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi

551 Verilәnlәrdәn hansı istehsalın kütlәviliyinin artmasına tәsir edir?

•

Mәmulatların sınaq laboratoriyalarının tәkmillәşdirilmәsi
Standartlaşdırma (dәqiq müәyyәnlәşdirilmiş parametrlәr)
Mәmulatların sınaq metodlarının tәkmillәşdirilmәsi
Mәmulatların sınaq vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
Mәmulatların sınaq avadanlıqlarının tәkmillәşdirilmәsi

552 Burada istehsalın kütlәviliyinin artmasına tәsir edәn amillәr göstәrilmişdir.

•

Mәmulatların sınaq metodlarının tәkmillәşdirilmәsi
Unifikasiya (nomenklaturanın lazım olmayan müxtәlifliyinin aradan qaldırılması)
Mәmulatların sınaq laboratoriyalarının tәkmillәşdirilmәsi
Mәmulatların sınaq avadanlıqlarının tәkmillәşdirilmәsi
Mәmulatların sınaq vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi

553 Aşağıdakı amillәrdәn hansı istehsalın kütlәviliyinin artmasına tәsir edir?

•

Mәmulatların sınaq laboratoriyalarının tәkmillәşdirilmәsi
Mәmulatların optimal parametrik, yaxud ölçü sıralarının seçilmәsi
Mәmulatların sınaq metodlarının tәkmillәşdirilmәsi
Mәmulatların sınaq vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
Mәmulatların sınaq avadanlıqlarının tәkmillәşdirilmәsi

554 Mәhsulun keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması hansı göstәricilәrә nәzәrә çarpacaq dәrәcәdә tәsir edir?

•

Mәmulatın normativ  texniki sәnәdlәrinin hazırlanmasının keyfiyyәtinә
Uzunömürlülüyә (ümumi xidmәt müddәtinin yüksәlmәsi, tәmirlәrarası müddәtlәrin uzadılması)
Mәmulatın konstruktor sәnәdlәrinin hazırlanmasının keyfiyyәtinә
Mәmulatın texnoloji sәnәdlәrinin hazırlanmasının keyfiyyәtinә
Mәmulatın normativ sәnәdlәrinin hazırlanmasının keyfiyyәtinә

555 Mәmulatın keyfiyyәtinin yüksәlmәsi ilә istehlakçının qazancı әvvәlcә tez sürәtlә artır, sonra isә
azalmağa başlayır. Vә әksinә, daha yüksәk keyfiyyәtә malik olan mәmulatın istehsalına vә istismarına
çәkilәn xәrclәr әvvәlcә az sürәtlә, sonra isә çox sürәtlә artmağa başlayır. Bu halda keyfiyyәtin hansı
sәviyyәsi optimal sayılır?

•

O sәviyyә ki, burada istehsalın vә istismarın (istehlakın) sәviyyәlәri birbirinә yaxın olsun
O sәviyyә ki, burada istehlakçının gәliri ilә istehsala çәkilәn xәrclәr arasındakı fәrq әn böyük olsun
O sәviyyә ki, burada istehlakçının gәliri ilә istehsala çәkilәn xәrclәr birbirinә bәrabәr olsun
O sәviyyә ki, burada istehlakçının gәliri ilә istehsala çәkilәn xәrclәr arasındakı fәrq әn kiçik olsun
O sәviyyә ki, burada hәm istehsalçı, hәm dә istehlakçının әn yüksәk gәlirlәri olsun

556 Mәmulatların daxili maşın unifikasiya sәviyyәsini qiymәtlәndirәn zaman unifikasiya sәviyyәsinin
göstәricisi adlanan әmsaldan istifadә edirlәr. Bu әmsal hansı düsturla tәyin edilir?

•

557 Hansı sәbәbә görә standartlaşdırma vә unifikasiya sәviyyәsini 100 faizә qәdәr qaldırmaq
mәqsәdәuyğundur?

•

Çünki onun 100 faizә qaldırılması konstruktor sәnәdlәrinin işlәnmәsinin әmәk tutumunu artırır
Çünki onun optimal sәviyyәdәn yuxarı qaldırılması istehsalatın texniki iqtisadi göstәricilәrinә mәnfi tәsir edir
Çünki onun optimal sәviyyәsindәn aşağı salınması müәssisәnin iqtisadiyyatına mәnfi tәsir göstәrir
Çünki onun 100 faizә qaldırılması istehsal texnologiyasına mәnfi tәsir edir
Çünki onun 100 faizә qaldırılması konstruktor vә texnoloji tәşkilatın işini çәtinlәşdirir

558 Hansı göstәricilәr mәhsulun keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılmasına nәzәrә çarpacaq dәrәcәdә tәsir edir?

•

Mәmulatın normativ  texniki sәnәdlәrinin hazırlanmasının keyfiyyәtinә
Mәmulatın etibarlılığına
Mәmulatın konstruktor sәnәdlәrinin hazırlanmasının keyfiyyәtinә
Mәmulatın texnoloji sәnәdlәrinin hazırlanmasının keyfiyyәtinә
Mәmulatın normativ sәnәdlәrinin hazırlanmasının keyfiyyәtinә

559 Mәhsulun keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması hansı göstәricilәrә nәzәrә çarpacaq dәrәcәdә tәsir etmir?

•

Mәmulatın etibarlılığına
Mәmulatın material tutumuna (xammala, materiallara, yanacağa, enerjiyә, işçi qüvvәsinә qәnaәt)
Fond tutumuna (әsas vә dövriyyә fondlarına qәnaәt)
Uzunömürlülüyә (ümumi xidmәt müddәtinin yüksәlmәsi, tәmirlәrarası müddәtlәrin uzadılması)
Mәmulatın konstruktor vә texnoloji sәnәdlәrinin hazırlanmasının keyfiyyәtinә

560 Standartlaşdırma vә unifikasiya sәviyyәsinin әsas göstәrici olan tәtbiqolunma әmsalı nә mәqsәdlә
istifadә olunur?

•

Mәmulatın texniki tәkmillәşdirilmәsini tәyin etmәk üçün
Müxtәlif sahәlәrdә tәtbiq edilәn avadanlıqların tәkmillәşdirilmә
dәrәcәsini tәyin etmәk üçün
Sahәlәrdә vә ya texnikanın müxtәlif istiqamәtlәri üzrә
İstehsal müәssisәsinin proseslәrinin avtomatlaşdırılma sәviyyәsini tәyin
Texniki mәmulatların konstruksiyalarının yenilәşdirilmәsinin

561 Tәtbiqolunma әmsalı neçә formada tәyin olunur?

•

6
4
3
2
5

562 Unifikasiya sәviyyәsinin göstәricilәri hesablandıqdan sonra hansı sәnәdlәrә daxil edilmәlidir?

•

Mәmulatların normativ sәnәdlәrinә
Mәmulatların sınaq sәnәdlәrinә
Mәhsulun istehsalı üçün yaradılmış texniki şәrtlәrә
Mәmulatların texnoloji sәnәdlәrinә
Mәmulatların konstruktor sәnәdlәrinә

563 .

•

Tәrkib hissәlәrinin ümumi qiymәtinә görә tәtbiqolunma әmsalı
Tәrkib hissәlәrinin tәkrarlanma әmsalı
Qrup mәmulatların unifikasiya әmsalı

Qarşılıqlı unifikasiya әmsalı
Tәrkib hissәlәrinin sayına görә tәtbiqolunma әmsalı

564 Mәmulatların standlartlaşdırma vә unifikasiya sәviyyәsi hansı metodikaya uyğun olaraq tәyin edilir?

•

RS 50 – 33  80
RS 50 – 35  70
RS 50 – 45 75
RS 50 – 50  70
RS 50 – 40  80

565 Mәmulatın standartlaşdırma vә unifikasiya sәviyyәsi nә ilә xarakterizә olunur?

•

Mәmulatda istifadә olunan detalların sayı ilә
Mәmulatda tәmirә yararlı tәrkib hissәlәrinin istifadәsi ilә
Mәmulatda sınaqlardan keçmiş detalların vә qovşaqların istifadәsi ilә
Mәmulatda standart vә unifikasiya olunmuş hissәlәrin istifadәsi ilә
Mәmulatda istifadә olunan aqreqatların sayı ilә

566 Standartlaşdırma vә unifikasiya sәviyyәsinin әsas göstәricilәrindәn biri olub Kn=N/n düsturu ilә tәyin
olunan әmsal necә adlanır?

•

Tәkrarlanma әmsalı
Qarşılıqlı әvәzolunma әmsalı
Qrup mәmulatların unifikasiya әmsalı
Qarşılıqlı unifikasiya әmsalı
Tәtbiqolunma әmsalı

567 Unifikasiya sәviyyәsinin vә Standartlaşdırmanın әsas göstәricilәri neçә әmsalla xarakterizә olunur?

•

10
2
3
4
5

568 Tәtbiqolunma әmsalının (әsas göstәrici) hesablanması hansı sәviyyәdә aparılır?

•

Aqreqatların konstruktiv ölçülәri sәviyyәsindә
Aqreqatların vә qovşaqların texniki parametrlәri sәviyyәsindә
Metroloji parametrlәr sәviyyәsindә
Detalların tip ölçülәri sәviyyәsindә
Qovşaqların konstruktiv ölçülәri sәviyyәsindә

569 Verilmiş cavablarda standartın növlәrinә aid olanı göstәrin

•

Kompleks standartlar
Nәzarәt metodları üçün standartlar
Qabaqlayan standartlar
Beynәlxalq standartlar
Regional standartlar

570 Hansı cavaba әsasәn standartın növlәrini müәyyәn etmәk olar?

•

Әsasverici standartlar
Beynәlxalq standartlar
Regional standartlar
Kompleks standartlar
Qabaqlayan standartlar

571 Standartın növlәrinә aid olmayanı göstәrin.

•

Mәhsul, xidmәt üçün standartlar
Kompleks standartlar
Nәzarәt metodları üçün standartlar
Proseslәr üçün standartlar
Әsasverici standartlar

572 Hansı bәnddә standartın növlәrinә aid olan cavab verilmişdir?

•

Beynәlxalq standartlar
Proseslәr üçün standartlar
Regional standartlar
Kompleks standartlar
Qabaqlayan standartlar

573 Verilmiş cavabların hansına әsasәn standartın növlәrinә aid olanı tapmaq olar?

•

Mәhsul, xidmәt üçün standartlar
Beynәlxalq standartlar
Regional standartlar
Qabaqlayan standartlar
Kompleks standartlar

574 Sahә standartları obyektlәrinә aid olan hansıdır?

•

Sahәlәrarası tәtbiq olunan mәmulatların dәqiqlik normaları
Sahәdә tәtbiq olunan eyni texnoloji proseslәr
Sahәdә tәtbiq olunan müxtәlif texnoloji proseslәr
Sahәdә tәtbiq olunan uyğun texnoloji proseslәr
Sahәdә tәtbiq olunan oxşar texnoloji proseslәr

575 Verilmiş cavablardan hansı sahә standartları obyektlәrinә aid deyildir?

•

Sahәdә tәtbiq olunan uyğun texnoloji proseslәr
Sahәdә tәtbiq olunan müxtәlif texnoloji proseslәr
Sahәdә tәtbiq olunan oxşar texnoloji proseslәr
Sahәdә tәtbiq olunan eyni texnoloji proseslәr
Elmitexniki terminlәr vә işarәlәr

576 Aşağıdakılardan hansı sahә standartları obyektlәrinә aid deyildir?

•

Sahәdә tәtbiq olunan uyğun texnoloji proseslәr
Ölçmә vasitәlәrinin, maşınların dövlәt sınağı
Sahәdә tәtbiq olunan müxtәlif texnoloji proseslәr
Sahәdә tәtbiq olunan eyni texnoloji proseslәr
Sahәdә tәtbiq olunan oxşar texnoloji proseslәr

577 Standartların layihәlәri әlaqәdar tәşkilatların nümayәndәlәrinin iştirakı ilә müzakirә olunur vә sonra
müvafiq tәşkilatların rәhbәrlәrinin qәrarı, әmri vә ya sәrәncamı ilә tәsdiq edilir. Bu, standartın işlәnmәsinin
hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

3cü
1ci
5ci
2ci
4cü

578 Standartın layihәsi vә standartın tәtbiq edilmәsi üzrә әsas tәdbirlәr planının layihәsi üçün rәylәr hansı
müddәtdәn gec olmayaraq işlәyici tәşkilata göndәrilmәlidir?

•

3 ay
15 gün
1 ay
1,5 ay
2 ay

579 әgәr standartın layihәsinә ciddi iradlar edilәrsә, onda işlәyici tәşkilat razılaşdırma müşavirәsi
keçirmәlidir. Bu, standartın işlәnmәsinin hansı mәrhәlәsindә edilir?

•

5ci mәrhәlәdә
4cü mәrhәlәdә
1ci mәrhәlәdә
2ci mәrhәlәdә
3cü mәrhәlәdә

580 Standartlarda dәyişiklik vә onları lәğv etmәk hüqüqu hansı tәşkilata verilir?

•

Standartlaşdırma üzrә müvafiq beynәlxalq tәşkilata
Standartın layihәsini işlәyәn tәşkilata
Standartlaşdırma üzrә baş tәşkilata
Standartı tәsdiq edәn tәşkilata
Nazirlәr Kabinetinә

581 Azәrbaycan Respublikasının dövlәt standartları hansı dildә yazılmalıdır?

•

Azәrbaycan vә türk
Azәrbaycan vә ingilis
Azәrbaycan vә rus
Azәrbaycan, rus vә ingilis
Azәrbaycan

582 Mәhsul üçün yaradılmış standartların tәsir müddәti neçә ildәn çox olmur?

•

5 ildәn
10 ildәn
3 ildәn
2 ildәn
1 ildәn

583 Standartın vaxtında tәtbiq edilmәsini tәmin edәn tәdbirlәr planının layihәsi standartın işlәnmәsinin hansı
mәrhәlәsindә tәrtib edilir?

•

3cü mәrhәlәdә
2ci mәrhәlәdә
5ci mәrhәlәdә
1ci mәrhәlәdә
4cü mәrhәlәdә

584 Texniki tәrәqqinin tәsiri nәticәsindә buraxılan mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәri dәyişir. Odur ki, dövrü
olaraq standartlara yenidәn baxırlar. Bәzi hallarda standartın tәsir müddәti yenidәn uzadılır. Bu, hansı halda
edilir?

•

Maşınqayırmada standartın tәsir müddәti 8 il olmuşdursa
Standartın әvvәlki tәsir müddәti 3 il olmuşdursa
Standartda verilmiş proseslәr tam hәyata keçirilirsә
Standartda verilmiş göstәricilәr müasir tәlәblәrә tam uyğundursa

Standartın әvvәlki tәsir müddәti 5 il olmuşdursa

585 Muvafiq nazirliklәr, idarәlәr, şirkәtlәr standartın tәtbiqi üzrә tәdbirlәr planı tәsdiq edirlәr. Bu plan nә
vaxt tәsdiq olunur?

•

Standart tәsdiq edildikdәn sonra
Standartın işlәnmәsinin 5ci mәrhәlәsindә
Standartın işlәnmәsinin 2ci mәrhәlәsindә
Standartın işlәnmәsinin 3cü mәrhәlәsindә
Standartın işlәnmәsinin 4cü mәrhәlәsindә

586 әgәr standart yeni mәhsulun mәnimsәnilmәsini tәlәb edirsә, onda standartın tәtbiq olunması üçün әsas
tәdbirlәr planının layihәsindә aşağıdakılardan hnsını nәzәrdә tutmaq olar?

•

Texnoloji proseslәrin, istehsalat sahәlәrinin, ayrıayrpı iş rejimlәrinin dәyişdirilmәsi, istehsalat proseslәrinin
mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması (Cavabların hamısı düzdür)
Lazımi texniki sәnәdlәrin işlәnib hazırlanması
Yeni növ xammalın, yarımfabrikatların, materialların, komplektlәşdirici hissәlәrin tәtbiq olunması
Müәssisәlәrin yeni növ avadanlıqla, cihazlarla, tәrtibatlarla, alәtlәrlә tәmin olunması, yaxud mövcud
avadanlıqların modernlәşdirilmәsi
Yeni binaların tikilmәsi, istehsalat sahәlәrinin genişlәndirilmәsi, yeni sexlәrin yaradılması

587 Standartın işlәnib hazırlanmasının sonuncu mәrhәlәsi hansıdır?

•

Layihәnin rәyә göndәrilmәsi
Standartın hazırlanması üçün texniki tapşırığın işlәnmәsi
Standartın layihәsinin tәsdiqi
Standartın nәşr edilmәsi vә yayılması
Standartın qeydiyyatı

588 Standrtın layihәsi rәy üçün hansı tәşkilata göndәrilir?

•

Standartlaşdırma üzrә regional institutlara
Texniki komitә üzvlәrinә
Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq tәşkilatlara
Standartlaşdırma üzrә regional tәşkilatlara
Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq institutlara

589 Layihәçi tәşkilat (TK) standartın layihәsini bir sıra sәnәdlәrlә birlikdә tәsdiq üçün göndәrmәlidir.
Aşağıda göstәrilәn sәnәdlәrdәn hansı bu mәqsәd üçün göndәrilmir?

•

Nәşriyyatda çap olunmuş standartın nüsxәsi
İdarә rәhbәrinin (TK sәdrinin) imzası ilә mәktub
Standartın layihәsi (son redaksiya) üç nüsxәdә
Standartın layihәsi üçün izahat vәrәqi
ETŞ (TK) iclasında standartın layihәsinin son redaksiyasına baxılması haqqında protokol

590 Standartda edilәn dәyişikliklәrin tәsir müddәti nә qәdәr olur?

•

Tәsir müddәti müәyyәn edilmir
2 il
3 il
4 il
5 il

591 Qüvvәdә olan standartda edilәn dәyişikliyin layihәsi bu dәyişikliyin qüvvәyә minәcәyi müddәtә neçә ay
qalmış tәsdiq üçün Azәrdövlәtstandarta göndәrilmәlidir?
5
3

•

10
9
7

592 Dövlәt standartlarının yoxlanılması, yenidәn baxılması, onlarda dәyişikliklәr edilmәsi vә lәğv edilmәsi
qaydaları hansı standartla müәyyәn edilir?

•

AZS 1.2 – 96
AZS 1.0 – 96
AZS 1.6 – 96
AZS 1.5 – 96
AZS 1.3 – 96

593 Aşağıdakılardan hansı konkret hәmcins mәhsullar qrupunun standartlaşdırma aspektinә aid edilә
bilmәz?

•

mәhsulun komplektliliyinә tәlәblәr
terminlәr vә tәyinlәr
şәrti işarәlәr vә ixtisarlar
tәsnifatlaşdırma, baş parametrlәrә vә ölçülәrә tәlәblәr
standart göstәricilәri

594 Unifikasiya zamanı material vә mәmulatların texniki parametrlәri elә dәyişir ki, onların .... hazırlanması
mümkün olur.

•

sistemlәşmiş
fәrdi
mәrkәzlәşmiş
tәkrar
komplekslәşmiş

595 Aşağıdakılardan hansı normativtexniki sәnәdlәrin (NTS) tәrkib hissәsi deyildir?

•

standartlaşdırma üzrә qaydalar
standartlaşdırma aspekti
texniki reqlamentlәr
standartlar
texnikiiqtisadi informasiya tәsnifçilәri

596 Cavablardan hansı konkret hәmcins mәhsullar qrupunun standartlaşdırma aspektinә aid edilә bilmәz?

•

mәhsulun komplektliliyinә tәlәblәr
standartlaşdırma üzrә qaydalar
terminlәr vә tәyinlәr
şәrti işarәlәr vә ixtisarlar
tәsnifatlaşdırma, baş parametrlәrә vә ölçülәrә tәlәblәr

597 Aşağıdakılardan hansı konkret hәmcins mәhsullar qrupunun standartlaşdırma aspektinә aid edilә
bilmәz?

•

mәhsulun komplektliliyinә tәlәblәr
parametrik sıra
terminlәr vә tәyinlәr
şәrti işarәlәr vә ixtisarlar
tәsnifatlaşdırma, baş parametrlәrә vә ölçülәrә tәlәblәr

598 Konkret standartlaşdırma obyekti vә standartlaşdırma aspekti dedikdә nә başa düşülür?
standartın tәtbiq sahәsi

•

•

standartların yayılma sahәsi
standarta yenidәn baxılması sahәsi
standartın işlәnmә sahәsi
standartın istifadә sahәsi

599 Standartların işlәnib hazırlanmasının sonuncu mәrhәlәsi hansıdır?

•

layihәnin rәyә görә göndәrilmәsi
standartın nәşr edilmәsi vә yayılması
hamısı doğrudur
standartın layihәsinin tәsdiqi
standartın texniki tapşırığın işlәnmәsi

600 Yoxlama nәticәsindә standartda verilmiş göstәricilәrin müasir tәlәblәrә tam uyğunluğu müәyyәn
edilmişdirsә, onda bu cür standartların tәsir müddәti nә qәdәr uzadılır?

•

2 il
4 il
5 il
3 il
6 il

601 Standartların işlәnib hazırlanmasının hansı mәrhәlәsindә standartın layihәsi standartlaşdırma üzrә plana
vә texniki tapşırığa uyğun olaraq işlәnib hazırlanır?

•

5ci mәrhәlә
1ci mәrhәlә
2ci mәrhәlә
3cü mәrhәlә
4cü mәrhәlә

602 Standartların qüvvәdә qalma müddәtlәri necә tәsdiq edilir?

•

ümmtexniki
qeyrimәhdud
tәşkilatimetodik
mәhdud
mәhdud vә ya qeyri mәhdud

603 Mәhsul üçün yaradılmış standartların tәsir müddәti nә qәdәr olur?

•

9 il
3 il
7 il
5 ildәn çox olmur
5 ildәn çox

604 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Standart sistemi sahә standartlarının işlәnib hazırlanması,
razılaçdırılması, tәsdiq edilmәsi vә qeydiyyatı qaydaları hansı standart üzrә hәyata keçirilir?

•

AZS 1.696
AZS 1.596
AZS 1.0 96
AZS 1.396
AZS 1.496

605 Bütün kateqoriyalı standartların işlәnib hazırlanması üçün neçә mәrhәlә müәyyәn edilir?
7

•

2
6
4
5

606 Standartlaşdırma üzrә aparılan işlәri sürәtlәndirmәsi vә bu işlәrә nәzarәt etmәk mәqsәdi ilә standartların
işlәnib hazırlanmasının vahid tәşkilati sxemi hansı standartda nәzәrdә tutulub?

•

QOST 1.596
QOST 185
QOST 1.685
QOST 1.687
QOST 195

607 Bizim ölkәdә standartların işlәnib hazırlanması üçün neçә il vaxt tәlәb olunur?

•

2,5
1,5
2
3
3,5

608 Aşağıdakılardan hansı konkret hәmcins mәhsullar qrupunun standartlaşdırma aspektinә aid edilә
bilmәz?

•

terminlәr vә tәyinlәr
standartlaşdırma obyektlәri
tәsnifatlaşdırma, baş parametrlәrә vә ölçülәrә tәlәblәr
mәhsulun komplektliliyinә tәlәblәr
şәrti işarәlәr vә ixtisarlar

609 Konkret hәmcins mәhsullar qrupunun standartlaşdırma aspektinә hansı cavab aid edilә bilmәz?

•

mәhsulun komplektliliyinә tәlәblәr
texniki vә ümumtexniki standartların işlәnib hazırlanması qaydaları
terminlәr vә tәyinlәr
şәrti işarәlәr vә ixtisarlar
tәsnifatlaşdırma, baş parametrlәrә vә ölçülәrә tәlәblәr

610 Standartın müqәddimәsindә göstәrilәn hansıdır?

•

Standartın tәtbiqindәn alınan sәmәrә
Beynәlxalq regional vә ya başqa ölkәnin Milli standartının Azәrbaycan Respublikasının Milli standartı kimi
tәtbiq olunması barәdә mәlumatlar
Standartın tәtbiq olunma sahәsi
Standartın tәtbiqinә nәzarәt üsulları
Standartın tәlәblәrinә riayәt olunması

611 Aşağıdakılardan hansı standartın müqәddimәsindә göstәrilir?

•

Standartın tәtbiqindәn alınan sәmәrә
Standartlaşdırma üzrә texniki komitә vә ya layihәçi müәssisә vә standartın tәsdiq edilmәsi haqqında mәlumatlar
Standartın tәtbiq olunma sahәsi
Standartın tәtbiqinә nәzarәt üsulları
Standartın tәlәblәrinә riayәt olunması

612 Aşağıdakılardan hansı standartın müqәddimәsindә göstәrilmir?
Beynәlxalq regional vә ya başqa ölkәnin Milli standartının Azәrbaycan Respublikasının Milli standartı kimi
tәtbiq olunması barәdә mәlumatlar

•

Standartlaşdırma üzrә texniki komitә vә ya layihәçi müәssisә vә standartın tәsdiq edilmәsi haqqında mәlumatlar
Standartın tәtbiq olunma sahәsi, ona nәzarәt üsulları
Әvәzinә standart işlәnib hazırlanmış normativ sәnәdlәr barәdә mәlumatlar
Standartın işlәnib hazırlanması zamanı istifadә olunmuş ixtiralar haqqında mәlumatlar

613 AZS 1.5 – 96 standartına әsasәn hәr bir standart neçә struktur elementinә malik olmalıdır?

•

8
6
14
12
10

614 Aşağıdakı struktur elementlәrindәn hansılar standartlarda mütlәq göstәrilmәlidir?

•

Tәtbiq sahәsi, normativ istinadlar
Titul vәrәqi, müqәddimә, standartın adı, tәlәblәr
Normativ istinadlar, tәriflәr, tәtbiq sahәsi, mündәricat
Tәriflәr, işarәlәr vә ixisarlar, әlavәlәr, biblioqrafıik göstәrişlәr
Giriş, mündәricat

615 Standartın mәzmunundan vә xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq burada tәlәblәr hansı şәkildә verilә bilәr?

•

Ancaq cәdvәl şәklindә
Mәtn, cәdvәl, qrafiki materiallar şәklindә
Qrafiki material vә cәdvәl şәklindә
Ancaq mәtn şәklindә
Mәtn vә şәklindә

616 Standartın müqәddimәsindә göstәrilәni tapın

•

Standartın tәlәblәrinә riayәt olunması
Standartın tәtbiqindәn alınan sәmәrә
Standartın tәtbiqinә nәzarәt üsulları
Standartın tәtbiq olunma sahәsi
Standartın işlәnib hazırlanması zamanı istifadә olunmuş ixtiralar haqqında mәlumatlar

617 Aşağıdakılardan hansı standartın müqәddimәsindә göstәrilir?

•

Standartın tәtbiqindәn alınan sәmәrә
Standartın tәtbiqinә nәzarәt üsulları
Standartın tәtbiq olunma sahәsi
Әvәzinә standart işlәnib hazırlanmış normativ sәnәdlәr barәdә mәlumatlar
Standartın tәlәblәrinә riayәt olunması

618 Standartın müddәalarını tamamlayan materiallar (qrafiki materiallar, böyük formatlı cәdvәllәr,
hesablamalar vә s.) onun hansı struktur elementindә yerlәşdirilir?

•

Normativ istinadlar
Tәlәblәr
Biblioqrafik göstәricilәr
Tәriflәr
Әlavәlәr

619 Mәtnindә istifadә edilәn standartların vә texniki şәrtlәrin siyahısı onun hansı struktur elementindә
verilir?
Tәriflәr
Tәtbiq sahәsi

•

İşarәlәr vә ixtisarlar
Tәlәblәr
Normativ istinadlar

620 әgәr cәdvәldә verilәn bütün parametrlәr eyni fiziki kәmiyyәt vahidi ilә ifadә olunursa, onda bu vahidin
işarәsi cәdvәlin hansı yerindә yazılır?

•

Cәdvәlin son qrafasında
Cәdvәlin ikinci qrafasında
Cәdvәlin birinci qrafasında
Cәdvәlin yuxarısında sol tәrәfdә
Cәdvәlin yuxarısında sağ tәrәfdә

621 Ümumi texniki şәrtlәrin standartının hansı bölmәsindә mәhsulun markalanma yeri, markalanma üsulları
(nәqşetmә, kimyәvi aşınma vә s.), markalanmanın mәzmunu müәyyәnlәşdirilir?

•

Tәsniflәşdirmә, әsas parametrlәr vә ölçülәr
Ümumi texniki tәlәblәr
Nәzarәt metodları
Qәbul qaydaları
Tәhlükәsizlik tәlәblәri

622 Standartın mәtnindә mәcburi tәlәblәri şәrh edәn zaman hansı sözlәrdәn istifadә edilmәlidir?

•

Kifayәt qәdәr olmalıdır
Ola bilәr, olmaya da bilәr
Zәruridir, olmalıdır, ancaq onda icazә verilir, icazә verilmir
Mәslәhәt bilinir, mәslәhәt görülmür
İcazә verilә bilәr,yerinә yetirilә bilәr, yerinә yetirilmәyә dә bilәr

623 Kütlә cәdvәlin hansı qrafasında yerlәşdirilir?

•

Cәdvәlin ikinci qrafasında
Cәdvәlin yuxarısında sol tәrәfdә
Cәdvәlin axırıncı qrafasında
Cәdvәlin yuxarısında sağ tәrәfdә
Cәdvәlin birinci qrafasında

624 әgәr cәdvәlin qrafalarında rәqәmlәr müxtәlif ölçü vahidlәrindә verilәrsә, onda bu ölçü vahidlәri cәdvәlin
hansı hissәsindә yazılır?

•

Cәdvәlin hәr qrafasının başlığında
Cәdvәlin ikinci qrafasında
Cәdvәlin yuxarısında sol tәrәfdә
Cәdvәlin son qrafasında
Cәdvәlin yuxarısında sağ tәrәfdә

625 İdentifikatlaşdırmaya hansı metodları aid etmәk olar?

•

İerarxiya metodu
Tәsviri metodu
İstinad metodu
İnformasiyanın hesablanması metodu
Ştrixli kodlar metodu

626 Aşağıdakılardan hansı identifikatlaşdırma metodlarına aiddir?

•

Tәsnifat metodu
Tәsviri metodu

İerarxiya metodu
Ştrixli kodlar metodu
İnformasiyanın hesablanması metodu

627 İdentifikatlaşdırmaya hansı metodları aid etmәk olar?

•

İnformasiyanın hesablanması metodu
Tәsviri metodu
Şәrti işarәlәr metodu
İerarxiya metodu
Ştrixli kodlar metodu

628 Verilmiş cavablardan hansında identifikatlaşdırma metodlarına aid olan metoddan bәhs olunur?

•

Unikal adlar metodu
Tәsviri metodu
İerarxiya metodu
Ştrixli kodlar metodu
İnformasiyanın hesablanması metodu

629 Aşağıdakılardan hansı identifikatlaşdırma metodlarına ail deyildir?

•

Unikal adlar metodu
İstinad metodu
Şәrti işarәlәr metodu
Tәsnifat metodu
İnformasiyanın hesablanması metodu

630 Obyektlәrin identifikatlaşdırılmasının әn çox istifadә edilәn metodu neçәdir?

•

3
7
6
5
4

631 Obyektә unikallıq verәn ad, nömrә, nişan, şәrti işarә, әlamәt necә adlanır?

•

Obyektin pasport mәlumatları
Obyektin tipi
Ümumi xassә
Obyektin katalizatoru
İdentifikator

632 İdentifikatlaşdırma nәdir?

•

Obyektә onu digәr obyektlәrdәn birmәnalı surәtdә fәrqlәndirәn unikal
Obyektin unifikasiya olunmuş elementlәrdәn hazırlanması, onun
Obyektlәrin istehsalı zamanı onlarda istifadә edilmiş tәrkib hissәlәrinә
Bir neçә obyektә vә ya obyektlәr çoxluğuna unikal işarәnin verilmәsidir
Obyektlәrin eynilәşdirilmәsidir

633 İdentifikatlaşdırma zamanı madditexniki tәminat mәsәlәlәrinin hәlli üçün mәhsulu tam
identifikatlaşdıran xassәlәr haqqında informasiya alınmalıdır. Bu informasiya neçә cür olur?

•

2
7
4
5

3

634 Şәrti işarә dedikdә nә başa düşülür?

•

Obyektin identifikatlaşdırılmasını tәmin edәn, onun sınağı zamanı istifadә olunan müәyyәn qayda vә
tövsiyyәlәrin yığımı
Obyektin identifikatlaşdırılmasını tәmin edәn vә onun istifadә üçün yararlılığını öyrәnәn sınaq metodlarının dәsti
Obyektin identifikatlaşdırılmasını tәmin edәn xüsusi әlamәtlәrin vә qaydaların dәsti
Obyektin identifikatlaşdırılmasını tәmin edәn detalların vә tәrkib hissәlәrinin müәyyәn ardıcıllıqla vә
qanunauyğunluqla düzülmüş sırası
Obyektin identifikatlaşdırılmasını tәmin edәn hәrf, rәqәm vә digәr işarәlәrin müәyyәn qaydalar üzrә tәrtib edilmiş
dәsti

635 Seriyalı sıra üsulu identifikatlaşdırmanın hansı metoduna aiddir?

•

Tәsviri metod
Unikal adlar metodu
Şәrti işarәlәr metodu
Rәqәmli nömrәlәr metodu
Tәsnifat metodu

636 Hazırda praktikada nömrәli identifikatlaşdırmanın neçә әsas üsulu tәtbiq olunur?

•

6
2
3
4
5

637 Şәrti işarәlәrin qurulmasının bu üsulu digәr iki üsulun müsbәt cәhәtlәrini özündә birlәşdirir vә
informasiyanın yadda saxlanmasını yaxşılaşdırır, onun kompüter emalının mümkünlüyünü tәmin edir.Bu,
hansı üsuldur?

•

Seriyalısıra üsulu
Tәsnifat üsulu
Mnemonik üsul
Mnemotәsnifatmetodu
Sıra üsulu

638 Hәll olunmalı mәsәlә üçün hәmcins obyektlәr qruplarının identifikatlaşdırılması zәrurәti yarandıqda
identifikatlaşdırmanın hansı metodundan istifadә edilir?

•

İstinad metodundan
Unikal adlar metodundan
Rәqәmli nömrәlәr metodundan
Şәrti işarәlәr metodundan
Tәsnifat metodundan

639 Şәrti işarәlәrin qurulmasının bu üsulu o halda istifadә olunur ki, alınmış informasiya kompüter
sistemәlәrindә işlәnilir (emal edilir). Bunun әsasında mәmulatların vә konstruktor sәnәdlәrinin vahid tәsnifat
sistemi qurulmuşdur. Bu, hansı üsuldur?

•

Mnemonik üsul
Tәsnifat üsulu
Seriyalısıra üsulu
Sıra üsulu
Mnemotәsnifatmetodu

640 Obyektad soz birlәşmәsinin istifadәsi identifikatlaşdırmanın mәcburi şәrtidir. Bu, identifikatlaşdırmanın
hansı metoduna aiddir?

•

İstinad metodu
Rәqәmli nömrәlәr metodu
Şәrti işarәlәr metodu
Tәsnifat metodu
Unikal adlar metodu

641 İdentifikatlaşdırmanın әsas metodlarından biri olan şәrti işarәlәrin әn çox istifadә olunan neçә üsulu
mövcuddur?

•

3
6
2
4
5

642 İdentifikatlaşdırmaının bu metodu obyektlәrin sistemlәşdirilmәsini tәmin etdiyi üçün bir çox fәaliyyәt
sahәlәrindә geniş istifadә olunur. Bu metod idarәetmә sistemlәrindә informasiyanın emalı zamanı daha
sәmәrәlidir. Bu hansı metoddur?

•

Şәrti işarәlәr metodu
Rәqәmli nömrәlәr metodu
Tәsnifat metodu
İstinad metodu
Unikal adlar metodu

643 İerarxiya tәsnifatlaşdırılması zamanı riayәt edilmәsi lazım olmayan qaydalar hansılardır?

•

tәsnifatlaşdırma elә aparılır ki, әmәlә gәlәn qruplaşmaların cәmi bölünәn çoxluğu tәşkil etsin
Çoxluğun bölünmәsi növbәti aralıq bölünmә sәviyyәsini buraxmadan hәyata keçirilir
hәr sәviyyәdә alınan qruplaşmalar tәkrarlanmır
Çoxluğun siniflәrә bölünmәsi hәr sәviyyәdә bir bölgü üzrә aparılır
çoxluğun bölünmәsi növbәti aralıq bölünmә sәviyyәsini buraxmadan hәyata keçirilir

644 İerarxiya tәsnifatlaşdırılması zamanı riayәt edilmәsi lazım olan әn vacib qaydalar hansılardır?

•

Çoxluğun siniflәrә bölünmәsi hәr sәviyyәdә bir bölgü üzrә aparılır, hәr sәviyyәdә alınan qruplaşmalar
tәkrarlanmır, çoxluğun bölünmәsi növbәti aralıq bölünmә sәviyyәsini buraxmadan hәyata keçirilir vә
tәsnifatlaşdırma elә aparılır ki, әmәlә gәlәn qruplaşmaların cәmi bölünәn çoxluğu tәşkil etsin
Çoxluğun siniflәrә bölünmәsi hәr sәviyyәdә ancaq bir bölgü üzrә aparılır
Bölgü nәticәsindә hәr sәviyyәdә alınan qruplaşmalar tәkrarlanmırlar
Çoxluğun bölünmәsi növbәti aralıq bölünmә sәviyyәsini buraxmadan hәyata keçirilir
Tәsnifatlaşdırma elә aparılır ki, әmәlә gәlәn qruplaşmaların cәmi bölünәn çoxluğu tәşkil etsin

645 İerarxiya vә faset metodları hansı informasiya obyektlәrinin tәsnifatlaşdırılmasının әsas metodları hesab
olunur ?

•

Sosial – iqtisadi
Iqtisadi
Texniki
Sosial
Texniki – iqtisadi vә sosial

646 Aşağıda texniki – iqtisadi vә sosial informasiya obyektlәrinin әsas metodları göstәrilmişdir. Düzgün
variantı seçin.

•

Qruplaşdırma
Faset
Ierarxiya
Ierarxiya vә faset

Tabeçilik

647 İerarxiya tәsnifatlaşdırılması zamanı riayәt edilmәsi lazım olmayan qaydalar hansılardır?

•

çoxluğun bölünmәsi növbәti aralıq bölünmә sәviyyәsini buraxmadan hәyata keçirilir
Çoxluğun siniflәrә bölünmәsi hәr sәviyyәdә ancaq bir bölgü üzrә aparılır
Çoxluğun siniflәrә bölünmәsi hәr sәviyyәdә bir bölgü üzrә aparılır
hәr sәviyyәdә alınan qruplaşmalar tәkrarlanmır
tәsnifatlaşdırma elә aparılır ki, әmәlә gәlәn qruplaşmaların cәmi bölünәn çoxluğu tәşkil etsin

648 İerarxiya tәsnifatlaşdırılmasının әsas üstünlüklәri nәdәn ibarәtdir?

•

Mәntiqiliyindәn, ardıcıllığından vә informasiyanın әl ilә emalı üçün yararlılığından
Informasiyanın әl ilә emalı üçün yararlılığından
Mәntiqiliyindәn vә ardıcıllığından
Mәntiqiliyindәn
Ardıcıllığından

649 әhali, müәssisә vә tәşkilatlar, әhaliyә xidmәt,fәaliyyәt növlәri vә s. haqqında olan informasiyanı hansı
informasiya növünә aid etmәk olar?

•

Çox ölçülü
Bir ölçülü
Çoxsaylı
Azsaylı
Iki ölçülü

650 Tәsnifatlaşdırma obyektlәrin elә bir xüsusiyyәtinin әsasını tәşkil edir ki, o unifikasiya vә
standartlaşdırma üzrә aparılan işlәrin ilk mәrhәlәsidir. Bu xüsusiyyәt hansıdır?

•

Tiplәşdirilmә
Sistemlәşdirilmә
Simplifikatlaşdırılma
Aqreqatlaşdırılma
Unifikasiya

651 Konkret mәsәlәlәrin hәlli üçün tәsnifatlaşdırılmalı obyektlәrin çoxluğu tәyin edilir; obyektlәr
çoxluğunun qruplaşmalara bölünmәsi üçün zәruri olan әsas әlamәtlәr vә bu әlamәtlәrin düzülmә qaydası
seçilir. Bu ardıcıllıq üzrә qurulan tәsnifatlaşdırma necә adlanır?

•

Ierarxiya vә faset
Ardıcıl
Faset
Ierarxiya
Paralel

652 Tәsnifatlaşdırmanın faset metodu aşağıda göstәrilәn xüsusiyyәtlәrdәn biri ilә xarakterizә olunur. Düzgün
olmayan variantı qeyd edin.

•

Obyektlәr çoxluğu verilmiş әlamәtlәrә malik olan sәlis mәsәlәlәrin hәlli üçün yarımçoxluqlara bölünür
Obyektlәr çoxluğu verilmiş әlamәtlәrә malik olan dәqiq mәsәlәlәrin hәlli üçün yarımçoxluqlara bölünür
Obyektlәr çoxluğu verilmiş әlamәtlәrә malik olan konkret mәsәlәlәrin hәlli üçün yarımçoxluqlara bölünür
Çoxluqlara bölünür
Obyektlәr çoxluğu verilmiş әlamәtlәrә malik olan düzgün mәsәlәlәrin hәlli üçün yarımçoxluqlara bölünür

653 İerarxiya tәsnifatlaşdırılması zamanı riayәt edilmәsi lazım olmayan qaydalar hansılardır?
tәsnifatlaşdırma elә aparılır ki, әmәlә gәlәn qruplaşmaların cәmi bölünәn çoxluğu tәşkil etsin
hәr sәviyyәdә alınan qruplaşmalar tәkrarlanmır

•

Çoxluğun siniflәrә bölünmәsi hәr sәviyyәdә bir bölgü üzrә aparılır
Tәsnifatlaşdırma elә aparılır ki, әmәlә gәlәn qruplaşmaların cәmi bölünәn çoxluğu tәşkil etsin
çoxluğun bölünmәsi növbәti aralıq bölünmә sәviyyәsini buraxmadan hәyata keçirilir

654 Kodlaşdırmanın tәsnifat metodu hansıdır?

•

Paralelardıcıl
Paralel
Ardıcıl
Ardıcıl vә paralel
Ardıcılparalel

655 Aşağıdakılardan hansıları kodlaşdırmanın tәsnifat metodları deyil?

•

Paralelardıcıl
Paralel
Ardıcıl
Ierarxiya vә ardıcıl
Ardıcılparalel

656 Verilmiş cavablardan hansı kodlaşdırmanın tәsnifat metodlarıdır?

•

Paralelardıcıl
Paralel
Ardıcıl
Faset, ardıcıl vә paralel
Ardıcılparalel

657 Aşağıdakılardan hansıları kodlaşdırmanın tәsnifat metodları deyil?

•

Paralelardıcıl
Paralel
Ardıcıl
Faset, ierarxiya vә paralel
Ardıcılparalel

658 Aşağıdakılardan hansıları kodlaşdırmanın tәsnifat metodları deyildir?

•

Paralelardıcıl
Paralel
Ardıcıl
Faset vә ierarxiya
Ardıcılparalel

659 Xarakterizә olunan xüsusiyyәtlәrdәn biri tәsnifatlaşdırmanın faset metodudur. Düzgün olmayan variantı
qeyd edin.

•

Obyektlәr çoxluğu verilmiş әlamәtlәrә malik olan sәlis mәsәlәlәrin hәlli üçün yarımçoxluqlara bölünür
Obyektlәr çoxluğu verilmiş әlamәtlәrә malik olan dәqiq mәsәlәlәrin hәlli üçün yarımçoxluqlara bölünür
Obyektlәr çoxluğu verilmiş әlamәtlәrә malik olan konkret mәsәlәlәrin hәlli üçün yarımçoxluqlara bölünür
Bütöv çoxluqlara bölünür
Obyektlәr çoxluğu verilmiş әlamәtlәrә malik olan düzgün mәsәlәlәrin hәlli üçün yarımçoxluqlara bölünür

660 Faset metodu ilә tәsnifatlaşdırmanın xüsusiyyәtlәrdәn biri cavablardan hansı ilә xarakterizә olunur.

•

Obyektlәr çoxluğu verilmiş әlamәtlәrә malik olan sәlis mәsәlәlәrin hәlli üçün yarımçoxluqlara bölünür
Obyektlәr çoxluğu verilmiş әlamәtlәrә malik olan dәqiq mәsәlәlәrin hәlli üçün yarımçoxluqlara bölünür
Obyektlәr çoxluğu verilmiş әlamәtlәrә malik olan konkret mәsәlәlәrin hәlli üçün yarımçoxluqlara bölünür
Tam çoxluqlara bölünür

Obyektlәr çoxluğu verilmiş әlamәtlәrә malik olan düzgün mәsәlәlәrin hәlli üçün yarımçoxluqlara bölünür

661 Tәsnifatlaşdırmanın faset metodu aşağıda göstәrilәn xüsusiyyәtlәrdәn biri ilә xarakterizә olunur. Düzgün
olmayan variantı qeyd edin

•

Obyektlәr çoxluğu verilmiş әlamәtlәrә malik olan sәlis mәsәlәlәrin hәlli üçün yarımçoxluqlara bölünür
Obyektlәr çoxluğu verilmiş әlamәtlәrә malik olan dәqiq mәsәlәlәrin hәlli üçün yarımçoxluqlara bölünür
Obyektlәr çoxluğu verilmiş әlamәtlәrә malik olan konkret mәsәlәlәrin hәlli üçün yarımçoxluqlara bölünür
Qrup çoxluqlara bölünür
Obyektlәr çoxluğu verilmiş әlamәtlәrә malik olan düzgün mәsәlәlәrin hәlli üçün yarımçoxluqlara bölünür

662 TSVS sistemi hansı mәqsәdlә yaradılmışdır?

•

texnoloji sәnәdlәrin unifikasiyasını tәmin etmәk
texnoloji sәnәdlәrin sistemlәşdirilmәsini tәmin etmәk
texnoloji sәnәdlәrin tiplәşdirilmәsini tәmin etmәk
texnoloji sәnәdlәrin simplifikatlaşdırılmasını tәmin etmәk
texnoloji sәnәdlәrin siniflәşdirilmәsini tәmin etmәk

663 TSVS sistemi ölkәdә nә vaxtdan tәtbiq olunmağa başlamışdır?

•

1995
1955
1965
1975
1985

664 Hansı prinsip üzrә TSVS standartlarının işarәlәnmәsi aparılmır?

•

Ümumilәşdirmә
İdentifikatlaşdırma
Tiplәşmә
Tәsnifatlaşma
Kodlaşdırma

665 TSVS standartlarının işarәlәnmәsi hansı prinsip üzrә aparıla bilmәz?

•

Ümumilәşdirmә
Sistemlәşmә
Tәsnifatlaşma
Kodlaşdırma
İdentifikatlaşdırma

666 İşçi sәnәdlәrin işlәnib hazırlanması üçün ilkin materialları vә son texniki hәllәri özündә birlәşdirәn
konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusu necә adlanır?

•

Texniki layihә
Eskiz layihәsi
Texniki tәklif
Işçi sәnәd
Layihә

667 Bu sistemlәrdәn hansı konstruktorların әmәk mәhsuldarlığını xeyli yüksәltmәyә imkan verir?

•

AİS
ALS
TSVS
KSVS
İTHVS

[yeni cavab]

668 TSVS – dә ifadә edilmiş qaydaları vә müddәaları aşağıda verilәnlәrdәn hansına aid etmәk olmaz?

•

Tәdris әdәbiyyatı
Elmi – texniki mәlumatları
Elmi mәlumatları
Konstruktor – texnoloji mәlumatlar vә tәdris әdәbiyyatı
Texniki mәlumatları

669 Aşağıda göstәrilәn standartlardan hansı konstruktor sәnәdlәrinә nәzarәt qaydalarını müәyyәn edir?

•

ГОСТ2. 115 – 95
ГОСТ 2.111 – 95
ГОСТ 2. 112 – 95
ГОСТ 2. 113 – 95
ГОСТ2. 114 – 95

670 TSVS – dә ifadә edilmiş qaydaları vә müddәaları aşağıda verilәnlәrdәn hansına aid etmәk olmaz?

•

Elmi mәlumatları
Texniki mәlumatları
Çertyoj – qrafiki mәlumatlar vә tәdris әdәbiyyatı
Elmi – texniki mәlumatları
Tәdris әdәbiyyatı

671 Mәhsulun texniki sәviyyәsi vә keyfiyyәt kartası üzrә olan dövlәtlәrarası standart KSVS kompleksinә
daxil edilmişdir vә xalq tәsәrrüfatı üçün böyük әhәmiyyәt kәsb edir. Bu standart hansıdır?

•

ГОСТ2. 117 – 95
ГОСТ2. 113 – 95
ГОСТ2. 114 – 95
ГОСТ2. 115 – 95
ГОСТ2. 116 – 95

672 Perfokartlarda vә perfolentlәrdә yerinә yetirilәn konstruktor sәnәdlәrinin tәrtib edilmәsi vә tәdavülü
qaydalarını müәyyәnlәşdirәn dövlәt standartları ilk dәfә olaraq neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1970
1950
1960
1990
1980

673 Hansı prinsip üzrә TSVS standartlarının işarәlәnmәsi aparıla bilmәz?

•

İdentifikatlaşdırma
Ümumilәşdirmә
Siniflәşmә
Tәsnifatlaşma
Kodlaşdırma

674 TSVS – dә ifadә edilmiş qaydaları vә müddәaları aşağıda verilәnlәrdәn hansına aid etmәk olmaz?

•

Tәdris әdәbiyyatı
Elmi mәlumatları
Texniki – texnoloji mәlumatlar vә tәdris әdәbiyyatı
Elmi – texniki mәlumatları
Texniki mәlumatları

675 TSVS standartlarının işarәlәnmәsi hansı prinsip üzrә aparıla bilmәz?

•

Qruplaşma
İdentifikatlaşdırma
Ümumilәşdirmә
Tәsnifatlaşma
Kodlaşdırma

676 Aşağıda verilәnlәr arasından mәmulatın quruluşu, iş prinsipi, parametrlәri, qabarit ölçülәri haqqında
tәsәvvür yaradan vә prinsipial konstruktor hәllini özündә cәmlәşdirәn konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusu
necә adlana bilmәz?

•

Texniki layihә
Eskiz layihәsi
Texniki xәritә
Çertyoj
Cәdvәl

677 TSVS standartlarında müәyyәn edilmiş sәnәdlәrin işlәnib hazırlanması vә tәrtibatı üzrә qaydalar vә
müddәalar texnoloji sәnәdlәrin hansı növlәrinә aiddir?

•

Müxtәlif növlәrinә
Ayrı – ayrı növlәrinә
Müәyyәn növlәrinә
Bütün növlәrinә
Bir çox növlәrinә

678 Texnoloji sәnәdlәrin işlәnib hazırlanması, tәrtib edilmәsi vә tәdavülü qaydalarını müәyyәn edәn dövlәt
standartları kompleksi necә adlanır?

•

TSVS
KSVS
ALS
AİS
İTHVS

679 Mәmulatların vә texniki sәnәdlәrin işarәlәnmәsinin strukturu aşağıdakı standartlardan hansı ilә müәyyәn
edilir?

•

ГОСТ 2. 200 – 80
ГОСТ 2. 204 – 80
ГОСТ 2. 203 – 80
ГОСТ 2. 202 – 80
ГОСТ 2. 201 – 80

680 Aşağıda verilәnlәr arasından mәmulatın quruluşu, iş prinsipi, parametrlәri, qabarit ölçülәri haqqında
tәsәvvür yaradan vә prinsipial konstruktor hәllini özündә cәmlәşdirәn konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusu
necә adlana bilmәz?

•

Cәdvәl
Layihә
Çertyoj
Eskiz layihәsi
Texniki xәritә

681 Aşağıda qeyd olunan standartlar perfolentlәrdә vә perfokartlarda yerinә yetirilәn konstruktor
sәnәdlәrinin tәrtib edilmәsi vә tәdavülü qaydalarını müәyyәnlәşdirir. Bu standartlar hansılardır?

•

ГОСТ 2.004 – 83, ГОСТ 2. 032 – 83, ГОСТ 2. 035 – 83

•

ГОСТ 2. 003 – 83, ГОСТ 2.031 – 83, ГОСТ 2. 034 – 83
ГОСТ 2. 006 – 83, ГОСТ 2. 034 83, ГОСТ 2. 037 – 83
ГОСТ 2. 007 – 83 , ГОСТ 2. 035 – 83 , ГОСТ 2. 037 – 83
ГОСТ 2.005 – 83, ГОСТ 2. 033 – 83, ГОСТ 2. 036 – 83

682 TSVS – dә ifadә edilmiş qaydaları vә müddәaları aşağıda verilәnlәrdәn hansına aid etmәk olmaz?

•

Elmi mәlumatları
Elmi – texniki mәlumatları
Texniki – iqtisadi mәlumatlar vә tәdris әdәbiyyatı
Tәdris әdәbiyyatı
Texniki mәlumatları

683 EAN kodlaşdırma sistemi harada tәtbiq olunur?

•

Amerika vә onun sәrhәdlәrindәn kәnarda
Afrika vә onun sәrhәdlәrindәn kәnarda
Avropada vә onun sәrhәdlәrindәn kәnarda
Asiyada vә onun sәrhәdlәrindәn kәnarda
Avroasiyada

684 Avropa kodlaşdırılması sistemindә mövcud olan kodlardan neçәsi daha geniş yayılmışdır?

•

4
2
3
5
1

685 Ştrixli kodların hansı simvolları mәlumdur?

•

Xәtti vә çoxölçülü
Ikiölçülü
Xәtti
Xәtti vә birölçülü
Xәtti vә ikiölçülü

686 Nәzarәt rәqәmi kodun hansı hissәsindә yerlәşir?

•

Ortasında
Әvvәlindә
Әvvәlindә vә sonunda
Әvvәlindә vә ortasında
Sonunda

687 Hazırda kodlaşdırma üsullarından neçәsi standartlaşdırılmışdır vә iqtisadiyyatda geniş tәtbiq olunur?

•

25
5
10
15
20

688 Avropa kodlaşdırılması sistemi neçәnci ildә yaradıldı?

•

1975
1971
1972
1973

1974

689 Aşağıda sadalanan proseslәrdәn biri ştrixli kodu tәşkil edәn zolaqların ölçülәrinә aid edilir. Bu hansı
prosesdir?

•

Akkreditlәşdirmә
Sertifikatlaşdırma
Tәsnifatlaşdırma
Standartlaşdırılma
Identifikatlaşdırma

690 Ştrixli kodun strukturunu nәlәr tәşkil edir?

•

Bir – birinin ardınca gәlәn açıq müxtәlif enli zolaqlar
Bir – birinin ardınca gәlәn tutqun müxtәlif ensiz zolaqlar
Bir – birinin ardınca gәlәn tutqun vә açıq müxtәlif enli zolaqlar
Bir – birinin ardınca gәlәn tutqun vә açıq ensiz zolaqlar
Bir – birinin ardınca gәlәn açıq vә tutqun eyni ölçülü ensiz zolaqlar

691 Hazırda әmtәә mallarının neçә faizi kodlaşdırılır?

•

75%  dәn çoxu
65%  dәn çoxu
95%  dәn çoxu
55%  dәn çoxu
85%  dәn çoxu

692 EAN Azәrbaycan Assosasiyası neçәnci ildәn EAN – İnternational Beynәlxalг tәşkilatına üzv qәbul
edilmişdir?

•

1999
1995
1996
1997
1998

693 EAN – 8 kodundan nә zaman istifadә olunur?

•

Әmtәә mallarının qabarit ölçülәri normal olduqda
Әmtәә mallarının qabarit ölçülәri kiçik olduqda
Әmtәә mallarının qabarit ölçülәri böyük olduqda
Әmtәә mallarının qabarit ölçülәri böyük olmadıqda
Әmtәә mallarının qabarit ölçülәri kiçik olmadıqda

694 EAN – İnternational Beynәlxalq tәşkilatında Azәrbaycan Respublikası hansı ştrix kodu ilә tanınır?

•

478
474
475
476
477

695 EAN – İnternational Beynәlxalq tәşkilatı üzvülüyә qәbul etdiyi ölkәlәri tәşkilatlarını da özündә
birlәşdirir. Bu tәşkilatların sayı nә qәdәrdir?

•

95
91
92
93

94

696 Hazırda dünyanın neçә ölkәsi EAN – İnternational Beynәlxalq tәşkilatının üzvüdür?

•

97
93
95
94
96

697 13 dәrәcәli kodda nәlәr әhatә olunur?

•

әmtәә mәhsulunun özünün kodu, istehsalçı müәsisәnin kodu vә ölkәnin kodu
istehsalçı müәssisәnin kodu, ölkәnin kodu
әmtәә mәhsulunun özünün kodu, nәzarәt rәqәmi
istehsalçı müәssisәnin kodu, nәzarәt rәqәmi vә ölkәnin kodu
ölkәnin kodu, istehsalçı müәssisәnin kodu, әmtәә mәhsulunun özünün kodu vә nәzarәt rәqәmi

698 әn nazik ştrix hansı ölçüyә bәrabәr qәbul olunur?

•

4
2
1
3
5

699 Avropa kodlaşdırılması sistemindә әn geniş yayılmış hesab olunan kodlar neçә dәrәcәli kodlardır?

•

16 vә 8
13 vә 8
14 vә 9
12 vә 7
11 vә 6

700 Hazırda informasiyanın kodlaşdırılmasının neçә üsulu mövcuddur?

•

60 – a yaxın
70 – dәn az
50 – yә yaxın
40 – dan çox
30 – dan çox

