3427_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3427 Tәtbiqi metrologiya  1
1 Metroloji tәminatın vәziyyәtinin tәhlili aparılacaq müәssisәlәr nәdә göstәrilir?

•

müәssisә standartında
onların hazırladığı vә imzaladığı әmrdә
bәyәnnamәnin surәtindә
texniki şәrtdә
normativ texniki sәnәddә

2 Tәhlil aparacaq briqadaların tәrkibi vә işin başa çatma müddәti nәdә göstәrilir?

•

aktda
texniki şәrtlәrdә
standartda
bәyәnnamәdә
onların hazırladığı vә imzaladığı әmrdә

3 Ölçmә vәziyyәtinin tәhlili aparılarkәn hansı müәyyәnlәşdirilmir?

•

müәssisәlәrdә texnoloji proseslәrin avtomatik idarә edilmәsi sisteminin metroloji tәminatı
müәssisәlәrdә dövlәt metroloji xidmәt orqanlarının metroloji xidmәt sәviyyәsi, ölçmә vasitәlәrinin dövlәt
yoxlamasının nomenklaturası, müddәti, keyfiyyәti
yeni texnologiyaların yaradılması
ölçmә vәziyyәtinin istehsalat göstәricilәrinә tәsiri: mәhsulun keyfiyyәtinә, uçotuna, işlәnib hazırlanma vә
buraxılma müddәtlәrinә; әmәk mәhsuldarlığına; tәhlükәsizlik texnikası qaydalarına riayәt edilmәsinә; xammal,
material vә әmәk ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә edilmәsinә.
buraxılan mәhsula vә onun dәqiqlik xarakteristikalarına qoyulan tәlәblәrә aid olan sәnәdlәrin olması vә onların
yüksәk elmitexniki sәviyyәsi

4 Fәaliyyәtin ikinci hissәsi nәdәn ibarәtdir?

•

A,B,D birlikdә
heç biri
yüksәk keyfiyyәtli mәhsul istehsal etmәk üçün şәrait yaratmaqdan
metroloji tәminatın sәviyyәsinә nәzarәt etmәkdәn
yüksәk ixtisaslı mütәxәssis yaratmaqdan

5 Standartlaşdırılmış vә attestasiyadan keçmiş ölçmә metodikalarının olması nә zaman müәyyәnlәşdirilir?

•

attestasiya zamanı
yeni mәhsul növlәrinin yaradılması zamanı
yeni texnologiyaların yaradılması zamanı
ölçmә vәziyyәtinin tәhlili zamanı
keyfiyyәt sәviyyәsinin optimallaşdırılması zamanı

6 Ölçmә vәziyyәtinin tәhlili aparılarkәn aşağıdakılardan hansı müәyyәnlәşdirilir:

•

müәssisәlәrdә dövlәt metroloji xidmәt orqanlarının metroloji xidmәt sәviyyәsi, ölçmә vasitәlәrinin dövlәt
yoxlamasının nomenklaturası, müddәti, keyfiyyәti
ölçmә vәziyyәtinin istehsalat göstәricilәrinә tәsiri: mәhsulun keyfiyyәtinә, uçotuna, işlәnib hazırlanma vә
buraxılma müddәtlәrinә; әmәk mәhsuldarlığına; tәhlükәsizlik texnikası qaydalarına riayәt edilmәsinә; xammal,
material vә әmәk ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә edilmәsinә.
müәssisәlәrdә texnoloji proseslәrin avtomatik idarә edilmәsi sisteminin metroloji tәminatı
buraxılan mәhsula vә onun dәqiqlik xarakteristikalarına qoyulan tәlәblәrә aid olan sәnәdlәrin olması vә onların
yüksәk elmitexniki sәviyyәsi
müәssisәlәrin ölçmә, sınaq vә nәzarәt vasitәlәri ilә tәchiz olunması

7 Mәhsulun hazırlanmasının hansı mәrhәlәsindә ölçmә vәziyәtinin tәhilili aparılır?

•

layihәlәndirmә
bütün mәrhәlәlәrindә
istehsal
elmitәdqiqat işlәrindәn başlayaraq mәhsulun istismarının (istehlakının) axırına qәdәr olan bütün mәrhәlәlәrdә
istismar

8 Ölçmә vәziyyәtinin tәhlilinin obyekti kimi nәlәri götürmәk olar?

•

firmaları
bütün müәssisә vә sahәlәri
bütün sahәlәri
bütün müәssisәlәri
şirkәtlәri

9 Müәssisә vә sahәlәrdә әldә edilәn metroloji tәminatın istehsalın müasir sәviyyәsinә uyğun olub
olmamasını müәyyәnlәşdirmәk üçün nә etmәk lazımdır?

•

buraxılan mәhsulun keyfiyyәti yüksәldilmәlidir
alınmış nәticәlәr әsasında ölçmә metod vә vasitәlәri işlәnib hazırlanmalıdır
metod vә vasitәlәrin sınağı aparılmalıdır
ölçmә vәziyyәtinin tәhlili aparılmalıdır
mәhsulun dәqiqlik xarakteristikalarına nәzarәt edilmәlidir

10 Alınmış nәticәlәr әsasında nә üzrә tәklif hazırlanmır?

•

buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
yeni mәhaul növlәrinin yaradılması
әmәk ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә
mәhsulun istismarı
maddi ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә

11 Ölçmә vasitәlәrinin tәmirinin nomenklaturası,müddәti vә keyfiyyәti nә zaman müәyyәnlәşdirilir?

•

texnoloji proseslәrin avtomatik idarә edilmәsi zamanı
metrolojii attestasiya zamanl
heç biri
ölçmә vәziyyәtinin tәhlili zamanı
keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsi zamanı

12 Ölçmә vәziyyәtinin tәhlili mәhsulun hazırlanmasının hansı mәrhәlәsindә aparılmalıdır?

•

heç biri
ancaq layihәlәndirmә mәrhәlәsindә
elmitәdqiqat mәrhәlәsindә
bütün mәrhәlәlәrindә
istismarı mәrhәlәsindә

13 Müәssisә vә sahәlәrdә әldә edilәn metroloji tәminatın istehsalın müasir sәviyyәsinә uyğun olub
olmamasını müәyyәnlәşdirmәk üçün nә etmәk lazımdır?

•

ölçmә vasitәlәrinin sınağı
ölçmәlәrin vasitәlәri ölçmәyә hazırlanmalıdır
buraxılan mәhsulun keyfiyyәti yüksәldilmәlidir
mәhsulun dәqiqlik xarakteristikalarına nәzarәt edilmәlidir
ölçmә vәziyyәtinin tәhlili aparılmalıdır

14 Metroloji xidmәtin dövlәt vә idarә orqanlarının fәaliyyәtinin ikinci hissәsi aşağıdakılardan hansına
yönәldilir:

•

metroloji tәminatın tәchizinә nәzarәtә
yüksәk keyfiyyәtli mәhsul istehsal etmәk üçün şәrait yaratmağa
istehsalın müvafiq metroloji tәminat sәviyyәsinin tәmin edilmәsi әsasında onun sәmәrәliliyini yüksәltmәyә vә
yüksәk keyfiyyәtli mәhsul istehsal etmәk üçün şәrait yaratmağa
metroloji tәminatın istehsalın müasir sәviyyәsinә uyğun olubolmamasını müәyyәnlәşdirmәyә
alınmış nәticәlәr әsasında ölçmә metodlarının işlәnib hazırlanmasına

15 Metroloji xidmәtin dövlәt vә idarә orqanlarının fәaliyyәtinin birinci hissәsi aşağıdakılardan hansına
yönәldilir:

•

әldә edilmiş nәticәlәr әsasında ölçmә metod vә vasitәlәrinin işlәnib hazırlanmasına
istehsalın müvafiq metroloji tәminat sәviyyәsinin tәmininә
metroloji tәminatın müasir qanunlara uyğunluğunu müәyyәnlәşdirmәyә
yüksәk keyfiyyәtli mәhsul istehsal etmәk üçün şәrait yaratmağa
metroloji tәminatın sәviyyәsinә nәzarәtә

16 Metroloji xidmәtin dövlәt vә idarә orqanlarının fәaliyyәtini neçә hissәyә bölmәk olar?

•

3.0
9.0
5.0
7.0
2.0

17 Metroloji xidmәt proqramları kimlәr tәrәfindәn tәsdiq edilir ?

•

kiçik tәşkilatlarla
sahәnin tabe olduğu nazirlik vә Agentlik
ictimai birliklәrlә
dövlәttikintikomla
müәssisәlәr

18 Dövlәt vә sahә metroloji xidmәt orqanlarının fәaliyyәtinin tәkmillәşdirilmәsi

•

ölçmәlәrin metroloji tәminat proqramları
sahә metroloji tәminat proqramlarında
heç biri
A,E birlikdә
sahә vә ölçmәlәrin metroloji tәminat proqramlarında

19 Aşağıdakılardan hansı sahә metroloji tәminat proqramlarında nәzәrә alınmalıdır:

•

texniki sәnәdlәrin metroloji ekspertizasının aparılması üzrә tövsiyәlәrin işlәnib hazırlanması
ölçmә vasitәlәrinin tәmirinin yaxşılaşdırılması
metroloq mütәxәssislәrinin hazırlanması vә onların ixtisasının artırılması
dövlәt vә sahә metroloji xidmәt orqanlarının fәaliyyәtinin tәkmillәşdirilmәsi
sahәdә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrin işçi ölçmә vasitәlәri ilә vә onların yoxlama vasitәlәri ilә tәmin edilmәsi

20 Sahәdә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrin işçi ölçmә vasitәlәri ilә vә onların yoxlama vasitәlәri ilә tәmin
edilmәsi

•

A, D birlikdә
sahә metroloji tәminat proqramlarında
ölçmәlәrin metroloji tәminat proqramlarında
sahә vә ölçmәlәrin metroloji tәminat proqramlarında
heç biri

21 Texniki sәnәdlәrin metroloji ekspertizasının aparılması üzrә tövsiyәlәrin işlәnib hazırlanması hansı
proqramda nәzәrә alınmalıdır?

•

A,C, D birlikdә
sahә metroloji tәminat proqramlarında
metroloji tәminat proqramlarında
heç biri
ölçmәlәrin metroloji tәminat proqramları

22 Hazır mәhsulun, texnoloji proseslәrin, xammal, material vә komplektlәşdirici mәmulatların ölçülmәsi,
sınağı vә nәzarәti üçün metodikaların işlәnib hazırlanması, standartlaşdırılması vә attestasiyası hansı
proqramda nәzәrә alınmalıdır?

•

xidmәt proqramlarında
sahә metroloji tәminat proqramlarında
metroloji tәminat proqramlarında
heç biri
ölçmәlәrin metroloji tәminat proqramlarında

23 Yeni nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin, kompleks yoxlama laboratoriyalarının vә qurğularının, maddә vә
materialların tәrkib vә xassәlәrinin standart nümunәlәrinin işlәnib hazırlanması vә attestasiyası hansı
proqramda nәzәrә alınmalıdır?

•

heç biri
sahә metroloji tәminat proqramlarında
ölçmәlәrin metroloji tәminat proqramlarında
xidmәt proqramlarında
sahә vә ölçmәlәrin metroloji tәminat proqramlarında

24 Standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin seriyalı istehsalının tәşkil edilmәsi vә tәzәsinin yaradılması
hansı proqramda nәzәrә alınmalıdır?

•

heç biri
sahә metroloji tәminat proqramlarında
ölçmәlәrin metroloji tәminat proqramlarında
sahә vә ölçmәlәrin metroloji tәminat proqramlarında
mühüm xalq tәsәrrüfatı problemlәrinin metroloji tәminat proqramlarında

25 Hazır mәmulata, xammala, materiallara, komplektlәşdirici mәmulatlara aid qüvvәdә olan normativ
texniki sәnәdlәrә yenidәn baxılması vә ya tәzәlәrinin işlәnib hazırlanması hansı proqramda nәzәrә
alınmalıdır?

•

sahә vә ölçmәlәrin metroloji tәminat proqramlarında
sahә metroloji tәminat proqramlarında
ölçmәlәrin metroloji tәminat proqramları
mühüm xalq tәsәrrüfatı problemlәrinin metroloji tәminat proqramlarında
heç biri

26 Sahә metroloji tәminat proqramlarında aşağıdakılardan hansılar nәzәrә alınmalıdır:

•

ölçmә vasitәlәrinin yoxlama metodları vә vasitәlәri üzrә normativtexniki sәnәdlәrin hazırlanması
hazır mәmulata, xammala, materiallara, komplektlәşdirici mәmulatlara aid qüvvәdә olan normativtexniki
sәnәdlәrә yenidәn baxılması vә ya tәzәlәrinin işlәnib hazırlanması
texnoloji proseslәrin, xammal, material vә komplektlәşdirici mәmulatların ölçülmәsi, sınağı vә nәzarәti üçün
metodikaların işlәnib hazırlanması, standartlaşdırılması vә attestasiyası
standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin seriyalı istehsalının tәşkil edilmәsi vә tәzәsinin yaradılması.Onların
metroloji attestasiyası
yeni nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin, kompleks yoxlama laboratoriyalarının vә qurğularının, maddә vә materialların
tәrkib vә xassәlәrinin standart nümunәlәrinin işlәnib hazırlanması vә attestasiyası

27 Bu proqram kimlәr tәrәfindәn işlәnib hazırlanır?

•

metroloji xidmәtin baş tәşkilatı
metroloji xidmәtin baş vә baza tәşkilatları, metrologiya institutu
metrologiya institutu
azәrdövlәtstandart
metroloji xidmәtin baza tәşkilatı

28 Aşağıdakı proqramlardan hansı ölçmә vәziyyәtinin tәhlili nәticәlәri әsasında tәrtib olunmalıdır:

•

sahә metroloji xidmәt proqramı
ölçmәlәrin metroloji tәminatı
idarә metroloji xidmәti
dövlәt metroloji xidmәti
mühüm xalq tәsәrrüfatı problemlәrinin metroloji tәminat proqramı

29 Arayışda hәmçinin nәlәr qiymәtlәndirilir?

•

A,B,C birlikdә
istifadә olunan ölçmә vasitәlәri parkını vәziyyәti
ölçmә vasitәlәri
keyfiyyәt sәviyyәsi
heç biri

30 Ölçmә vәziyyәtinin tәhlili nәticәlәri әsasında aşağıdakı proqramlardan hansı tәrtib olunmalıdır:

•

sahә metroloji xidmәt proqramı
idarә metroloji xidmәt proqramı
metroloji xidmәt proqramı
müәssisә metroloji xidmәt proqramı
dövlәt metroloji xidmәt proqramı

31 Tәhlilin nәticәlәri әsasında metroloji tәminatın yaxşılaşdırılması üzrә hansı tәdbirlәr planı
hazırlanmalıdır:

•

tәşkilatiinzibati
tәşkilatitexniki
texnikiiqtisadi
sosialiqtisadi
texniki

32 Müәssisәdә ölçmә vәziyyәtinin tәhlili başa çatdıqdan sonra tәrtib olunan arayışı kimlәr tәsdiq edir?

•

müvafiq nazirlik
müvafiq nazirlik vә azәrdövlәtstandart
dövlәttikintikom
metroloji tәminatın baş vә baza tәşkilatları
azәrdövlәtstandart

33 Müәssisәdә ölçmә vәziyyәtinin tәhlili başa çatdıqdan sonra tәrtib olunan arayışda nәlәr qiymәtlәndirilir?

•

istifadә olunan ölçmә vasitәlәri parkının vәziyyәti
metroloji tәminatın sәviyyәsi qiymәtlәndirilir
metroloji tәminatın konkret hansı mәsәlәlәrinin hәlli әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasına gәtirib çıxarmışdır
metroloji tәminatın konkret hansı mәsәlәlәrinin hәlli mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinә gәtirib çıxarmışdır
әrazi metroloji xidmәt fәaliyyәtinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәkliflәr

34 Müәssisәdә ölçmә vәziyyәtinin tәhlili başa çatdıqdan sonra hansı sәnәd tәrtib olunur?

•

hesabat
arayış
protokol
akt
bәyәnnamә

35 Aşağıdakı hansı variant tәhlilin aparılmasında iştirak edә bilmәz ?

•

metrologiya üzrә baza tәşkilatları
nәzarәt bölmәsi
dövlәt orqanlarının nümayәndәlәri
sınaq bölmәsi
metrologiya sahәsindә xidmәt orqanları

36 Alınmış nәticәlәr әsasında nә üzrә tәklif hazırlanmır?

•

buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
mәhsulun istismarı
әmәk ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә
yeni mәhsul növlәrinin yaradılması
maddi ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә

37 Yeni ölçmә vasitәlәrinin alınması, ölçmә metodlarının vә vasitәlәrinin yaradılması, idarә metroloji xidmәt
orqanlarının strukturunun tәkmillәşdirilmәsi üzrә bütün tәkliflәr hansı cәhәtdәn әsaslandırılmalıdır?

•

sosial
hәm texniki, hәm dә iqtisadi
texniki
tәşkilati
iqtisadi

38 Nәlәr üzrә bütün tәkliflәr hәm texniki,hәm dә iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılmalıdır?

•

seriyalı buraxılan ölçmә vasitәlәrinin miqdarının artırılması
yeni ölçmә vasitәlәrinin alınması,ölçmә vasitәlәrinin yaradılması,idarә metroloji xidmәt oqanlarının strukturunun
tәkmillәşdirimәsi
xüsusi sahә tәyinatlı standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin yaradılması
xaricdә buraxılan ölçmә vasitәlәrinin әldә edilmәsi
seriyalı buraxılan ölçmә vasitәlәrinin nomenklaturasının genişlәndirilmәsi

39 Nә zaman idarә metroloji xidmәtin yüksәk keyfiyyәtli mәhsulun buraxılışının formalaşmasında nә
dәrәcәdә iştirak etmәsinә xüsusi fikir vermәk lazımdır?

•

sertifikatlaşdırma zamanı
tәhlil apararkәn
akkreditlәşdirmә zamanı
standartlaşdırma zamanı
attestasiya zamanı

40 Metroloji tәminatın vәziyyәtinin tәhlili aparılacaq müәssisәlәr vә mәhsul qrupları nәdә göstәrilir?

•

müәssisә standartında
onların hazırladığı vә imzaladığı әmrdә
texniki şәrtdә
bәyәnnamәdә
normativ texniki sәnәddә

41 Metroloji tәminatın vәziyyәtinin tәhlili aparılarkәn müәssisәlәri vә mәhsul növlәrini seçәn zaman nәlәrin
seçilmәsi mәqsәdәuyğun deyil?

•

heç biri
xalq tәsәrrüfatının tәlәblәrinә cavab verәn mәhsul buraxan müәssisәnin
sahәnin profilinin
elm texniki sәviyyәni tәyin edәn mәhsul növlәrini buraxan müәssisәnin
xalq tәsәrrüfatının tәlәblәrinә cavab vermәyәn mәhsul buraxan müәssisәnin

42 Tәhlil zamanı metroloji tәminatı olmayan texniki proseslәr aşkar edilәrsә aşağıdakılardan hansı hәyata
keçirilmәlidir:

•

ölçmә vasitәlәrinin etibarlılığını, avtomatlaşdırma sәviyyәsini, mәhsuldarlığını yüksәltmәk, dinamiki
xarakteristikalarını yaxşılaşdırmaq
Tәhlil zamanı metroloji tәminatı olmayan texniki proseslәr aşkar edilәrsә aşağıdakılardan hansı hәyata
keçirilmәlidir:
seriyalı buraxılan ölçmә vasitәlәrinin nomenklaturasını genişlәndirmәli
seriyalı buraxılan ölçmә vasitәlәrinin miqdarını artırmalı
xüsusi sahә tәyinatlı standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrini yaratmaq

43 Metroloji tәminatın vәziyyәtinin tәhlili aparılacaq müәssisәlәr nәdә göstәrilir?

•

texniki şәrtdә
müәssisә standartında
normativ texniki sәnәddә
onların hazırladığı vә imzaladığı әmrdә
bәyәnnamәnin surәtindә

44 Tәhlil aparacaq briqadaların tәrkibi vә işin başa çatma müddәti nәdә göstәrilir?

•

aktda
onların hazırladığı vә imzaladığı әmrdә
standartda
texniki şәrtlәrdә
bәyәnnamәdә

45 Mәsul şәxslәrin hazırladıqları vә imzaladıqları әmrdә aşağıdakılardan hansı öz әksini tapmalıdır:

•

ölçmә vәziyyәtinin ümumi materiallarını hazırlayan komissiyanın tәrkibi
metroloji tәminatın vәziyyәtinin tәhlili aparılacaq müәssisәlәr vә mәhsul qrupları
işin ayrıayrı mәrhәlәlәrinin aparılması üzrә mәsul tәşkilatlar
tәhlil aparılacaq briqadaların tәrkibi vә işin başa çatma müddәti
bütün mәrhәlәlәr üzrә işlәr

46 Tәhlil üzrә işlәrin aparılması planında nәlәr nәzәrdә tutulur?

•

mәsul şәxslәrin hazırladıqları vә imzaladıqları әmrlәr
tәhlilin bütün mәrhәlәlәri,onu yerinә yetirәn tәşkilatlar vә işin yerinә yetirilmәsi üçün mәsul şәxslәrin
müәyyәnlәşdirilmәsi
onu yerinә yetirәn tәşkilatların müәyyәnlәşdirilmәsi
tәhlilin bütün mәrhәlәlәri
işin yerinә yetirilmәsi üçün mәsul şәxslәrin müәyyәnlәşdirilmәsi

47 Tәhlil üzrә işlәr aşağıdakılardan hansına әsasәn aparılır?

•

müvafiq layihәyә
müvafiq nazirlik vә azәrdövlәtstandart tәrәfindәn birgә hazırlanmış plana
hәyata keçirilәn müqavilәlәrә
standarta vә ya texniki şәrtә
dövlәt proqramına

48 Ölçmә vәziyyәtinin tәhlilinin nәticәlәri neçә ildәn bir sәnәdlәşdirilir?

•

8.0
5.0
10.0
6.0
4.0

49 Sәnayenin müxtәlif sahәlәrindә ölçmә vәziyyәtinin tәhlili aşağıdakı qaydada aparılır:

•

daimi
sistematik
günaşırı
fasilәlәrlә
dövri

50 Ölçmә vәziyyәtinin tәhlilini aşağıdakılardan hasılar birlikdә aparırlar?

•

idarәnin rәhbәrliyi
idarә metroloji xidmәti, Azәrbaycan Respublikası Standartlaşdırma,mertorologiya vә patent üzrә Dövlәt Komitәsi
müәssisәnin texniki nәzarәt şöbәsi
müәssisәnin baş texnoloqu
komissiyanın nümayәndәlәri

51 Aşağıdakı hansı variant tәhlilin aparılmasında iştirak edә bilmәz ?

•

metrologiya üzrә baza tәşkilatlar
nәzarәt bölmәsi
dövlәt orqanlarının nümayәndәlәri
sınaq bölmәsi
metrologiya sahәsindә xidmәt orqanları

52 Kimlәr tәhlilin aparılmasında iştirak edә bilәr?

•

sınaq sifarişçisi
dövlәt qәbul komissiyasının nümayәndәlәri
akkreditasiya üzrә baş vә baza tәşkilatları
istehsala xidmәt orqanları
müәssisәnin baş texnoloqu

53 Aşağıdakı orqanlardan hansı ölçmә vәziyyәtinin tәhlilini apara bilәr?

•

idarә metroloji xidmәti
idarә metroloji xidmәti azәrdövlәtstandartla birlikdә
dövlәt metroloji xidmәti
Standartlar institutu
azәrdövlәtstandart

54 Ölçmә vәziyyәtinin tәhlili aparılarkәn aşağıdakılardan hansı müәyyәnlәşdirilir:

•

standartlaşdırma vә attestasiyadan keçmiş ölçmә metodikalarının olması
müәssisәlәrin kömәkçi sınaq avadanlıqları, ehtiyat hissәlәri vә qida mәnbәlәri ilә tәchizatı
mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәtdә ölçülәn parametrlәrin nomenklaturasının optimallığı
ölçmә vasitәlәrinin tәmirinin nomenklaturası müddәti vә keyfiyyәti
dövlәt tәminat sisteminin әsas müddәalarının müәssisәdә tәtbiqi

55 Texnoloji sәnәdlәrin metroloji ekspertizasının aparılması üzrә işlәrin vәziyyәti nә zaman
müәyyәnlәşdirilir?

•

müәssisәnin ümumi attestasiyası zamanı
ölçmә vәziyyәtinin tәhlili zamanı

mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt zamanı
ekspertiza zamanı
sertifikatlaşdırma prosedurunda

56 Müәssisәlәrdә dövlәt metroloji xidmәt orqanlarının metroloji xidmәt sәviyyәsi aşağıdakı hansı variant
zamanı müәyyәnlәşdirilir?

•

sertifikatlaşdırma zamanı
ölçmә vәziyyәtinin tәhlili zamanı
standartlaşdırmanın yoxlanması zamanı
ilkin attestasiya zamanı
metroloji ekspertizadan әvvәl

57 Buraxılan mәhsula vә onun dәqiqlik xarakteristikalarına qoyulan tәlәblәrә aid olan sәnәdlәrin olması nә
zaman müәyyәnlәşdirilir?

•

heç biri
ölçmә vәziyyәtinin tәhili zamanı
mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt zamanı
attestasiya zamanı
sertifikatlaşdırma fәaliyyәtindә

58 Müәssisәlәrdә kömәkçi sınaq avadanlıqları,ehtiyat hissәlәri vә qida mәnbәlәri ilә tәchizatı nә zaman
müәyyәnlәşdirilir?

•

metroloji attestasyia zamanı
ölçmә vәziyyәtinin tәhlili zamanı
texnoloji sәnәdlәrin metroloji ekspertizası zamanı
standartlaşdırma zamanı
sertifikatlaşdırma prosesindә

59 Müәssisәlәrdә texnoloji proseslәrin avtomatik idarә edilmәsi sisteminin metroloji tәminatı nә zaman
müәyyәnlәşdirilir?

•

heç biri
ölçmә vәziyyәtinin tәhlili zamanı
sertifikatlaşdırma zamanı
metroloji attestasiyadan әvvәl
tәhlükәsizlik texnikası qaydalarına riayәt edilmәsi zamanı

60 İstehsal olunan mәhsulun xarici bazarda rәqabәtә dözmәsini tәmin etmәk üçün aşağıdakılardan hansının
tәtbiq edilmәsi mәqsәdәuyğun olardı?

•

keyfiyyәt sisteminin
standartlaşdırma sisteminin
mәcburi sertifikatlaşdırma sisteminin
könüllü sertifikatlaşdırma sisteminin
akkreditasiya olunmuş sınaq lobarotoriyasının

61 Qabaqcıl müәssisәlәrdә bütün tәdbirlәrә nәzarәt xüsusi işlәnib hazırlanmış nәzarәt sisteminin kömәyi ilә
hәyata keçirilir.Bu hansı nәzarәt sistemidir?

•

avtomatik
elmi texniki tәrәqqinin son nәaliyyәtlәrinә әsaslanan
avtomatlaşdırılmış
tәkmillәşdirilmiş
mexaniklәşdirilmiş

62 Keyfiyyәt üzrә perspektiv tәdbirlәri başqa sözlә necә adlandırmaq olar? 1. keyfiyyәt üzrә әmr vә
sәrәncamlar 2. keyfiyyәtin kompleks proqramı 3.“Keyfiyyәt” mәqsәdli kompleks proqramı 4. keyfiyyәt
barәdә texniki konfransların nәticәlәri üzrә tәdbirlәr 5. bir kvartaldan bir ilә qәdәr icra müddәti tәdbirlәri

•

1.0
2.0
4.0
5.0
3.0

63 ”Keyfiyyәt” mәqsәdli kompleks proqramının bütün bölmәlәri üzrә konkret ... olmalıdır.

•

yoxlayanlar
tәrtib edәnlәr
nәzarәt edәnlәr
izlәyәnlәr
icraçılar

64 ”Keyfiyyәt” mәqsәdli kompleks proqramının bölmәlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir: 1.tәşkilati texniki
tәdbirlәr 2.seriyalı istehsal olunan mәhsulun texniki tәkmillәşdirilmәsi 3.texnoloji proseslәrin
tәkmillәşdirilmәsi, mәmulatların istehsalı vә nәzarәtindә proqressiv texnologiyanın tәtbiqi 4.mәmulatların
keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının vә vasitәlәrinin tәkmilәşdirilmәsi 5. mәhsulun istehsalının
avtomatlaşdırılması :

•

4.5
2 vә 4
1.3
yalnız 3
1,2,3

65 ”Keyfiyyәt” mәqsәdli kompleks proqramı neçә bölmәdәn ibarәtdir?

•

9.0
5.0
3.0
6.0
7.0

66 Keyfiyyәt üzrә perspektiv tәdbirlәri başqa sözlә necә adlandırmaq olar?

•

keyfiyyәt üzrә әmr vә sәrәncamlar
keyfiyyәtin kompleks proqramı
bir kvartaldan bir ilә qәdәr icra müddәti tәdbirlәri
keyfiyyәt barәdә texniki konfransların nәticәlәri üzrә tәdbirlәr
“Keyfiyyәt” mәqsәdli kompleks proqramı

67 Müәssisәyә aid .......... sәnәd keyfiyyәtin yüksәldilmәsi üzrә tәdbirlәrdә öz әksini tapır ?

•

operativ plan
müәssisәnin cari planı
satış planı
istehsalat planı
müәssisәnin perspektiv, cari vә operativ istehsalat planı

68 Mәmulatın istismarı barәdә istehlakçının tәqdim etdiyi informasiyanın tәhlili üzrә әldә olunmuş nәticәlәr
nә zaman nәzәrә alınmalıdır?

•

keyfiyyәtin tәmin edilmәsi üzrә tәdbirlәr hazırlanan zaman
texnolji nәzarәtin tәşkilindә

akkreditasiya prosesindә
metroloji attestasiyanın tәlәblәrindә
heç biri

69 Mәmulatın keyfiyyәtinin tәhlili üzrә әldә olunmuş nәticәlәr nә zaman nәzәrә alınmalıdır?

•

metroloji attestasiya müddәtindә
nәzarәt müddәtindә
sertifikatlaşdırmanın aparılması müddәtindә
keyfiyyәtin tәmin edilmәsi üzrә tәdbirlәr hazırlanan zaman
heç biri

70 Aqreqatlara aid sәnәdlәr nә zaman nәzәrә alınmalıdır?

•

heç biri
attestasiya prosesindә
texniki nәzarәt aparılarkәn
standartlaşdırma müddәtindә
keyfiyyәtin tәmin edilmәsi üzrә tәdbirlәr hazırlanan zaman

71 Komplektlәşdirici hissәlәrә aid sәnәdlәr nә zaman nәzәrә alınmalıdır?

•

metroloji attestasiya aparılarkәn
heç biri
texnolji nәzarәtdә
keyfiyyәtin tәmin edilmәsi üzrә tәdbirlәr hazırlanan zaman
sertifikatlaşdırma prosesindә

72 Göstәrilәnlәrdәn hansılar keyfiyyәtin tәmin edilmәsi üzrә tәdbirlәr hazırlanan zamanı nәzәrә alınmalıdır?

•

aqreqatlara aid sәnәdlәr
avadanlıqlara aid sәnәdlәr
alәtlәrә aid sәnәdlәrә
texniki sәnәdlәr
komplektlәşdirici hissәlәrә aid sәnәdlәr

73 Keyfiyyәtin tәmin edilmәsi üzrә tәdbirlәr kimlәr tәrәfindәn hazırlanmalıdır?

•

rәhbәrlik
müәssisәnin bütün bölmәlәri
şöbәlәr
idarә heyәti
sektorlar

74 İşçilәrin peşә hazırlığının artırılması metodlarının tәkmillәşdirilmәsi harada planlaşdırılır?

•

texniki tәchizat bölmәsindә
heç biri
zavodda
texniki tәminat şöbәsindә
müәssisәdә

75 Texnoloji nizamintizamın möhkәmlәndirilmәsi harada planlaşdırılır?

•

istehsal sahәlәrindә
zavodda
B vә E birlikdә
heç biri
müәssisәdә

76 Elm vә texnikanın nәaliyyәtlәrinә әsasәn texnoloji tәminat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi harada
planlaşdırılır?

•

texniki tәchizat şöbәsindә
metroloji tәminat şöbәsindә
zavodda
müәssisәdә
tәhsil müәssisәlәrindә

77 Әmәyin keyfiyyәtinin idarә edilmәsinin tәşkilati formalarının tәkmillәşdirilmәsi harada planlaşdırılır?

•

texniki tәchizat bölmәsindә
zavodda
müәssisәdә
hazırlıq sexindә
texniki tәninat şöbәsindә

78 İstehsalat vә nәzarәt әmәliyyatlarının mexaniklәşdirmә dәrәcәsinin artırılması harada planlaşdırılır?

•

zavodda
fabrikdә
avadanlıqla tәchizat şöbәsindә
A,B birlikdә
müәssisәdә

79 İstehsalat defektlәri (çatışmamazlıqları) üzrә reklamasiyaların alınmaması harada planlaşdırılır?

•

texniki tәchizat şöbәsindә
texniki nәzarәt şöbәsindә
laboratoriyada
fabrikdә
müәssisәdә

80 Reklamasiyaların sayının azaldılması harada planlaşdırılır?

•

heç biri
müәssisәdә
texniki nәzarәt şöbәsindә
laboratoriyada
zavodda

81 Mәhsulun istehsal keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi harada planlaşdırılır?

•

texniki tәchizat şöbәsindә
müәssisәdә
heç biri
zavodda
fabrikdә

82 Keyfiyyәtin yüksәldilmәsi üçün hansı seriyalı standartdartların bazasında keyfiyyәtin idarәedilmә
sistemlәrinin işlәnib hazırlanması vә tәtbiqi üzrә müәyyәn işlәr aparılır?

•

heç biri
İSO 8402
İSO 9002
OHSAS 18000
İSO 9000

83 Müәssisәdә adәtәn aşağıdakılardan hansı planlaşdırılır:

•

mәhsulun sertifikatlaşdırmaya hazırlanması
elm vә texnikanın әn yüksәk nәaliyyәtlәrinә uyğun gәlәn keyfiyyәt göstәricilәrinә malik yeni mәmulatların
yaradılması
buraxılan mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin yüksәldilmәsi
mәhsulun istehsal keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
әn yaxşı ölkә vә xarici analoqlara keyfiyyәtcә uyğun olan vә ya onları ötüb keçәn mәmulatların istehsalının
mәnimsәnilmәsi

84 Hansı standarta uyğun olaraq keyfiyyәtin hәr mәrhәlәdә yüksәldilmәsi planlaşdirilir.

•

sahә standartına
müәssisә standartına
dövlәtlәrarası standartına
dövlәt standartına
texniki şәrtә

85 Müәssisә çәrçivәsindә mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi hansı standarta uyğun olaraq hәyata
keçirilir.

•

dövlәt standartına
texniki şәrtә
sahә standartına
müәssisә standartına
dövlәtlәrarası standartına

86 Keyfiyyәti verilmiş sәviyyәdә saxlamaq üçün aşağıdakılardan hansı tәlәb olunur?

•

bir çox mütәxәssislәrin praktiki tәcrübәsini birlәşdirmәk
elmi işçilәrin praktiki tәcrübәsini birlәşdirmәk
yaradıcı potensialın praktiki tәcrübәsini birlәşdirmәk
elmi işçilәrin, yaradıcı potensialın vә bir çox mütәxәssislәrin praktik tәcrübәsini birlәşdirmәk
dünya tәcrübәsindәn istifadә etmәk

87 Keyfiyyәt necә anlayışdır?

•

sadә vә mürәkkәb
mürәkkәb
sadә
çox mürәkkәb
çox sadә

88 Istehsalçı özünün mәhsulunu reklam edәn zaman ilk növbәdә onun hansı göstәricisi haqqında danışır?

•

keyfiyyәt
kәmiyyәt
tәyinat
funksional
iqtisadi

89 Ekspertizanın strukturu aşağıdakı hansı әsas komponentlәri özündә birlәşdirmir?

•

subyekt
hesabat
metodlar
nәticә
obyekt

90 Ekspertizanın strukturu aşağıdakı hansı әsas komponentlәri özündә birlәşdirmir?
subyekt

•

kriteriya
nәticә
rәy
obyekt

91 Keyfiyyәt ekspertizası bütöv fәaliyyәt sahәsi kimi aşağıdakı hansı әmәliyyatları özündә birlәşdirir?

•

әmtәә mallarının keyfiyyәtinin tәhlilini, ölçülmәsini vә qiymәtlәndirilmәsini
әmtәә mallarının keyfiyyәtinin tәhlilini vә qiymәtlәndirilmәsini
әmtәә mallarının ölçülmәsini
әmtәә mallarının qiymәtlәndirilmәsini
әmtәә mallarının keyfiyyәtinin tәhlilini

92 Ekspert fәaliyyәtinin nәticәsi nә ilә yekunlaşır?

•

mәmulatların yararlılığının qiymәtlәndirilmәsi
mәmulatların keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
mәmulatların tәhlükәsizliyinin qiymәtlәndirilmәsi
mәmulatların saxlanma şәraitinin qiymәtlәndirilmәsi
mәmulatların xassәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi

93 Ekspertizanın әsas metodoloji prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

ekspertiza obyektinә fәrdi yanaşmadan
ekspertiza obyektinә kompleks yanaşmadan
ekspertiza obyektinә ümumi yanaşmadan
ekspertiza obyektinә xüsusi yanaşmadan
ekspertiza obyektinә sistemli yanaşmadan

94 Operativ ekspertiza nәyә әsaslanır?

•

metroloji ekspertizanın nәticәlәrinә
kompleks ekspertizanın nәticәlәrinә
sosioloji ekspertizanın nәticәlәrinә
operativ ekspertizanın nәticәlәirnә
hesabatalәti ekspertizanın nәticәlәrinә

95 Kompleks ekspertizanın aparılması ekspertlәri obyektlәrin tәhlilinә necә yanaşmağa istiqamәtlәndirir?

•

sistemli
sistemli vә kompleks
xüsusi
fәrdi
kompleks

96 Kütlәvi istehsal olunan eyni tipli әmtәә malları qrupunun hәr tәrәfli öyrәnilmәsi vә keyfiyyәtinin
qiymәtlәndirilmәsi üçün ekspertizanın hansı növü tәtbiq olunur?

•

hesabatalәti
kompleks
sosioloji
ekspert
operativ

97 Ekspertiza nә zaman aparılır?

•

layihәlәndirmә
mәhsulun yaradılması
istehlak

satış
istehsal

98 Mәmulatların istehlak xassәlәrinin ekspertizası zamanı ekspertizanın aşağıdakı hansı növlәri tәtbiq edilir?

•

sosioloji
kompleks vә operativ
ekspert
operativ
hesabatalәti

99 Mәmulatların istehlak xassәlәrinin ekspertizası neçә mәrhәlәdә aparılır?

•

5.0
2.0
3.0
1.0
7.0

100 Ekspert metodunda ekspertizanı tam aparmaq vә xüsusilә yekun nәticәlәri almaq üçün bu metodun neçә
növündәn istifadә olunur?

•

11.0
2.0
5.0
1.0
9.0

101 Aşağıdakılardan hansı ekspertizanın obyektidir?

•

texnoloji sxem
seriyalı buraxılan mәmulatlar
tәcrübәnin nәticәlәri
nümunә
layihә sәnәdlәri

102 Ekspertizanın obyekti verilәnlәrdәn hansı ola bilmәz?

•

texnoloji sәnәdlәr
hamısı
tәcrübә üçün cihazlar
nümunә
konstruktor sәnәdlәri

103 Göstәrilәnlәrdәn hansı ekspertizanın obyekti ola bilmәz?

•

texniki sәnәdlәr
hamısı
nümunә
mәhsulun uyğun nümunәsi
konstruktor sәnәdlәri

104 .......................... ekspertizanın obyekti ola bilәr.

•

texniki tapşırıq
hamısı
xidmәt
mәhsul
iş

105 Ekspertizanın obyekti aşağıdakılardan hansı ola bilәr?

•

texniki tapşırıq
hamısı
sәnaye nümunә
tәcrübi nümunәsi
layihәkonstruktor sәnәdlәri

106 Ekspertizanın aparılma metodları da öz növbәsindә aşağıdakı metodlara bölünә bilәr:

•

ekspert
ekspert, sosioloji vә hesabatalәti
hesabatalәti
tәşkilatiinzibati
sosioloji

107 Aşağıdakılardan hansılar ekspertizanın aparılma metodlarıdır?

•

analiz vә sintez
kompleks vә operativ
kompleks
operativ
sistemli yanaşma

108 Ekspertizanın mәqsәdindәn vә ya tәhlil edilәn göstәricilәrdәn asılı olaraq ekspertlәr neçә müxtәlif
kriteriyalar qәbul edә bilәrlәr?

•

bir vә yaxud iki
bir vә yaxud bir neçә
bir vә yaxud dörd
bir vә yaxud beş
bir vә yaxud üç

109 Bu verilmiş növ malların keyfiyyәtinә ölkәdә vә xaricdә istifadә olunan normativ – texniki sәnәdlәrdә
nәzәrdә tutulmuş real tәlәblәrdir.Bu nәdir?

•

ümumi kriteriyalar
konkret kriteriyalar
xüsusi vә konkret kriteriyalar
ümumi vә konkret kriteriyalar
xüsusi kriteriyalar

110 Bu normaları әsas tutaraq ekspertlәr malların istehlak qiymәti haqqında nә edirlәr?

•

şәrh verirlәr
mülahizә yürüdürlәr
qәrәz yürüdürlәr
fikir yürüdürlәr
rәy verirlәr

111 Bunlar cәmiyyәtdә toplanmış (әldә olunmuş) qiymәtli normalardır.Bunlar nәdir?

•

xüsusi vә konkret kriteriyalar
ümumi kriteriyalar
yalnız konkret kriteriyalar
konkret kriteriyalar
xüsusi kriteriyalar

112 Aşağıdakılardan hansı әmtәә mallarının istehlak xassәlәrinin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi zamanı
istifadә olunan kriteriyalardır?

•

xüsusi
ümumi vә konkret
konkret
xüsusi vә konkret
ümumi

113 Әmtәә mallarının istehlak xassәlәrinin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi zamanı istifadә olunan kriteriyalar
neçә yerә bölünür?

•

11.0
2.0
5.0
3.0
7.0

114 İş prosesindә ekspertlәrә nә tәklif olunur?

•

texniki tapşırıq
hәr mәrhәlәnin aparılmasının müxtәlif proqramları
sınaq protokolları
ekspertizanın aparılması üçün plan
tәlimat

115 Ekspert әmtәә mallarının istehlak xassәlәrinin ekspertizasını aparmaq üçün hansı әmәliyyatları
aparmalıdır:

•

hesablama
qiymәtin alınması
yoxlama
sınaq
ekspertiza

116 Әmtәә mallarının istehlak xassәlәrinin ekspertizasını aparmaq üçün ekspert hansı әmәliyyatları
aparmalıdır:

•

sınaq
ölçmә
hesablama
yoxlama
ekspertiza

117 Ekspert әmtәә mallarının istehlak xassәlәrinin ekspertizasını aparmaq üçün ........................ әmәliyyatını
aparmalıdır:

•

yoxlama
tәhlil
ekspertiza
hesablama
sınaq

118 Bu mәmulatların istismarı prosesindә meydana çıxan istehlak xassәlәridir? Bu nәdir?

•

subyekt
ekspertizanın obyekti
metodlar
nәticәlәr

kriteriya

119 Ekspert komissiyalarının yaradılması nә ilә izah olunur?

•

mәhsulun sәnәdlәrdәki tәlәblәrә uyğunlaşdırılması
istehlakçıya mәlum olmayan xassәlәrә malik yeni әmtәә mallarının miqdarının kәskin artması
sosial faktorların uçotunun mürәkkәbliyi
keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsinә tәlәblәrin yüksәlmәsi
istehlakçıların tәlәblәrinin dәrk edilmәsi

120 Ekspert vә işçi qruplarına daxil olan mütәxәssislәrin sayı, peşә tәrkibi, qrupların strukturu vә tәşkili
prinsipi hansı sәnәdlәrә görә müәyyәnlәşdirilir?

•

normativ aktlara
normativ sәnәdlәrә
texniki şәrtlәrә
normativtexniki sәnәdlәrә
normativhüquqi sәnәdlәrә

121 Ekspert vә işçi qruplarına daxil olan mütәxәssislәrin sayı, peşә tәrkibi, qrupların strukturu vә tәşkili
prinsipi nәdәn asılıdır?

•

texniki tәchizatdan
ekspertizanın mәqsәdlәrindәn
tәqdim olunmuş mәmulatların xüsusiyyәtindәn
mәrhәlәlәrin tәhlilindәn
ekspertizanın aparılma şәraitindәn

122 Ekspert komissiyaları adәtәn neçә qrupdan ibarәt olur?

•

11.0
2.0
5.0
3.0
7.0

123 Ekspert komissiyaları hansı mәqsәdlә yaradılır?

•

ekspertizanı dәqiq aparmaq üçün
ekspertizanı sәriştәli aparmaq üçün
ekspertizanı dürüst aparmaq üçün
ekspertizanı sәhih aparmaq üçün
ekspertizanı keyfiyyәtli aparmaq üçün

124 Ekspert fәaliyyәtinin subyekti dedikdә nә başa düşülür?

•

müşahidәçilәr qrupu
mal tәdqiqatçıları
keyfiyyәt nәzarәtçilәri
әmtәә mallarının dәyәri üzrә fәaliyyәti hәyata keçirәn istehlakçılar qrupuekspertlәr
auditorlar

125 Göstәrilәnlәrdәn hansı әsas komponentlәri ekspertizanın strukturu özündә birlәşdirir?

•

avadanlıqlar
nәticә
sәnәdlәrin tәlili
tәhlil materialları
cihazlar

126 Ekspertizanın strukturu verilәnlәrdәn hansı әsas komponentlәri özündә birlәşdirir?

•

hesabat
metodlar
attestat
şәhadәtnamә
rәy

127 ........... әsas komponentlәr ekspertizanın strukturununda birlәşir?

•

texniki nәticәlәr
kriteriya
ekspertizanın nәticәsi
sınaq prosesinin müәyyәn edilmәsi
müxtәlif üsullar

128 Aşağıdakı hansı әsas komponentlәri ekspertizanın strukturu özündә birlәşdirir?

•

nәticәlәrin müqayisәsi
obyekt
kriteriyaların araşdırılması
protokol
metodların müxtәlifliyi

129 Ekspertizanın strukturu aşağıdakı hansı әsas komponentlәri özündә birlәşdirir?

•

nәticәlәrin tәhlili
subyekt (ekspert)
sorğu kitabçaları
rәy
üsullar

130 İstehlak dәyәri nә zaman özünü büruzә verir?

•

layihәlәndirmә zamanı
istifadә vә ya istehlak
istehsal
istifadә
bazarın axtarılması zamanı

131 İstehlak dәyәri dedikdә nә başa düşülür?

•

әşyanın erqonomikliliyi
әşyanın yararlılığı
әşyanın qiymәti
әşyanın keyfiyyәti
әşyanın etibarlılığı

132 Ekspertiza nә zaman aparılır?

•

layihәlәndirmә
mәhsulun yaradılması
istehlak
satış
istehsal

133 “Ekspertiza” necә anlayışdır?
sadә

•

•

geniş
mürәkkәb
mәhdud
çox sadә

134 Keyfiyyәt ekspertizası bütöv fәaliyyәt sahәsi kimi aşağıdakı hansı әmәliyyatları özündә birlәşdirir?

•

әmtәә mallarının keyfiyyәtinin tәhlilini vә qiymәtlәndirilmәsini
әmtәә mallarının keyfiyyәtinin tәhlilini, ölçülmәsini vә qiymәtlәndirilmәsini
әmtәә mallarının ölçülmәsini
әmtәә mallarının qiymәtlәndirilmәsini
әmtәә mallarının keyfiyyәtinin tәhlilini

135 “Expertus” sözünün mәnası nәdir?

•

bilikli
tәcrübәli
işgüzar
yaradıcı
bacarıqlı

136 Ekspertizanın aparılması kimlәrә hәvalә olunur?

•

ekspertlәrә
müşahidәçilәrә
nәzarәtçilәrә
tәhqiqatçılara
laborantlara

137 Bu hәlli xüsusi bilik tәlәb edәn hәr hansı mәsәlәnin tәdqiqi vә motivli nәticәnin alınmasıdır.Bu nәdir?

•

mәntiqi tәhlil
ekspertiza
sınaq
müqayisәli tәhlil
attestasiya

138 Keyfiyyәtin ekspertizası prosesindә tәhlil vasitәsi kimi hansı metodlardan istifadә olunur?

•

ekspert metodundan
ekspert, alәti vә digәr metodlardan
analiz metodlarından
analiz vә sintez metodlarından
alәti metoddan

139 Keyfiyyәtin ekspertizası prosesindә qiymәtlәndirilәn mәmulatlara hansı kriteriya nöqteyinәzәrindәn
baxılır?

•

maya dәyәri
istehlak dәyәri
istehsal xәrclәri
keyfiyyәt
qiymәt

140 Bu elә bir spesifik fәaliyyәt növüdür ki, burada ekspert metodu әsasında vә sınaqların nәticәlәrini nәzәrә
almaqla әmtәә mallarının istehlak keyfiyyәtinin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi aparılır.Bu nәdir?

•

ölçmә
ekspertiza

attestasiya
müşahidә
tәhlil

141 Mәmulatların istehlak xassәlәrinin ekspertizası buraxılan әmtәә mәhsullarının nәlәrinin
tәkmillәşdirilmәsi üçün möhtәşәm vasitәdir.

•

keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi vә markasının
keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi vә onların çeşidinin
keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi vә tipinin
keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi vә növünün
keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi vә növmüxtәlifliyinin

142 Bu o zaman aparılır ki, ekspertiza vasitәsi ilә әlavә mәsәlәlәri aydınlaşdırmaq tәlәb olunur, yaxud әsas
ekspertiza vasitәsi ilә alınmış nәticә tam deyildir.Bu hansı ekspertizadır?

•

regional
әlavә
milli
beynәlxalq
dövlәt

143 Tәşkilati әlamәtlәrinә görә ekspertizalar aşağıdakılara bölünür:

•

dövlәt
әlavә
hәrtәrәfli
dağıdıcı
tәşkilat daxili

144 Tәşkilati әlamәtlәrinә görә ekspertizalar aşağıdakılardan hansına bölünür?

•

tipli
әsas
situativ
dövri
oxşar

145 Ekspertizalar tәşkilati әlamәtlәrinә görә ......................... bölünür:

•

tәkrarlanmayan
tәkrar
növbәdәnkәnar
tәk növlü
tipli

146 Tәşkilati әlamәtlәrinә görә ekspertizaların bölündüyü növlәrdәn biridir: 1. tәkrar 2. tәk növlü 3.
növbәdәnkәnar 4.tipli 5. tәkrarlanmayan

•

5.0
1.0
3.0
2.0
4.0

147 Mülkihüquqi ekspertiza hansı әlamәtlәrinә görә siniflәşdirilir?

•

tәşkilati
tәşkilati vә prossesual

prossesual
tәşkilati vә inzibati
inzibati

148 Kompleks ekspertizalar hansı ekspertizalar formasında aparıla bilәr?

•

bir vә çox predmetli
lokal
çox predmetli
bir predmetli
kompleks

149 Bu o zaman aparılır ki, burada bir neçә müxtәlif mәsәlәlәrә baxılır vә onlar müxtәlif ekspertizaların
mәsәlәlәridir.1. çox predmetli 2.bir predmetli 3. lokal 4.kompleks 5. bir vә çox predmetli

•

1.3
yalnız 1
1.4
2.3
2.5

150 Bu o zaman aparılır ki, burada ancaq eyni növlü mәsәlәlәrin tәdqiq olunması tәlәb olunur.Bu hansı
ekspertizadır?

•

ekoloji
iqtisadi
texnoloji
bir predmetli
mәhkәmәhüquqi

151 Prossesual әlamәtlәrinә görә ekspertizalar aşağıdakılara bölünür:

•

bir predmetli vә çox predmetli
bir predmetli
lokal
çox predmetli
kompleks

152 Bu o zaman aparılır ki, ekspertiza vasitәsi ilә әlavә mәsәlәlәri aydınlaşdırmaq tәlәb olunur, yaxud әsas
ekspertiza vasitәsi ilә alınmış nәticә tam deyildir.Bu hansı ekspertizadır?

•

vahid
әlavә
sistemli
çoxşaxәli
ümumi

153 Verilәn ekspertizalardan hansı tәşkilati әlamәtlәrinә görә bölünür?

•

lokal
әlavә
birdәfәlik
fәrdi
kompleks

154 Ekspertizalar tәşkilati әlamәtlәrinә görә aşağıdakılardan hansına bölünür?

•

pәrakәndә
әsas

ani
fәrqli
eyni

155 Tәşkilati әlamәtlәrinә görә ekspertizalar hansına bölünür?

•

vaxtaşırı sınaqlar
tәkrar
oxşar
dövri
müxtәlif

156 Tәşkilati әlamәtlәrinә görә ekspertizalar ...................bölünür: 1.ilkin 2.tәkrar 3.hamısı 4.әlavә
5.situasiyadan asılı olaraq

•

4.0
3.0
1.0
5.0
2.0

157 Mülkihüquqi ekspertiza hansı әlamәtlәrinә görә siniflәşdirilir?

•

tәşkilati
tәşkilati vә inzibati
prossesual
tәşkilati vә prossesual
inzibati

158 Nәyin әsasında mülkihüquqi ekspertiza aparılır?

•

müstәntiqin xüsusi qәrarı
lazımi tәdqiqatlar
lazımi müşahidәlәr
әmtәә mallarının istehlak xassәlәri sahәsindә mәhkәmәnin qәrarına görә
prokurorun xüsusi qәrarı

159 Mәhkәmәhüquqi ekspertizası – ekspert tәrәfindәn prosessual qanunçuluqda nәzәrdә tutulmuş qaydada
... aparılan tәdqiqatdır.

•

cinayәt materialları vә mülki mәsәlә üzrә
cinayәt materialları üzrә
qanunvericilik üzrә
prossesual qanun üzrә
mülki mәsәlә üzrә

160 Bu ekspertiza demokratik dövlәtdә cinayәt vә mülki işlәrin baxılması zamanı tәtbiq olunur?

•

mәhkәmәhüquqi ekspertiza
texnoloji ekspertiza
iqtisadi ekspertiza
әmtәә ekspertizası
malların ekoloji ekspertizası

161 Göstәrilәn variantların hansında texnoloji ekspertizanın nәticәlәri istifadә olunur?
aşağı keyfiyyәtli mәhsul buraxılışının istintaqında
bәdәn xәsarәtlәrinin istintaqında
dövlәt әmlakının oğurlanmasının araşdırılması müddәtindә

•

•

digәr mәsәlәlәrin istintaqı zamanı
xidmәt cinayәtkarlığının istintaqaraşdırılması müddәtindә

162 Verilәnlәrin hansında texnoloji ekspertizanın nәticәlәri istifadә edilir?

•

istәnilәn mәsәlәnin istintaqı müddәtindә
müxtәlif bәdәn xәsarәtlәrinin istintaqında
ictimai әmlakın oğurlanmasının istintaqında
keyfiyyәtsiz mәhsul buraxılışının istintaqı zamanı
cinayәtkarlığın istintaqının gedişatı müddәtindә

163 Texnoloji ekspertizanın nәticәlәri ................... istifadә olunur:

•

dövlәt әmlakın oğurlanmasında
müxtәlif mәsәlәlәrin istintaqında
keyfiyyәtsiz mәhsul buraxılışında
xidmәt cinayәtkarlığının istintaqı zamanı
istehsalatda bәdәn xәsarәtlәrinin olmasında

164 Nә zaman texnoloji ekspertizanın nәticәlәri istifadә edilir?

•

istintaq müddәtindә
mәhsul buraxılışının istintaqı müddәtindә
cinayәtkarlığının istintaqında
dövlәt vә ictimai әmlakın oğurlanmasının istintaqı zamanı
istehsalat xәsarәtlәrinin istintaqaraşdırılmasında

165 Texnoloji ekspertizanın nәticәlәri nә zaman istifadә olunur?

•

dövlәt әmlakının oğurlanmasının istintaqı
digәr istintaqlar
keyfiyyәtsiz mәhsul buraxılışın araşdırılması
istehsalat bәdәn xәsarәtlәrinin istintaqı zamanı
cinayәtkarlığın istintaqı

166 Aşağıdakılardan hansını texnoloji ekspertiza tәyin edir?

•

xammalın düzgün emalı
tәrtibatların seçilmәsi vә tәtbiqini
modellәrin düzgün seçilmәsini
uyğun avadanlıqların seçilmәsini
yerinә yetirilmә metodlarını

167 Texnoloji ekspertiza ................. tәyin edir:

•

alәtlәrin seçilmәsini
lazımi avadanlıqların seçilmәsini
tәrtibatların seçilmәsini
onların yerinә yetirilmә metodlarını
texnoloji proseslәrin ardıcıllığını

168 Tәrtibatların seçilmәsini hansı ekspertiza tәyin edir?

•

әmtәә
iqtisadi
mәhkәmәhüquqi
texnoloji
ekoloji

169 Onların yerinә yetirilmә metodlarını hansı ekspertiza tәyin edir?

•

iqtisadi
әmtәә
mәhkәmәhüquqi
texnoloji
ekoloji

170 Texnoloji ekspertiza aşağıdakılardan hansını tәyin edir?

•

onların yerinә yetirilmә metodlarını
xammalın istifadәsini
tәrtibatların seçilmәsini
lazımi avadanlıqların seçilmәsini
texnoloji proseslәrin ardıcıllığını

171 Bu ekspertiza xammalın, yarımfabrikatların vә mәhsulun emal texnologiyalarını tәdqiq edir. Bu hansı
ekspertizadır?

•

iqtisadi
әmtәә
mәhkәmәhüquqi
ekoloji
texnoloji

172 Yeni mәhsulun qiymәti onun keyfiyyәt dәqiqliyinә cavab verirmi? mәsәlәsi hansı ekspertiza zamanı
istifadә oluna bilәr?

•

mәhkәmәhüquq
iqtisadi
texnoloji
әmtәә
ekoloji

173 Aşağıdakı hansı mәsәlәlәrin hәlli zamanı әmtәә ekspertizası istifadә oluna bilәr?

•

malların silinmәsi, mәhv edilmәsi, yenidәn emalı üçün motivlәr nә qәdәr әsaslandırılmışdır?
malların keyfiyyәti dövlәt standartına cavab verirmi,әgәr vermirsә konkret nәdә?
yeni mәhsulun qiymәti onun keyfiyyәt dәqiqliyinә cavab verirmi?
aşağı düşmüş qiymәtlәrlә realizә olunmuş malların istehlak xassәlәrinin yeyilmә dәrәcәsi nә qәdәrdir?
malın çeşidi onun faktiki adına, qiymәti isә etiketdә vә preyskurantda göstәrilәn qiymәtә uyğundurmu?

174 Hansılar әmtәә ekspertizasının obyektlәridİr?

•

әrzaq mallarının keyfiyyәt sәviyyәsini әks etdirәn sәnәd
yarımfabrikatların qeydiyyat vәrәqi
mәmulatların növ müxtәlifliyi
xammal
qeyriәrzaq mallarının sayı

175 Aşağıdakılardan hansılar әmtәә ekspertizasının obyektlәrinә daxildir?

•

yarımfabrikatlar vә onların tәrkibi
mallarının standartı
mәmulatlar
qeyriәrzaq malları
xammalın xarakteristika sәnәdi

176 Әmtәә ekspertizasının obyektlәri aşağıdakılardır?

•

mәmulatların düzgün istifadәsi
qeyriәrzaq mallarına dövri nәzarәt
yarımfabrikatların saxlanma qaydaları
xammal vә onun düzgün emalı
әrzaq malları

177 Әrzaq vә qeyri  әrzaq mallarının ekspertizası prosesindә .........tәyin olunur?

•

tәbii itkilәrin miqdarı
maların qiymәtlәrinin aşağı salınmasının vә yenidәn qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyü
malların zay olmasının sәbәblәri
әmtәә mallarının keyfiyyәtinin preyskurant vә ya müqavilә qiymәtlәrinә uyğunluğu
xarab olmuş malların maddimәsul şәxsin hesabından silinmәsinin әsaslılığı

178 ............... әrzaq vә qeyri  әrzaq mallarının ekspertizası prosesindә tәyin edilir: 1.malların zay olmasının
sәbәblәri 2.istehsal vә nәqletmә (daşınma) proseslәrindә mәhsulun çeşidinin aşağı düşmәsi 3.әmtәә
mallarının keyfiyyәtinin preyskurant vә ya müqavilә qiymәtlәrinә uyğunluğu 4.maların qiymәtlәrinin aşağı
salınmasının vә yenidәn qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyü 5.tәbii itkilәrin miqdarı

•

4.0
2.0
1.0
5.0
3.0

179 Hansılar әrzaq vә qeyri  әrzaq mallarının ekspertizası prosesindә tәyin edilir:

•

istehsal vә nәqletmә (daşınma) proseslәrindә mәhsulun çeşidinin aşağı düşmәsi
maların qiymәtlәrinin aşağı salınmasının vә yenidәn qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyü
tәbii itkilәrin miqdarı vә kәmiyyәti
әmtәә mallarının keyfiyyәtinin preyskurant vә ya müqavilә qiymәtlәrinә uyğunluğu
mәhsulların keyfiyyәtinin qüvvәdә olan dövlәt standartlarına, alıcı vә satıcı arasında bağlanmış müqavilә
şәrtlәrinә uyğunluğu

180 Bu ekspertiza әrzaq vә qeyri  әrzaq mallarının ekspertizasına bölünür. Bu hansı ekspertizadır?

•

mәhkәmәhüquqi
iqtisadi
texnoloji
әmtәә ekspertizası
ekoloji

181 İqtisadi ekspertiza vasitәsi ilә aşağıdakı hansı mәsәlәlәr öyrәnilir?

•

müәssisәnin rәhbәrliyi tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilmiş texnoloji normativlәrin elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәri
ilә uzlaşması
müәssisәnin iqtisadi inkişafı
müәssisәdaxili tәsәrrüfat hesablı cari planlaşdırma metodikasının pozulması, ona riaәt olunmaması müәssisәyә nә
dәrәcәdә ziyan vurmuşdur
neçә tәşkilat sifarişçidәn әsaslandırılmamış yüksәk normalara uyğun güzәştli qiymәtlәrlә mәhsul almağı
planlaşdırmışdır
maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin nә dәrәcәdә düzgün planlaşdırılmaması müәssisәnin realizә olunmuş mәhsula görә
saxta gәlir әldә etmәsinә imkan vermişdir

182 Malların realizә olunması vә onların maya dәyәrinin tәyin edilmәsinin saxtalaşdırılması işinin istintaqı
zamanı hansı ekspertizadan istifadә olunur?

•

әmtәә
texnoloji
mәhkәmәhüquq

•

iqtisadi
ekoloji

183 Mәhsulun istehlakçıya göndәrilmәsi prosesindә onun saxlanmasının saxtalaşdırılması zamanı hansı
ekspertizadan istifadә olunur?

•

iqtisadi
texnoloji
mәhkәmәhüquq
ekoloji
әmtәә

184 Keyfiyyәt üzrә buraxılış planlarının yerinә yetirilmәsinin saxtalaşdırılması zamanı hansı ekspertizadan
istifadә olunur?

•

mәhkәmәhüquq
iqtisadi
ekoloji
texnoloji
әmtәә

185 Kәmiyyәt üzrә buraxılış planlarının yerinә yetirilmәsinin saxtalaşdırılması zamanı hansı növ
ekspertizadan istifadә olunur?

•

texnoloji
iqtisadi
әmtәә
ekoloji
mәhkәmәhüquq

186 İqtisadi ekspertizadan nә zaman istifadә olunur?

•

malların realizә olunması vә onların maya dәyәrinin tәyin edilmәsinin saxtalaşdırılması işinin istintaqı
müddәtindә
әmtәә mallarının növlәr üzrә buraxılış planlarının yerinә yetirilmәsinin saxtalaşdırılması zamanı
keyfiyyәt üzrә buraxılış planlarının yerinә yetirilmәsinin saxtalaşdırılmasında
kәmiyyәt üzrә buraxılış planlarının yerinә yetirilmәsinin saxtalaşdırılmasında
mәhsulun istehlakçıya göndәrilmәsi prosesindә onun saxlanmasının saxtalaşdırılmasında

187 İqtisadi ekspertiza hansı mәqsәdlә aparılır?

•

ekspertlәrә kömәk
faktiki vәziyyәti müәyyәnlәşdirmәk
әmtәә mallarının keyfiyyәtini tәhlil etmәk
tәsәrrüfat әmәliyyatlarını tәhlil etmәk
konfilikt situasiyalar yaradan sәbәblәrin araşdırılması

188 Xüsusi biliyә malik olan ekspert tәrәfindәn iqtisadiyyat sahәsindә aparılan tәdqiqat necә adlanır?

•

әmtәә
iqtisadi ekspertiza
mәhkәmәhüquqi
ekoloji
texnoloji

189 Verilәnlәnlәrdәn istehlakla bağlı aşağıdakı hansı әmәliyyatlar ekoloji ekspertiza zamanı nәzәrә alınır?

•

utilizasiya
yüklәmә

anbarlara çatdırılma
satış dövriyyәsi
texniki baxış

190 Ekoloji ekspertiza zamanı istehlakla bağlı .................. әmәliyyatlar nәzәrә alınır?

•

istismar
saxlanma , nәqletmә, boşaltma, yüklәmә vә s.
tәdarük
satış
istehsal

191 Aşağıdakılardan istehlakla bağlı hansı әmәliyyatlar ekoloji ekspertiza zamanı nәzәrә alınır?

•

satış dövriyyәsi
boşaltma
texniki baxış
anbarlara çatdırılma
utilizasiya

192 İstehlakla bağlı aşağıdakı hansı әmәliyyatlar ekoloji ekspertiza zamanı nәzәrә alınır?

•

utilizasiya
nәqletmә
anbarlara çatdırılma
satış dövriyyәsi
texniki baxış

193 Ekoloji ekspertiza zamanı istehlakla bağlı hansı әmәliyyatlar nәzәrә alınır?

•

utilizasiya
saxlanma
anbarlara çatdırılma
satış dövriyyәsi
texniki baxış

194 Bu ekspertiza tәhlil metodlarının mәcmuusunun tәtbiqini nәzәrdә tutur.Bu hansı ekspertizadır?

•

iqtisadi
ekoloji ekspertiza
texnoloji
mәhkәmәhüquqi
әmtәә

195 Bu göstәricilәr satın alınmış malın istehlak prosesindә insana vә әtraf mühitә necә tәsir etdiyini
göstәrir.Bu hansı göstәricilәrdir?

•

texnoloji
ekoloji
erqonomik
tәyinat
estetik

196 Göstәrilәn variantlardan hansı ekspertizanın növlәrinә aid deyil?

•

әmtәә
malların ekoloji
iqtisadi
hüquqi ekspertiza

texnoloji

197 Aşağıdağıdakılardan hansılar ekspertizanın növlәrinә aid deyil?

•

ekoloji
texniki ekspertiza
әmtәә
mәhkәmәhüquqi
iqtisadi

198 Ekspertizanın növlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

mәhkәmәhüquqi ekspertiza
metroloji ekspertiza
malların ekoloji ekspertizası
әmtәә ekspertizası
texnoloji ekspertiza

199 ....................... ekspertizanın növlәrinә aid deyil? 1.malların ekoloji ekspertizası 2.iqtisadi ekspertiza
3.metroloji ekspertiza 4.texnoloji ekspertiza 5.mәhkәmәhüquqi ekspertiza

•

1vә 3
yalnız 3
4.0
5.0
1 vә 2

200 Hansılar ekspertizanın növlәrinә aid deyil?

•

mәhkәmәhüquqi
malların ekspertizası
әmtәә
iqtisadi
texnoloji

201 Ekspertizanın neçә növü var?

•

2.0
5.0
4.0
6.0
8.0

202 Әgәr ekspertiza ona sәlahiyyәti olan müәssisәdә aparılmışdırsa, onda rәy nә ilә tәsdiq olunur?

•

müәssisәnin rәhbәrinin imzası ilә
ekspertin imzası ilә
müәssisәnin möhürü ilә
baş mühәndisin imzası ilә
metroloqun imzası ilә

203 Rәy kim tәrәfindәn imzalanmalıdır?

•

müәssisәnin rәhbәri
metroloq
texnoloq
konstruktor
ekspert

204 Bu bәraәtqazandırıcı sübutdur.Bu nәdir?

•

şәrti
şәrtsiz
qәti
ehtimal
inkaredici nәticә

205 Müәyyәnlәşdirilәn (axtarılan) faktın, hadisәnin vә xassәnin olmamasını göstәrәn nәticә necә adlanır?

•

qәti
şәrtsiz
şәrti
inkaredici nәticә
ehtimal

206 Heç bir şәrt verilmәyәn nәticә necә adlanır?

•

qәti
tәsdiqedici vә inkaredici
şәrti
şәrtsiz nәticә
ehtimal

207 Onun hәqiqәtә uyğunluğu hәr hansı bir şәrtdәn asılıdır.O nәdir?

•

alternativ
birmәnalı
hәqiqәt haqqındakı
mümkünlük haqqındakı
şәrti nәticә

208 Bu o zaman formalaşdırılır ki, ekspert mәsәlәnin hәllinin vahid variantını görür vә bu haqda qәrar qәbul
edir. Bu nәdir?

•

alternativ
şәrti
hәqiqәt haqqındakı
mümkünlük haqqındakı
birmәnalı nәticә

209 Bu o zaman formalaşdırılır ki, ekspert mәsәlәnin hәllinin vahid bir variantına gәlә bilmir vә tәdqiqatın
yekunu bir neçә variantdan ibarәt olur. Bu nәdir?

•

alternativ nәticә
şәrti
hәqiqәt haqqındakı
birmәnalı
mümkünlük haqqındakı

210 Hәr hansı bir hadisәnin mümkünlüyü ancaq nәdә qeyd oluna bilәr?

•

şәrti
alternativ
birmәnalı
mümkünlük haqqındakı nәticәlәrdә
hәqiqәt haqqındakı

211 Bu ekspert tәrәfindәn o zaman verilir ki, tәdqiqatın nәticәsi onu tam tәsdiq etsin.Bu nәdir?

•

inkaredici
şәrtsiz
ehtimal
şәrti
qәti nәticә

212 Bu ekspert tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilәn faktın ancaq çox yüksәk dәrәcәdә ehtimalı zamanı
formalaşdırılır.Bu nәdir?

•

tәsdiqedici
qәti
şәrti
ehtimal nәticә
şәrtsiz

213 Nәticәlәrin ... nәticәlәrә bölünmәsi onların tәsdiq olunma dәrәcәsinә görә aparılır.

•

inkaredici
alternativ
hәqiqi
qәti vә ehtimal
şәrtsiz

214 Ekspertin nәticәlәrinin geniş yayılmış növlәrindәn biridir?

•

alternativ
ehtimal
şәrti
mümkün olan
tәsdiqedici vә inkaredici

215 Bu variantlardan hansı ekspert nәticәlәrinin geniş yayılmış növlәrinә aiddir?

•

qәti
şәrti vә şәrtsiz
hәqiqi
tәsdiqedici
birmәnalı

216 Aşağıdakı variantlardan hansı ekspert nәticәlәrinin geniş yayılmış növlәrinә daxildir?

•

ehtimal
mümkün olan vә hәqiqi
inkaredici
şәrti
alternativ

217 Bunlardan hansı ekspert nәticәlәrinin geniş yayılmış növlәridir?

•

inkaredici
birmәnalı vә alternativ
hәqiqi
qәti
şәrtsiz

218 Ekspertin nәticәlәrinin geniş yayılmış növlәri hansılardır?

•

tәsdiqedici
qәti vә ehtimal

mümkün olan
alternativ
şәrti

219 Nәticәlәr necә xarakter daşımalıdır?

•

qeyrimәlum
konkret
birmәnalı
ikimәnalı
mәlum

220 Bu hissәdә ekspert qarşısında qoyulmuş suallara verilәn cavablar qeyd olunur. Bu hissә necә adlanır?

•

tәhlil
nәticә
müşahidә
giriş
sintez edici

221 Bu hissәdә aparılmış tәdqiqatın nәticәlәrinin ümumi qiymәtlәndirilmәsi vә ekspertin gәldiyi nәticәlәrin
әsaslandırılması verilir. Bu hissә necә adlanır?

•

giriş
sintezlәşdirici
qrafiki
tәhlil
araşdırma

222 Bu hissәdә aparılmış tәdqiqat prosesi vә onun nәticәlәri şәrh olunur, müәyyәn olunmuş faktların elmi
izahı verilir.Bu hissә necә adlanır?

•

tәhlil
tәdqiqat
müqayisә
giriş
diferensial

223 Bu variantlardan hansılar girişdә öz әksini tapır? 1.ekspertiza üçün daxil olmuş materialın adı 2.tәdqiq
olunan ekspertiza obyektlәrinin gәtirilmә üsulu, qablaşdırma növü vә rekvizitlәri, hәmçinin bir neçә
ekspertiza növlәri üzrә ilkin mәlumatlar:ekspertizanı aparan zaman orada iştirak etmiş şәxslәr haqqında
mәlumatlar 3.ekspert qarşısında qoyulmuş mәsәlәlәr 4.materialın ekspertizaya daxil olma tarixi rәyin
imzalanma tarixi 5.ekspertlәr haqqında mәlumat  soyadı, adı atasının adı, tәhsili, ixtisası, elmi dәrәcәsi vә
adı, vәzifәsi

•

2.0
3.0
1.0
5.0
4.0

224 Bunlardan hansılar girişdә aşağıdakılar öz әksini tapır:

•

ekspertiza üçün daxil olmuş materialın tәyinatı
tәdqiq olunan ekspertiza obyektlәrinin gәtirilmә üsulu, qablaşdırma növü vә rekvizitlәri, hәmçinin bir neçә
ekspertiza növlәri üzrә ilkin mәlumatlar:ekspertizanı aparan zaman orada iştirak etmiş şәxslәr haqqında
mәlumatlar
materialın ekspertizaya daxil olma tarixinin yoxlanılması
ekspertizanın aparılmasının hüquqi vә tәşkilati әsası

ekspertlәr haqqında mәlumat  soyadı, adı atasının adı

225 Әgәr ekspertiza ona sәlahiyyәti olan müәssisәdә aparılmışdırsa, onda rәy nә ilә tәsdiq olunur?

•

müәssisәnin rәhbәrinin imzası ilә
müәssisәnin möhürü ilә
ekspertin imzası ilә
metroloqun imzası ilә
baş mühәndisin imzası ilә

226 Göstәrilәn variantlardan hansı girişdә öz әksini tapır?

•

ekspertizanın aparıldığı yer
ekspertlәr haqqında mәlumat  soyadı, adı atasının adı, tәhsili, ixtisası, elmi dәrәcәsi vә adı, vәzifәsi
ekspertizanın aparılmasının әsasları
ekspertizaya daxil olduğu tarix
ekspertiza tәyin edilәn tarix

227 Verilәnlәrdәn hansılar girişdә öz әksini tapır?

•

materialın ekspertizaya daxil olma tarixi, rәyin imzalanma tarixi
ekspertlәr haqqında mәlumat
ekspertizanın mәqsәdi
ekspertiza tәyin edәn orqanın ünvanı
ekspertizanın aparılmasının tәşkilati әsası

228 Bu hissәdә aparılmış tәdqiqat prosesi vә onun nәticәlәri şәrh olunur, müәyyәn olunmuş faktların elmi
izahı verilir.Bu hissә necә adlanır?

•

tәhlil
tәdqiqat
müqayisә
giriş
diferensial

229 Girişdә nәlәr öz әksini tapır?

•

ekspertlәr haqqında bәzi mәlumatlar
ekspertiza tәyin edәn orqan haqqında mәlumat
ekspertizanın aparılması
ekspertizanın müddәti
rәyin imzalanma tarixi

230 Girişdә aşağıdakılardan hansı öz әksini tapır:

•

ekspertlәr haqqında mәlumat
ekspertizanın nömrәsi vә adı
ekspertizanın aparılmasının әsasları
ekspertiza tәyin edәn orqanın mәlumatları
materialın ekspertizaya daxil olma tarixi

231 Bu hissәdә ekspertiza üçün tәyin olunmuş işin nömrәsi vә adı göstәrilir, ekspertizanın aparılma
zәrurәtinin qısa şәrhi verilir.Bu hissә necә adlanır?

•

tәhlil
giriş
nәticә
tәdqiqat
sintezlәşdirici

232 Bәzәn ekspert rәyindә dördüncü hissә dә olur, bu hissә necә adlanır?

•

giriş
sintezlәşdirici
nәticә
tәhlil
tәdqiqat

233 Ekspert rәyi neçә hissәdәn ibarәt olur?

•

8.0
3.0
2.0
6.0
4.0

234 Konstruktor vә texnoloji sәnәdlәrdә dәyişiklik nәyә әsasәn aparılır?

•

standarta
qәbul olunmuş qaydaya
metroloji qanunvericiliyә
ekspert rәyinә
texniki şәrtә

235 Mәmulatın layihәlәndirilmәsi üçün texniki tapşırığın, onun eskiz vә texniki layihә sәnәdlәrinin
ekspertizası zamanı aşağıdakılar yoxlanılır:

•

ölçmәlәrin yerinә yetirilmә metodikalarına tәlәblәrin dolğun vә düzgün olması
mәmulatın keyfiyyәtini vә işin sәmәrәliliyini tәmin etmәk mәqsәdi ilә ölçülәn parametrlәrin optimallılığı
mәmulatın çıxış parametrlәrinә seriyalı buraxılan ölçmә vasitәlәri ilә nәzarәt etmәyin mümkünlüyü
mәmulatın qabarit parametrlәrinin olması
mәmulatın istehsalı vә sınağı prosseslәrindә lazımi parametrlәrә nәzarәt üçün onun konstruksiyasının yararlılığı

236 Metroloji ekspertiza neçә mәrhәlәdә aparılır?

•

5.0
2.0
3.0
1.0
7.0

237 Metroloji ekspertiza hansı sәnәdlәr üzrә aparıla bilәr?

•

çertyojları
keyfiyyәt kartası
arayışları
izahatları
hesabatları

238 Variantlardan hansı üzrә metroloji ekspertiza aparıla bilәr?

•

izahatları
mәhsulun texniki sәviyyәsi
çertyojları
hesabatları
arayışları

239 Aşağıdakılardan hansı üzrә metroloji ekspertiza aparıla bilәr?

•

izahatları
elmitexniki hesabatlar
hesabatları
çertyojları
arayışları

240 Bunlardan hansı üzrә metroloji ekspertiza aparıla bilәr?

•

izahatları
ölçmәlәrin aparılma metodikası
hesabatları
çertyojları
arayışları

241 Metroloji ekspertiza bu sәnәdlәr üzrә aparıla bilәr:

•

çertyojları
texnoloji sәnәdlәrin spesifikasiyasının analitik qiymәtlәndirilmәsi
arayışları
izahatları
hesabatları

242 Metroloji ekspertiza hansı sәnәdlәr üzrә aparıla bilәr?

•

çertyojları
tәrtibatların cәdvәli
arayışları
izahatları
hesabatları

243 Metroloji ekspertiza hansı variantdakı sәnәdlәr üzrә aparıla bilәr?

•

izahatları
texnoloji tәlimatlar
çertyojları
hesabatları
arayışları

244 Hansı variantdakı sәnәdlәr üzrә metroloji ekspertiza aparıla bilәr?

•

izahatları
texnoloji prosseslәrin kartaları
hesabatları
çertyojları
arayışları

245 Metroloji ekspertiza göstәrilәn hansı sәnәdlәr üzrә aparıla bilәr?

•

izahatları
marşurut vә әmәliyyat kartaları
hesabatları
çertyojları
arayışları

246 Hansı sәnәdlәr üzrә metroloji ekspertiza aparıla bilәr?

•

çertyojları
spesifikasiya
arayışları

izahatları
hesabatları

247 Aşağıdakı hansı sәnәdlәr üzrә metroloji ekspertiza aparıla bilәr?

•

istismar vә tәmir sәnәdlәri
hesabatları
çertyojları
izahatları
arayışları

248 Bu sәnәdlәrdәn hansı üzrә metroloji ekspertiza aparıla bilәr?

•

izahatları
hesabatları
çertyojları
sınaqların metodikası
arayışları

249 Göstәrilәn hansı sәnәdlәr üzrә metroloji ekspertiza aparıla bilәr?

•

çertyojları
hesabatları
sınaqların proqramı
arayışları
izahatları

250 Verilәn hansı sәnәdlәr üzrә metroloji ekspertiza aparıla bilәr?

•

izahatları
hesabatları
texniki şәrtlәr
arayışları
çertyojları

251 Aşağıdakı hansı sәnәdlәr üzrә metroloji ekspertiza aparıla bilәr?

•

çertyojları
hesabatları
izahatları
arayışları
quraşdırma çertyojları

252 Hansı sәnәdlәr üzrә metroloji ekspertiza aparıla bilәr?

•

izahatları
arayışları
çertyojları
hesabatları
qabarit çertyojları

253 Metroloji ekspertiza ............................ sәnәdlәr üzrә aparıla bilәr?

•

izahatları
çertyojları
hesabatları
yığma çertyojları
arayışları

254 Metroloji ekspertiza hansı sәnәdlәr üzrә aparıla bilәr?

•

izahatlar
çertyojları
hesabatları
detalların çertyojları
arayışlar

255 Metroloji ekspertiza zamanı .................................. müәyyәn olunur:

•

ümumilikdә dәqiqlik xarakteristikalarına qoyulan tәlәblәrin tam vә düzgün olması
mәmulatın ölçülәn parametrlәrinin seçilmiş nomenklaturasının mәqsәdәuyğunluğu
fiziki kәmiyyәtlәrin adlarının düzgün tәtbiq olunması
tәklif edilmiş ölçmә vasitәlәrinin әvәz olunmasının mümkünlüyü
ölçülәn parametrlәrin nomenklaturasının әmәyin mühafisәsi, әtraf mühitin qorunması, әmәyin tәhlükәsizliyi
nöqteyinәzәrindәn kifayәt olubolmaması

256 Metroloji ekspertiza zamanı nәlәr müәyyәn olunur?

•

ölçmә vasitәlәrinin dәqiqlik xarakteristikaları
ölçülәn parametrlәrin nomenklaturası
fiziki kәmiyyәtlәrin terminlәrinin düzgün tәtbiqi
tәklif edilmiş ölçmә vasitәlәrinin әvәz olunması
mәmulatın ölçülәn parametrlәrinin seçilmiş nomenklaturasının kifayәtlilik vә iqtisadi sәmәrәlilik nöqteyi
nәzәrdәn mәqsәdәuyğunluğu

257 Adәtәn o sәnәdlәr razılaşdırılır ki, onlarda ölçmәlәrin aparılmasına qoyulan tәlәblәr öz әksini tapmış
olsun. Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansını bu sәnәdlәrә aid etmәk olar?

•

mәmulatların işlәnib hazırlanmasına sifarişlәri
texniki şәrtlәrin tәlәblәrindәn ibarәt olan sәnәdlәri
texniki layihәlәrin mәcmusunu
texniki vasitәlәrinin kalibrlәnmә sifarişlәrini
texniki tapşırıqların sәviyyәsini göstәrәn sәnәdlәri

258 Bu variantların hansında metroloji norma nәzarәt tәşkil olunur?

•

metroloji tәminat zamanı
texnoloji tәminat zamanı
konstruktor layihәlәri zamanı
bütövlükdә müәssisәdә
nәzarәt zamanı

259 Aşağıdakıların hansında metroloji norma tәşkil edilir?

•

metroloji tәminat zamanı
sahәdә
konstruktor
sistemdә
texnoloji şöbәdә

260 Metroloji norma nәzarәti harada tәşkil olunur?

•

metroloji tәminat zamanı
texniki tәminat zamanı
sistemdә
konstruktor şöbәsindә
sahәdә

261 Müәssisәlәrdә metroloji nәzarәtin hansı formaları istifadә olunur?

•

istәnilәn qәdәr
bir sıra
bir neçә
müxtәlif
bәzi

262 Ekspertiza zamanı hansı halda daha çox sәmәrә alınır?

•

ekspertizanı metroloq apardıqda
ekspertizanı texnoloq apardıqda
ekspertizanı metroloji xidmәt mütәxәssisi apardıqda
ekspertizanı istehsalat bölmәsi mütәxәssisi apardıqda
ekspertizanı lazımi ixtisaslara vә peşә hazırlığına malik mütәxәssis qrupları apardıqda

263 Hәr iki halda ekspertizanı bir mütәxәssis apardıqda ekspertizanın sәmәrәliliyi necә dәyişir?

•

yüksәlir
yaxşılaşır
artır
sabit qalır
aşağı düşür

264 Aşağıdakı mütәxәssislәrdәn hansı çox hallarda ekspertizanı hazırki istiqamәt üzrә apara bilәr?

•

metroloq
istehsalat bölmәsi mütәxәssisi
metroloji xidmәt mütәxәssisi
konstruktor layihәlәri
texnoloji hazırlıq

265 Göstәrilәnlәrdәn hansı çox hallarda ekspertizanı hazırki istiqamәt üzrә apara bilәr?

•

metroloji xidmәt mütәxәssisi
texnoloq
metroloji tәminat
konstruktor sәnәdlәrinin araşdırılması
istehsalat bölmәsi mütәxәssisi

266 Çox hallarda ekspertizanı hazırki istiqamәt üzrә aşağıdakı mütәxәssislәrdәn hansı biri apara bilәr:

•

metroloji xidmәt mütәxәssisi
konstruktor
metroloji tәminat
texnoloji hazırlıq şöbәsi
istehsalat bölmәsi mütәxәssisi

267 Metroloji xidmәt mütәxәssislәri nәyi ekspertiza edir?

•

ölçmәlәrin yerinә yetirilmә metodlarını
ölçmә vasitәlәrinin seçilmәsini
ölçmә sәrhәdlәri
ölçülәn parametrlәrin identifikasiyasını
ölçmә şәraiti

268 Göstәrilәnlәrdәn hansını metroloji xidmәt mütәxәssislәri ekspertiza edir?

•

ölçülәn parametrlәrin identifikasiyasını
ölçmәlәrin yerinә yetirilmә metodlarını
ölçmә sәrhәdlәri

ölçmә şәraiti
ölçmә vasitәlәrinin seçilmәsini

269 Metroloji ekspertiza nә zaman daha sәmәrәli olur?

•

satış mәrhәlәsindә
mәhsulun işlәnib hazırlanmasının ilk mәrhәlәlәrindә
istehsalata qoyulması mәrhәlәsindә
mәhsulun layihәlәndirilmәsi mәrhәlәsindә
istismar mәrhәlәsindә

270 Variantlardan hansını istehsalat bölmәsi mütәxәssislәriekspertiza edir?

•

ölçülәn parametrlәrin düzgünlük sәviyyәsini
tәsiredici şәraiti
ölçmәnin etibarlılığını
heç birini
ölçülәn parametrlәrin tәlәblәrә uyğunluğu

271 Bunlardan hansını istehsalat bölmәsi mütәxәssislәri ekspertiza edir?

•

ölçülәn parametrlәrin hәcmini
ölçmә hәddlәrini
heç birini
ölçmә şәraiti
ölçülәn parametrlәrin identifikasiyasını

272 İstehsalat bölmәsi mütәxәssislәri ..............................ekspertiza edir:

•

ölçmәlәrin tәlәblәrini
ölçülәn parametrlәrin nomenklaturasını
ölçmәnin sәrhәdlәrini
ölçülәn parametrlәrin sayını
ölçmә şәraiti

273 İstehsalat bölmәsi mütәxәssislәri nәyi ekspertiza edir?

•

dәqiqlik sәviyyәsini
ölçülәn parametrlәrin hәcmini
ölçmә sәrhәdlәrini
parametrlәrin ümumi sayını
ölçmә şәraiti

274 Metroloji ekspertiza .............................. tәrәfindәn aparılır:

•

metroloq
metroloji xidmәt mütәxәssislәri
konstruktor
xidmәt mütәxәssislәri
texnoloq

275 Metroloji ekspertiza kimlәr tәrәfindәn aparılır?

•

metroloq
istehsalat bölmәsi mütәxәssislәri
konstruktor
xidmәt mütәxәssislәri
texnoloq

276 Metroloji ekspertiza nә zaman daha sәmәrәli olur?

•

satış mәrhәlәsindә
mәhsulun işlәnib hazırlanmasının ilk mәrhәlәlәrindә
istehsalata qoyulması mәrhәlәsindә
mәhsulun layihәlәndirilmәsi mәrhәlәsindә
istismar mәrhәlәsindә

277 Texniki sәnәdlәrin metroloji ekspertizasının mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

•

daxilindә ölçmәlәrin tәlәb olunan dәqiqliyinin әldә edilmәsinә hazırlıq
mәhsul istehsalının sәmәrәliliyinә nail olmaq üçün vacib baza yaratmaqdan
bütövlükdә sәnayedә ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi
verilmiş keyfiyyәt göstәricilәrinin müqayisәli tәhlili
ölçmәlәrin tәlәb olunan dәqiqliyinә nail olmaqdan

278 Texniki sәnәdlәrin metroloji ekspertizasının mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

•

mәhsul istehsalının sәmәrәliliyinә nail olmaqdan
hәr bir müәssisә daxilindә ölçmәlәrin vәhdәti vә tәlәb olunan dәqiqliyinә nail olmaqdan
bütövlükdә sәnayedә ölçmәlәrin vәhdәtinә nail olmaqdan
hәr bir sahә daxilindә ölçmәlәrin etibarlığına nail olmaq
ümumi keyfiyyәt göstәricilәrinin tәyinindәn

279 Texniki sәnәdlәrin metroloji ekspertizasının mәqsәdi aşağıdakıların hansından ibarәtdir?

•

hәr bir müәssisә daxilindә tәlәb olunan dәqiqliyә nail olmaqdan
bütövlükdә sәnayedә ölçmәlәrin vәhdәti vә tәlәb olunan dәqiqliyinә nail olmaqdan
mәhsul istehsalının sәmәrәliliyinin vacib bazasının yaradılmasından
tapılan keyfiyyәt göstәricilәrini tәyin etmәkdәn
hәr bir sahә daxilindә ölçmәlәrin dәqiqliyinә nail olmaqdan

280 Texniki sәnәdlәrin metroloji ekspertizasının mәqsәdi ................ ibarәtdir:

•

mәhsul istehsalının sәmәrәliliyi
ölçmәlәrin vәhdәti vә tәlәb olunan dәqiqliyinә nail olmaqdan
bütövlükdә sәnayedә ölçmәlәrin tәlәb olunan dәqiqliyinә nail olmaqdan
hәr bir sahә daxilindә ölçmәlәrin vәhdәti vә tәlәb olunan dәqiqliyinә nail olmaqdan
verilmiş keyfiyyәt göstәricilәrinin sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsindәn

281 Texniki sәnәdlәrin metroloji ekspertizasının mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

•

mәhsul istehsalının sәmәrәliliyinә nail olmaqdan
hәr bir müәssisә daxilindә ölçmәlәrin vәhdәti vә tәlәb olunan dәqiqliyinә nail olmaqdan
bütövlükdә sәnayedә ölçmәlәrin vәhdәtinә nail olmaqdan
hәr bir sahә daxilindә ölçmәlәrin etibarlığına nail olmaq
ümumi keyfiyyәt göstәricilәrinin tәyinindәn

282 Bu istehsal tipindә iki mәhsul buraxılışı arasındakı müddәt mәhsulun istehsalına sәrf olunan müddәtdәn
çoxdur. Bu hansı istehsaldır?

•

birdәfәlik hazırlanma
kütlәvi
vahid tәkrar olunan
vahid istehsal
seriyalı

283 Bu istehsal tipindә istehsal olunan mәhsul vahid mәhsul kimidir. Bu hansıistehsal tipidir?

•

seriyalı
vahid tәkrar olunan
birdәfәlik hazırlanma
avtomatik istehsal
kütlәvi

284 Eyni vaxtda vә ya dövri olaraq ayrıayrı vahidlәrlә buraxılan mәhsula aid edilәn istehsal tipi hansıdır?

•

birdәfәlik hazırlanma
vahid istehsal
seriyalı
kütlәvi
vahid tәkrar olunan

285 Mәhsulun uzun müddәt fasilәsiz olaraq böyük buraxılış hәcmindә istehsal olunduğu istehsal tipi necә
adlanır?

•

birdәfәlik hazırlanma
kütlәvi
vahid
seriyalı
vahid tәkrar olunan

286 Bu istehsal tipindә mәhsul partiyalarla buraxılır. Bu hansı istehsal tipidir?

•

birdәfәlik hazırlanma
seriyalı
vahid
kütlәvi
vahid tәkrar olunan

287 Mәmulatın işlәnib hazırlanması, istehsal vә sınaq tsikli istehsalın hansı tipindәn asılıdır?

•

seriyalı
hamısı
vahid
vahid tәkrar olunan
kütlәvi

288 Mәmulatın işlәnib hazırlanması, istehsal vә sınaq tsikli istehsalın göstәrilәn hansı tipindәn asılıdır?

•

vahid
hamısı
kütlәvi
seriyalı
vahid tәkrar olunan

289 Mәmulatın işlәnib hazırlanması, istehsal vә sınaq tsikli istehsalın .................... tipindәn asılıdır:

•

birdәfәlik hazırlanma
hamısı
vahid
vahid tәkrar olunan
kütlәvi

290 İstehsalın aşağıdakı hansı tipindәn mәmulatın işlәnib hazırlanması, istehsal vә sınaq tsikli asılıdır?

•

kütlәvi
hamısı

vahid
vahid tәkrar olunan
birdәfәlik hazırlanma

291 Mәmulatın işlәnib hazırlanması, istehsal vә sınaq tsikli istehsalın hansı tipindәn asılıdır?

•

birdәfәlik hazırlanma
seriyalı
vahid
texniki
vahid tәkrar olunan

292 Mәmulatın istismarı, ona aparılan texniki qulluqlar, tәmir vә onun istismardan çıxarılması işlәri yerinә
yetirilәn mәrhәlә necә adlanır?

•

tәdqiqat, layihәlәndirmә zamanı
mәmulatın istismar mәrhәlәsi
dövriyyә zamanı
realizә edilmәsi zamanı
hazırlanma zamanı

293 Bu mәrhәlә mәmulatın yüklәnmәsini, nәqliyyat vasitәsi ilә istehlakçıya çatdırılmasını vә onun
saxlanılmasını nәzәrdә tutur. Bu hansı mәrhәlәdir?

•

realizә edilmәsi zamanı
dövriyyә mәrhәlәsi
tәdqiqat, layihәlәndirmә zamanı
hazırlanma zamanı
mәmulatın istismar zamanı

294 Mәmulatın istehsala qoyulması, hazırlanması, istismar obyektindә quraşdırılması vә istehsaldan
çıxarılması işlәrini özündә birlәşdirәn mәrhәlә hansıdır?

•

realizә zamanı
hazırlanma mәrhәlәsi
dövriyyә zamanı
tәdqiqat, layihәlәndirmә zamanı
mәmulatın istismar zamanı

295 Mәmulatın konstruksiyası, dәqiqlik xarakteristikalarının qiymәtlәndirilmәsi metodları vә vasitәlәrinin
işlәnib hazirlanması hansı mәrhәlәdә hәyata keçirilir?

•

realizasiya zamanı
tәdqiqat, layihәlәndirmә mәrhәlәsindә
dövriyyә zamanı
hazırlanma zamanı
mәmulatın istismar zamanı

296 Burada mәhsulun tәyinatına, texniki sәviyyәsinә vә keyfiyyәtinә tәlәblәr formalaşır:

•

realizә etilmәsi zamanı
tәdqiqat, layihәlәndirmә mәrhәlәsindә
dövriyyә zamanı
hazırlanma zamanı
mәmulatın istismar zamanı

297 Bu mәrhәlәdә elmitәdqiqat işlәri aparılır, texniki tapşırıq işlәnir vә tәcrübi konstruktor işlәri yerinә
yetrilir.Bu hansı mәrhәlәdir?

•

realizә edilmәsi zamanı
tәdqiqat, layihәlәndirmә mәrhәlәsi
dövriyyә zamanı
hazırlanma zamanı
mәmulatın istismar zamanı

298 Mәmulatların işlәnib hazırlanması, istehsalı vә istifadә edilmәsi aşağıdakı ........................ mәrhәlәlәri
keçir:

•

tәdqiqat mәrhәlәsinә hazırlıq zamanı
mәmulatın istismar mәrhәlәsi
dövriyyә zamanı
realizә edilmәsi zamanı
utilizasiyaya hazırlanma zamanı

299 Göstәrilәnlәrdәn hansı mәmulatların işlәnib hazırlanması, istehsalı vә istifadә edilmәsi mәrhәlәlәri
keçir?

•

realizә zamanı
dövriyyә mәrhәlәsi
layihәlәndirmә zamanı
istismara hazırlanma zamanı
istismar zamanı

300 Variantlardan hansı mәmulatların işlәnib hazırlanması, istehsalı vә istifadә edilmәsi mәrhәlәlәri keçir?

•

realizә edilmәsi zamanı
hazırlanma mәrhәlәsini
dövriyyәdәn zamanı
tәdqiqat zamanı
mәmulatın istismar zamanı

301 Mәmulatların işlәnib hazırlanması, istehsalı vә istifadә edilmәsi aşağıdakı hansı mәrhәlәlәri keçir?

•

dövriyyәnin tәşkili zamanı
realizә edilmә zamanı
mәmulatın daşınması zamanı
tәdqiqat, layihәlәndirmә mәrhәlәsini
utilizasiya zamanı

302 Ölçülәcәk parametrlәrin seçilmәsi, dәqiqlik normalarının müәyyәn edilmәsi, mәmulatların işlәnmәsi,
hazırlanması, sınağı, istismarı vә tәmiri proseslәrinin texniki mәsәlәlәrinin hәllinin tәhlili vә
qiymәtlәndirilmәsi necә adlanır?

•

normativtexniki sәnәdlәr
metroloji ekspertiza
metroloji tәminat
dövlәt metroloji xidmәti
idarә metroloji xidmәti

303 Dövlәt vә idarә metroloji xidmәt orqanlarının әsas fәaliyyәt istiqamәtlәrindәn biri nәdir?

•

dövlәt metroloji xidmәti
normativtexniki sәnәdlәrin metroloji ekspertizası
metroloji tәminat
norma nәzarәt
idarә metroloji xidmәti

304 Göstәrilәnlәrdәn hansı fiziki sabitlәrin, maddә vә materialların xassәlәri haqqında mәlumatları özündә
birlәşdirәn standartların layihәlәrinin metroloji ekspertizası zamanı müәyyәnlәşdirilir?

•

maddә vә materialların xassәlәri haqqında mәlumatların olması
fiziki sabitlәrin, maddә vә materialların xassәlәrinә aid standartın layihәsindә verilmiş qiymәtlәrin beynәlxalq Sİ
vahidlәri ilә göstәrilmәsi
maddәlәrin xassәlәrinin qeydiyyatı
materialların xassәlәrinin qeydiyyatı
standartı işlәyib hazırlayan mütәxәssislәr qrupunun göstәrdiyi (layihәdә) mәlumatların düzgünlüyü

305 Verilәnlәrdәn hansı fiziki sabitlәrin, maddә vә materialların xassәlәri haqqında mәlumatları özündә
birlәşdirәn standartların layihәlәrinin metroloji ekspertizası zamanı müәyyәnlәşdirilir:

•

maddә vә materialların xassәlәri haqqında mәlumatların olması
materialların xassәlәrinin nomenklaturası
maddәlәrin nomenklaturası
materialların xassәlәrinә aid standartın layihәsindә verilmiş qiymәtlәrin beynәlxalq Sİ vahidlәri ilә göstәrilmәsi
standartı işlәyib hazırlayan mütәxәssislәr qrupunun özlәrinin göstәrdiyi (layihәdә) mәlumatların (qiymәtlәrin)
düzgünlüyü

306 Aşağıdakılardan hansı fiziki sabitlәrin, maddә vә materialların xassәlәri haqqında mәlumatları özündә
birlәşdirәn standartların layihәlәrinin metroloji ekspertizası zamanı müәyyәnlәşdirilir:

•

standartın layihәsindә maddә vә materialların xassәlәri haqqında mәlumatların olması
maddәlәrin xassәlәri
fiziki sabitlәrin qiymәtlәrinin beynәlxalq Sİ vahidlәri ilә göstәrilmәsi
materialların xassәlәri
standartı işlәyib hazırlayan mütәxәssisin mәlumatların (qiymәtlәrin) düzgünlüyü

307 Fiziki sabitlәrin, maddә vә materialların xassәlәri haqqında mәlumatları özündә birlәşdirәn standartların
layihәlәrinin metroloji ekspertizası zamanı ......................................... müәyyәnlәşdirilir:

•

fiziki sabitlәrin, maddә vә materialların xassәlәri
standartı işlәyib hazırlayan mütәxәssisin vә ya mütәxәssislәr qrupunun özlәrinin göstәrdiyi (layihәdә)
mәlumatların (qiymәtlәrin) düzgünlüyü
maddәlәrin xassәlәri
standartın layihәsindә standartlaşdırılmış vә rәsmi mәnbәlәrdәn götürülәn fiziki sabitlәrin, maddә vә materialların
xassәlәri haqqında mәlumatların olması
materialların xassәlәri

308 Fiziki sabitlәrin, maddә vә materialların xassәlәri haqqında mәlumatları özündә birlәşdirәn standartların
layihәlәrinin metroloji ekspertizası zamanı aşağıdakılardan hansı müәyyәnlәşdirilir:

•

maddә vә materialların xassәlәrinә aid standartın layihәsindә verilmiş qiymәtlәrin beynәlxalq Sİ vahidlәri ilә
göstәrilmәsi
standartın layihәsindә standartlaşdırılmış vә rәsmi mәnbәlәrdәn götürülәn fiziki sabitlәrin, maddә vә materialların
xassәlәri haqqında mәlumatların olması
maddәlәrin xassәlәrinin nomenklaturasına nәzarәt
standartı işlәyib hazırlayan mütәxәssisin mәlumatlarının (qiymәtlәrin) düzgünlüyü
materialların xassәlәrinin nomenklaturasının tәhlili

309 Hansı biri metroloji ekspertizanın nәticәsinin standart layihәsinә verilәn rәydә standartlaşdırma
obyektinin xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq göstәrilir?

•

ölçmә metodikalarının attestasiya olunmuş metodikaların tәtbiqinin düzgünlüyünün qiymәtlәndirilmәsi
fiziki kәmiyyәtlәrin vә onların vahidlәrinin adlarının vә işarәlәrinin, tәtbiq olunan terminlәrin, tәyinlәrin vә
metroloji anlayışların düzgün müәyyәn edilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
maddә vә materialların xassәlәri
standartlaşdırılan obyektin işlәnib hazırlanması

310 Variantlardan hansı Metroloji ekspertizanın nәticәsinin standart layihәsinә verilәn rәydә
standartlaşdırma obyektinin xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq göstәrilir?

•

ölçmә metodikalarının dәqiqlik normalarının olmasının müәyyәn edilmәsi
fiziki sabitlәrin, maddә vә materialların xassәlәri haqqında mәlumatların düzgünlüyünün müәyyәn edilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin, maddә vә materialların standart nümunәlәrinin düzgün seçilmәsinә nәzarәtin tәşkili
nәzarәt metodlarına aid müxtәlif tәlәblәrin düzgünlüyünün müәyyәn edilmәsi
standartlaşdırılan obyektin tәmiri prosesindә parametrlәrә nәzarәt zamanı lazımi dәqiqliklә ölçmәlәrin
mümkünlüyünün qiymәtlәndirilmәsi

311 Göstәrilәnlәrdәn hansı metroloji ekspertizanın nәticәsinin standart layihәsinә verilәn rәydә
standartlaşdırma obyektinin xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq göstәrilir?

•

standart vә attestasiya olunmuş ölçmә metodikalarının tәtbiqi
ölçmә vasitәlәrinin, maddә vә materialların standart nümunәlәrinin düzgün seçilmәsinin qiymәtlәndirilmәsi
nәzarәt metodunun müәyyәn edilmәsi
ölçmәlәrin dәqiqlik normalarının müәyyәn edilmәsi
standartlaşdırılan obyektin işlәnib hazırlanmasının qiymәtlәndirilmәsi

312 Hansı biri metroloji ekspertizanın nәticәsinin standart layihәsinә verilәn rәydә standartlaşdırma
obyektinin xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq göstәrilir?

•

mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt zamanı ölçülәn parametrlәrin nomenklaturasının optimallığının tәyin edilmәsi
ölçmә metodikalarının seçilmәsinin, standart vә ya attestasiya olunmuş metodikaların tәtbiqinin düzgünlüyünün
qiymәtlәndirilmәsi
nәzarәt metoduna aid tәlәblәrin tam vә düzgün olmasının müәyyәn edilmәsi
standartlaşdırılan obyektin işlәnib hazırlanması
ölçmәlәrin texniki cәhәtdәn әsaslandırılmış dәqiqlik normalarının olmasının müәyyәn edilmәsi

313 Bunlardan hansı metroloji ekspertizanın nәticәsinin standart layihәsinә verilәn rәydә standartlaşdırma
obyektinin xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq göstәrilir:

•

standart vә ya attestasiya olunmuş metodikaların tәtbiqinin düzgünlüyünün qiymәtlәndirilmәsi
standartlaşdırılan obyektin işlәnib hazırlanması,istehsalı,sınağı,istismarı vә tәmiri prosesindә parametrlәrә nәzarәt
zamanı lazımi dәqiqliklә ölçmәlәrin mümkünlüyünün qiymәtlәndirilmәsi
ölçmәlәrin iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılmış dәqiqlik normalarının olmasının müәyyәn edilmәsi
nәzarәt vasitәlәrinә aid tәlәblәrin tam vә düzgün olmasının müәyyәn edilmәsi
texnoloji proseslәrin rejimlәrinә nәzarәt zamanı ölçülәn parametrlәrin nomenklaturasının optimallığının tәyin
edilmәsi

314 Nәlәr metroloji ekspertizanın nәticәsinin standart layihәsinә verilәn rәydә standartlaşdırma obyektinin
xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq göstәrilir:

•

attestasiya olunmuş ölçmә metodikaların tәtbiqinin düzgünlüyünün qiymәtlәndirilmәsi
nәzarәt metodu vә vasitәlәrinә, ölçmәlәrin yerinә yetirilmә metodikasına aid tәlәblәrin tam vә düzgün olmasının
müәyyәn edilmәsi
texnoloji proseslәrin rejimlәrinә nәzarәt zamanı optimallığın tәyin edilmәsi
ölçmәlәrin müxtәlif aspektlәrdәn әsaslandırılmış dәqiqlik normalarının olmasının müәyyәn edilmәsi
standartlaşdırılan obyektin sınağı, istismarı vә tәmiri prosesindә ölçmәlәrin mümkünlüyünün qiymәtlәndirilmәsi

315 Metroloji ekspertizanın nәticәsinin standart layihәsinә verilәn rәydә standartlaşdırma obyektinin
xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq .................. göstәrilir:

•

standart metodikaların tәtbiqinin düzgünlüyünün qiymәtlәndirilmәsi
ölçmәlәrin texniki vә iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılmış dәqiqlik normalarının olmasının müәyyәn edilmәsi
ölçmәlәrin yerinә yetirilmә metodikasına aid tәlәblәrin müәyyәn edilmәsi
texnoloji proseslәrin rejimlәrinә nәzarәt zamanı ölçülәn parametrlәrin nomenklaturasının optimallığının tәyin
edilmәsi
standartlaşdırılan obyektin istismarı vә tәmiri prosesindә parametrlәrә nәzarәtin tәşkili

316 Metroloji ekspertizanın nәticәsinin standart layihәsinә verilәn rәydә standartlaşdırma obyektinin
xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq aşağıdakılar göstәrilir:

•

ölçmә metodikalarının seçilmәsi
mәhsulun keyfiyyәtinә, texnoloji proseslәrin rejimlәrinә nәzarәt zamanı ölçülәn parametrlәrin nomenklaturasının
optimallığının tәyin edilmәsi
nәzarәt metodu vә vasitәlәrinә aid tәlәblәrin tam olmasının müәyyәn edilmәsi
ölçmәlәrin әsaslandırılmış dәqiqlik normalarının müәyyәn edilmәsi
standartlaşdırılan obyektin işlәnib hazırlanması

317 ................................ metroloji ekspertiza keçmәlidir:

•

digәr metroloji tәlәblәri vә qaydaları tәyin edәn standartların layihәlәri
maddә vә materialların xassәlәri haqqında mәlumatları özündә birlәşdirәn standartların layihәlәri
ölçmә metodlarının müqayisәsi
fiziki vahidlәr
ölçmә vasitәlәri vә onların dövri olaraq yoxlanılması

318 Hansılar metroloji ekspertiza keçmәlidir ?

•

digәr standartların layihәlәri
materialların xassәlәri haqqında mәlumatları özündә birlәşdirәn standartların layihәlәri
ölçmә metodlarının müxtәlifliyi
fiziki konstantlar
ölçmә vasitәlәrinin ettestasiyası

319 Verilәnlәrdәn hansı sәnәdlәr metroloji ekspertiza keçmәlidir?

•

mәhsula aid olan texniki tәlәblәri özündә birlәşdirәn bütün növ standartların layihәlәri
digәr metroloji qaydaların standartlarını
ölçmә metodları haqqında sәnәdlәri
ölçmә vasitәlәrinin kalibrlәnmәsini
ölçmә dәqiqlik normaları

320 Hansı biri metroloji ekspertiza keçmәlidir?

•

texniki tәlәblәri özündә birlәşdirәn standartların layihәlәri
ölçmә vasitәlәri
ölçmә metodlarının müqayisәli tәhlili
digәr metroloji tәlәblәri
ölçmә dәqiqliyinin normaları

321 22Bunlardan hansı metroloji ekspertiza keçmәlidir?

•

metroloji qaydaları tәyin edәn standartlar
ölçmә metodları
bütün növ standartların layihәlәri
ölçmәlәrin dәqiqliyi
ölçmә vasitәlәri vә onların sınaqları

322 Aşağıdakılardan hansı metroloji ekspertiza keçmәlidir?

•

metroloji tәlәblәri tәyin edәn standartların layihәlәri
ölçmә dәqiqlik normaları
ölçmә metodlarına nәzarәt
müxtәlif standartların layihәlәri
ölçmә vasitәlәrinә nәzarәt

323 Hansı sәnәdlәr metroloji ekspertiza keçmәlidir?

•

metroloji qaydaları tәyin edәn standartların layihәlәri
mәhsula aid olan texniki tәlәblәri özündә birlәşdirәn bütün növ standartların layihәlәri
ölçmә metodlarının tәhlili
ölçmәlәrin dәqiqlik sәviyyәsi
ölçmә vasitәlәrinin xarakteristikalarına görә fәrqlәri

324 Müәssisәdә metroloji ekspertiza aparan mühәndismetroloq hansı sәnәdlәrin müddәalarını әsas
götürmәlidir?

•

texniki şәrtlәrin
standartların vә digәr normativtexniki sәnәdlәrin
beynәlxalq standartların
dövlәtlәrarası standartların
dövlәt standartlarının

325 Bunlardan hansı dövlәt qәbul sınağı vә ya metroloji attestasiya proqramının ekspertizası zamanı
müәyyәn edilir:

•

texniki tapşırığın metroloji ekspertizası
yeni yaradılan ölçmә vasitәlәrinin elmitexniki sәviyyәsinin әn yaxşı yerli vә xarici analoqlar ilә müqayisәdә
qiymәtlәndirilmәsi
istehsalatda metroloji tәminatın sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsi
sınaqların hesabatlarının tәhlili
etibarlılıq sәviyyәsinin sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinә nәzarәtin tәşkili

326 Dövlәt qәbul sınağı vә ya metroloji attestasiya proqramının ekspertizası zamanı .......................................
müәyyәn edilir:

•

yoxlama proqramının tәrtibi
hazırlayıcı müәssisәdә (zavodda) vә istehsalatda (istismar prosesindә) metroloji tәminatın sәviyyәsinin müәyyәn
edilmәsi
etibarlılıq sәviyyәsinin uyğun dәrәcәdә tәmin edilmәsi
texniki sәviyyә kartlarının metroloji ekspertizası
yeni yaradılan ölçmә vasitәlәrinin elmitexniki sәviyyәsinin xarici analoqlar ilә müqayisәdә qiymәtlәndirilmәsi

327 Aşağıdakılardan hansılar dövlәt qәbul sınağı vә ya metroloji attestasiya proqramının ekspertizası zamanı
müәyyәn edilir?

•

sınaq vә ekspertizanın tәşkili
etibarlılıq sәviyyәsinin hәrtәrәfli qiymәtlәndirilmәsi
zavodda metroloji tәminatın sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsi
yoxlama üzrә normativtexniki sәnәdlәrin metroloji ekspertizası
yeni yaradılan ölçmә vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi

328 Dövlәt qәbul sınağı vә ya metroloji attestasiya proqramının ekspertizası zamanı aşağıdakılardan hansı
müәyyәn edilir:

•

mәmulatların istehsal prosesinin yoxlanılması
texniki tapşırığın, texniki şәrtlәrin, texniki sәviyyә kartlarının, texniki izahatın, yoxlama üzrә normativtexniki
sәnәdlәrin, dövlәt sınaq proqramlarının, ilkin sınaq materiallarının vә etibarlılığa aid materialların metroloji
ekspertizası
hazırlayıcı müәssisәdә metroloji tәminatın sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsi
etibarlılıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәri
yeni yaradılan ölçmә vasitәlәrinin ilkin sınaqları

329 Verilәnlәrәdәn hansı texniki tapşırığın ekspertizasında müәyyәn edilir?

•

ölçmә vasitәsinin istismarı prosesindә metroloji tәminatının mümkünlüyü
ölçmә vasitәlәrinin xalq tәsәrrüfatı tәlәblәrinә, yerli vә xarici ölçmә texnikasının müasir sәviyyәsinә uyğun olması
texniki tapşırığda istifadә edilәn fiziki kәmiyyәt vahidlәrinin standartlara uyğun olması

xarakteristikaların mövcud standartlara uyğun olması
texniki tapşırıqda ölçmә vasitәsinә zәruri tәlәblәrin olması

330 Hansılar texniki tapşırığın ekspertizasında müәyyәn edilir?

•

yeni işlәnib hazırlanan ölçmә vasitәsinin ilkin sınağı
ölçmә vasitәsinin zavoddan buraxılması zamanı metroloji tәminatının mümkünlüyü
texniki tapşırıqda ölçmә vasitәsinә vә erqonomik göstәricilәrә, patent tәmizliyinә, sınaq növlәrinә vә s. zәruri
tәlәblәrin olması
normalaşdırılan metroloji xarakteristikalara qoyulan tәlәblәrin optimallığı vә bu xarakteristikaların mövcud
standartlara uyğun olması
texniki tapşırığda istifadә edilәn fiziki kәmiyyәt vahidlәrinin vә terminlәrin mövcud standartlara uyğun olması

331 Göstәrilәnlәrdәn hansılar texniki tapşırığın ekspertizasında müәyyәn edilir?

•

normalaşdırılan metroloji xarakteristikalara qoyulan tәlәblәrin optimallığı
ölçmә vasitәsinin zavoddan buraxılması zamanı vә istismarı prosesindә metroloji tәminatının mümkünlüyü
texniki tapşırığın tәlәblәrinin mövcud standartlara vә digәr normativ texniki sәnәdlәrә uyğun olması
texniki tapşırıqda ölçmә vasitәsinә vә onun metroloji tәminatına zәruri tәlәblәrin olması
yeni işlәnib hazırlanan ölçmә vasitәsinin mövcud yoxlama sxeminә uyğun olması

332 Bunlardan hansı biri texniki tapşırığın ekspertizasında müәyyәn edilir?

•

texniki tapşırığın mәzmununun qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun yoxlanılması
normalaşdırılan metroloji xarakteristikalara qoyulan tәlәblәrin optimallığı vә bu xarakteristikaların mövcud
standartlara uyğun olması
texniki tapşırığın tәlәblәrinin mövcud standartlara vә digәr normativ texniki sәnәdlәrә uyğun olması
yeni işlәnib hazırlanan ölçmә vasitәsinin sınaqlarının tәşkili
texniki tapşırıqda ölçmә vasitәsinin metroloji tәminatına zәruri tәlәblәrin olması

333 Nәlәr texniki tapşırığın ekspertizasında müәyyәn edilir?

•

texniki tapşırığın mәzmununun qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğu
yeni işlәnib hazırlanan ölçmә vasitәsinin mövcud yoxlama sxeminә uyğun olması
texniki tapşırığın tәlәblәrinin digәr normativtexniki sәnәdlәrә uyğun olması
xarakteristikaların mövcud standartlara uyğun olması
texniki tapşırıqda qabarit ölçülәrә, istismar şәraitlәrinә, etibarlılığına, texnolojiliyinә, estetik vә erqonomik
göstәricilәrә zәruri tәlәblәrin olması

334 Texniki tapşırığın ekspertizasında ....................................... müәyyәn edilir:

•

normalaşdırılan metroloji xarakteristikalara qoyulan tәlәblәrin standartlara uyğun olması
texniki tapşırığın tәlәblәrinin mövcud standartlara vә digәr normativ texniki sәnәdlәrә uyğun olması
texniki tapşırığın mәzmununun qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğu
texniki tapşırıqda standartlaşdırma vә unifikasiya sәviyyәsinә zәruri tәlәblәrin olması
işlәnib hazırlanan ölçmә vasitәsinin yoxlama sxeminә uyğun olması

335 Aşağıdakılar texniki tapşırığın ekspertizasında müәyyәn edilir:

•

texniki tapşırığın mәzmununun yoxlanılması
texniki tapşırıqda ölçmә vasitәsinә vә onun metroloji tәminatına zәruri tәlәblәrin olması, o cümlәdәn metroloji
xarakteristikalara, standartlaşdırma vә unifikasiya sәviyyәsinә, qabarit ölçülәrә, istismar şәraitlәrinә, etibarlılığına,
texnolojiliyinә, estetik vә erqonomik göstәricilәrә, patent tәmizliyinә, sınaq növlәrinә vә s.
ölçmә vasitәsinin mövcud yoxlama sxeminә uyğun olması
texniki tapşırığa tәlәblәrә nәzarәt
xarakteristikaların mövcud standartlara uyğun olması

336 Texniki tapşırığın ekspertizasında aşağıdakılar müәyyәn edilir:
normalaşdırılan metroloji xarakteristikalara qoyulan tәlәblәrin optimallığı

•

•

texniki tapşırığın mәzmununun qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğu
texniki tapşırığın tәlәblәrinin mövcud standartlara uyğun olması
texniki tapşırıqda ölçmә vasitәsinә zәruri tәlәblәrin olması
ölçmә vasitәsinin mövcud yoxlama sxeminә uyğun

337 Ekspertizanın әsas mәqsәdlәrinә ............................... aiddir:

•

ölçmә vәhdәti
ölçmә vasitәlәrinin istismarına sәrf olunan xәrclәrin azaldılması
ölçmәlәrdә uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi
yeni işlәnib hazırlanan ölçmә vasitәlәrinin metroloji tәminatının yoxlanması, yoxlama vasitәlәrinin vә ölçmә
vasitәlәrinin yoxlanması (atesstasiyası) üzrә normativtexniki sәnәdlәrin eyni vaxtda yaradılmasına tәlәblәrin irәli
sürülmәsi
tәlәb olunan dәqiqliyin hәrtәrәfli yoxlanılması

338 Bu vaiantlardan hansı ekspertizanın әsas mәqsәdlәrinә aiddir?

•

ölçmә metodlarının seçilmәsi
yeni işlәnib hazırlanan ölçmә vasitәlәrinin metroloji tәminatının Yoxlanması
ölçmә vasitәlәrinin işlәnmәsinә, hazırlanmasına vә istismarına sәrf olunan xәrclәrin azaldılması
ölçmә vasitәlәrinin metroloji xarakteristikalarının uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi
tәlәb olunan dәqiqliyin yoxlanılması

339 Hansı ekspertizanın әsas mәqsәdlәrinә aiddir?

•

ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsinә hazırlıq
ölçmә vasitәlәrinin işlәnmәsinә, hazırlanmasına vә istismarına sәrf olunan xәrclәrin azaldılması
normativtexniki sәnәdlәrin eyni vaxtda yaradılmasına tәlәblәrin irәli sürülmәsi
ölçmә vasitәlәrinin normalaşdırılmış metroloji xarakteristikalarının ölçmә texnikasının müasir sәviyyәsinә
uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi
tәlәb olunan dәqiqliyin tәmin edilmәsinin yoxlanılması

340 Ekspertizanın әsas mәqsәdlәrinә aiddir?

•

yoxlama vasitәlәrinin vә ölçmә vasitәlәrinin atesstasiyası
tәlәb olunan dәqiqliyin tәmin edilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin ümümi xarakteristikaları
ölçmә vasitәlәrinin hazırlanmasına sәrf olunan xәrclәrin azaldılması
ölçmә vәhdәtinin tәmin edilmәsinә nәzarәt

341 Aşağıdakılardan hansı ekspertizanın әsas mәqsәdlәrinә aiddir?

•

yeni işlәnib hazırlanan ölçmә vasitәlәrinin metroloji tәminatının yoxlanması
tәlәb olunan dәqiqliyin tәmin edilmәsinә nәzarәtin tәşkili
ölçmә vasitәlәrinin normalaşdırılmış metroloji xarakteristikaları qiymәtlәndirilmәsi
ölçmә vәhdәtinin tәmin edilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin işlәnmәsinә sәrf olunan xәrclәrin azaldılması

342 Bu texniki sәnәdlәrin ekspertizası texniki tapşırığın razılaşdırılması vә dövlәt qәbul sınaqlarının
proqramının tәsdiq olunması zamanı aparılır.Bu texniki sәnәdlәr necә adlanır?

•

standartların layihәlәri
texniki şәrtlәr
normativ – texniki sәnәdlәr
ölçmә vasitәlәrinә aid texniki sәnәdlәr vә standart layihәlәr
ölçmә vasitәlәrinә aid texniki sәnәdlәr

343 Aşağıdakı variantlardan hansı üzrә ekspert metroloji ekspertizanın hәyata keçirilmәsi zamanı sәnәdi
işlәyәnlә eyni sәviyyәdә şәxsi mәsuliyyәt daşıyır?

•

•

layihәlәndirmә praktikasında әn mütәrәqqi vә yüksәk dәqiqlikli nәzarәt metod vә vasitәlәrinin tәtbiqi üçün
layihәlәndirmә paktikasında nәzarәt metod vә vasitәlәrinin tәtbiqi
ölçmәlәrin dәqiqliyinin tәmini
metroloji ekspertiza üzrә edilmiş tәkliflәrin texniki cәhәtdәn әsaslı olması
metroloji ekspertizanın irad vә tәkliflәrinin düzgünlüyü

344 Ekspert metroloji ekspertizanın hәyata keçirilmәsi zamanı sәnәdi işlәyәnlә eyni sәviyyәdә
........................................ şәxsi mәsuliyyәt daşıyır:

•

layihәlәndirmә praktikasında yüksәk dәqiqlikli nәzarәt metodlarının tәtbiqi üçün
ölçmә vasitәlәrinin düzgün seçilmәsi
metroloji ekspertiza üzrә edilmiş tәkliflәrin yoxlanılması
metroloji ekspertiza üzrә edilmiş irad vә tәkliflәrin düzgün vә texniki cәhәtdәn әsaslı olması üçün
layihәlәndirmәdә әn mütәrәqqi nәzarәt vasitәlәrinin tәtbiqindә

345 Ekspert metroloji ekspertizanın hәyata keçirilmәsi zamanı sәnәdi işlәyәnlә eyni sәviyyәdә aşağıda
göstәrilәnlәr üzrә şәxsi mәsuliyyәt daşıyır:

•

layihәlәndirmә praktikasında әn mütәrәqqi nәzarәt metodlarının tәtbiqi üçün
metroloji ekspertiza üzrә edilmiş iradların düzgün olması üçün
layihәlәndirmә paktikasında әn mütәrәqqi nәzarәt metodlarının tәtbiqi üçün
ölçmә dәqiqliyini tәmin edәn ölçmә vasitәlәrinin düzgün seçilmәsi
ekspertiza üzrә әldә edilmiş tәkliflәrin düzgün olması

346 Göstәrilәnlәrdәn hansını mühәndismetroloq yerinә yetirmәlidir?

•

gәlәcәkdә metroloji xarakterli xәtaların qarşısını almaq üçün iradların vә tәkliflәrin uçotunu aparmalıdır
lazımi dәqiqliyi tәmin etmәyәn ölçmә vasitәlәrinin tәtbiqini mәhdudlaşdırmalıdır
işlәnәn sәnәdlәri yoxlamalıdır
yoxlanılmış sәnәd üzrә әsaslandırılmış iradları araşdırmalıdır
istehsalatda tәtbiq olunan ölçmә vә nәzarәt vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi mәqsәdi ilә onların istismar xassәlәrini
öyrәnmәlidir

347 Verilәnlәrdәn hansını mühәndismetroloq yerinә yetirmәlidir?

•

işlәnәn sәnәdlәrin uyğunluğuna nәzarәt etmәlidir
istehsalatda tәtbiq olunan ölçmә vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsindә iştirak etmәlidir
xәtaların xarakterik әlamәtlәrinә görә siniflәşdirilmәsi hәyata keçirmәlidir
lazımi dәqiqliyi tәmin etmәyәn ölçmә metod vә vasitәlәrinin tәtbiqi nәticәsindә baş vermiş zayın aşkar
eedilmәsindә vә onun aradan qaldırılması üzrә tәdbirlәrin hazırlanmasında iştirak etmәlidir
yoxlanılmış sәnәd üzrә әsaslandırılmış iradları tәrtib etmәlidir

348 Hansı birini mühәndismetroloq yerinә yetirmәlidir?

•

tәlәblәrinә uyğunluğu yoxlamalıdır
yoxlanılmış sәnәd üzrә iradları müәyyәn etmәlidir
istehsalatda tәtbiq olunan nәzarәt vasitәlәrinin ümumi xassәlәrini öyrәnmәlidir
lazımi dәqiqliyi tәmin etmәyәn ölçmә metod vә vasitәlәrinin tәtbiqi nәticәsindә baş vermiş zayın onun aradan
qaldırılması üzrә tәdbirlәrin görülmәsi
xәtaların tәhlilini, onların xarakterik әlamәtlәrinә görә siniflәşdirilmәsi vә gәlәcәkdә metroloji xarakterli xәtaların
qarşısını almaq üçün iradların vә tәkliflәrin uçotunu aparmalıdır

349 Aşağıdakılardan hansını mühәndismetroloq yerinә yetirmәlidir?

•

istehsalatda tәtbiq olunan ölçmә vә nәzarәt vasitәlәrinin istismar xassәlәrini öyrәnmәlidir
işlәnәn sәnәdlәrin müxtәlif tәlәblәrә uyğunluğunu yoxlamalıdır
gәlәcәkdә metroloji xarakterli xәtaların qarşısını almaq üçün iradların vә tәkliflәrin uçotunu aparmalıdır
yoxlanılmış sәnәd üzrә әsaslandırılmış iradları vә ölçmә metodlarının tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәkliflәri müәyyәn
olunmuş qaydada tәrtib etmәlidir
lazımi dәqiqliyi tәmin etmәyәn ölçmә vasitәlәrinin tәtbiqi nәticәsindә baş vermiş zayın aşkar edilmәsi

350 Mühәndismetroloq nәlәri yerinә yetirmәlidir?

•

istehsalatda tәtbiq olunan ölçmә vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
yoxlanılmış sәnәd üzrә әsaslandırılmış iradları tәrtib etmәlidir
xәtaların tәhlilini vә uçotunu aparmalıdır
işlәnәn sәnәdlәrin standartların tәlәblәrinә uyğunluğunu yoxlamalıdır
lazımi dәqiqliyi tәmin etmәyәn ölçmә vasitәlәrinin tәtbiqi nәticәsindә baş vermiş zayın aradan qaldırılması üzrә
tәdbirlәr hazırlamalıdır

351 Göstәrilәn variantlardan hansını ekspertizanı aparan mühәndismetroloq bilmәlidir?

•

nәzarәtin müasir metodlarının tәdqiqi
analoji mәhsulların yeni nәzarәt metod vә vasitәlәrinin işlәnib hazırlanması
ölçmәlәrin tәlimatları vә digәr normativtexniki sәnәdlәri
ölçmә vasitәlәrinin konstruksiyasını, iş prinsipini vә istismar şәraitini
istehsalatın iqtisadiyyatının vә tәşkilinin әsaslarını

352 Verilәnlәrdәn hansını mühәndismetroloq bilmәlidir?

•

buraxılan mәhsula nәzarәti
analoji mәhsulların yeni nәzarәt metod vә vasitәlәrinin işlәnib hazırlanması üzrә yerli vә xarici ölkә
mütәxәssislәrinin qabaqcıl iş tәcrübәsini
ölçmәlәrin aparılma qaydalarını müәyyәn edәn mövcud standartları
seriyalı buraxılan ölçmә vasitәlәrinin istismar şәraitini
istehsalatın iqtisadiyyatının

353 Aşağidakilardan hansı birini ekspertizanı aparan mühәndismetroloq bilmәlidir?

•

istehsalatın tәşkilinin әsaslarını
ölçmәlәrin dәqiqlik normalarını vә aparılma qaydalarını müәyyәn edәn tәlimatları vә digәr normativtexniki
sәnәdlәri
buraxılan mәhsula nәzarәtin müasir metodlarını
seriyalı buraxılan ölçmә vasitәlәrinin iş prinsipini
analoji mәhsulların yeni nәzarәt üsullarının tәtbiqindә yerli vә xarici ölkә mütәxәssislәrinin qabaqcıl iş
tәcrübәsini

354 Mühәndismetroloq ...................bilmәlidir:

•

istehsalatın iqtisadiyyatının әsaslarını
seriyalı buraxılan ölçmә vasitәlәrinin konstruksiyasını
buraxılan mәhsula nәzarәtin tәşkili qaydalarını
ölçmәlәrin dәqiqlik normalarını vә aparılma qaydalarını müәyyәn edәn mövcud standartları, әsasnamәlәri,
tәlimatları vә digәr normativtexniki sәnәdlәri
analoji mәhsulların yeni nәzarәt vasitәlәrinin işlәnib hazırlanması üzrә mütәxәssislәrin qabaqcıl iş tәcrübәsini

355 Ekspertizanı aparan mühәndismetroloq nәlәri bilmәlidir?

•

analoji mәhsulların yeni nәzarәt metodlarının işlәnib hazırlanmasını
buraxılan mәhsula nәzarәtin müxtәlif metodlarını
ölçmәlәrin dәqiqlik normalarını
seriyalı buraxılan ölçmә vasitәlәrinin konstruksiyasını, iş prinsipini vә istismar şәraitini
istehsalatın iqtisadiyyatının vә tәşkilinin әsaslarını

356 Ekspertiza kim tәrәfindәn aparıla bilәr?

•

metroloji xidmәt orqanı nümayәndәsi
baş metroloq
istehsalat üzrә mütәxәssislәr
mühәndismetroloq
müәssisә metroloji xidmәtinin personalı

357 Normativ – texniki sәnәdlәrin metroloji ekspertizasını aparan mütәxәssislәrә kim metodiki rәhbәrlik
edir?

•

müәssisә metroloji xidmәtinin mütәxәssisinin kömәkçisi
müәssisәnin baş mühәndisinin müavini
istehsal bölmәsinin mütәxәssisinin kömәkçisi
müәssisәnin baş metroloqu
әrazi metroloji xidmәt orqanının nümayәndәsinin müavini

358 “Ölçmәlәrә hazırlıq” bölmәsindә ......................... nәzәrdә tutmaq lazımdır:

•

ölçmә vasitәlәrini
sxemlәrin yığılmasını
tәsiredici kәmiyyәtlәrin qiymәtlәrinin tәyin edilmәsini
sazlanmasını
onların soyudulmasını

359 Attestasiya zamanı aşağıda göstәrilәn hansı işlәr yerinә yetirilmәlidir:

•

proqramının araşdırılması
ölçmәlәrin yerinә yetirilmәsi
hesabatının tәrtibi
proqrama uyğun tәdqiqat
attestasiya proqramının işlәnib hazırlanması

360 “Operatorun peşә hazırlığına tәlәblәr ” bölmәsindә ölçmәni aparan vә onun nәticәlәrini işlәyәn şәxsin
hansı keyfiyyәtlәrinә qoyulan tәlәblәr öz әksini tapmalıdır?

•

elmi dәrәcәsi
dil biliyi
peşә hazırlığı
özünü ifadә tәrzi
yaşı

361 Mövcud metodikalara dövri olaraq yenidәn baxılmalıdır. Bu zaman metodikalardan nәlәri xaric edirlәr?

•

ölçmә vasitәlәrini
ölçmәlәrin miqdarına tәlәblәri
ölçmә әmәliyyatlarının ardıcıllığını göstәrәn siyahını
ölçü avadanlıqlarını
köhnәlmiş ölçmә metodlarını

362 Ölçmәlәrin yerinә yetirilmә metodikaları nә vaxt standartlaşdırılır?

•

onlar müәssisәlәrdә geniş tәtbiq olunduğu vaxt
ölçmәlәrin dәqiqliyinә tәsir edәn faktorlar nәzәrә alındıqda
attestasiya proqramı işlәnib hazırlandıqda
attestasiyanın aparılması zamanı
proqrama uyğun olaraq tәdqiqatlar aparıldıqda

363 Ölçmәlәrin dәqiqliyinә tәsir edәn faktorların düzgün nәzәrә alınması nә vaxt yoxlanılır?

•

proqrama uyğun olaraq tәdqiqatların aparılması zamanı
attestasiya proqramının işlәnib hazırlanması zamanı
attestasiya proqramının tәsdiqi zamanı
attestasiya aparan zaman
ölçmәlәrin yerinә yetirilmә metodikasının attestatının tәrtib olunması

364 Bunlardan hansı attestasiya zamanı yerinә yetirilmәlidir?

•

ölçmә metodikasının tәrtibi
attestasiya proqramının tәhvil verilmәsi
attestasiyanın tәşkili
attestasiya proqramının işlәnib hazırlanması
müxtәlif tәdqiqatların aparılması

365 Aşağıda göstәrilәn hansı işlәr Attestasiya zamanı yerinә yetirilmәlidir?

•

attestasiya haqqında hesabat vә qeydlәrin tәrtib edilmәsi
attestasiya proqramı haqqında mәlumatın tәrtibi
attestasiya proqramının tәsdiqi üzrә işlәrin görülmәsi
proqrama uyğun olaraq tәdqiqatların işlәrinin aparılması
ölçmәlәrin metodikasının attestatının verilmәsi

366 Attestasiya zamanı ................... işlәri yerinә yetirilmәlidir:

•

proqramının tәdqiqi
ölçmәlәrin yerinә yetirilmә attestatının tәrtibi
hesabatın tәrtibinә hazırlıq
attestasiya proqramının işlәnib hazırlanması
proqrama uyğun yoxlamaların aparılması

367 Attestasiya zamanı aşağıda göstәrilәn hansı işlәr yerinә yetirilmәlidir:

•

proqramının araşdırılması
ölçmәlәrin yerinә yetirilmәsi
hesabatının tәrtibi
attestasiya proqramının işlәnib hazırlanması
proqrama uyğun tәdqiqat

368 Ölçmәlәrin yerinә yetirilmә metodikaları tәtbiq olunmamışdan әvvәl bu proseslәrin hansından
keçmәlidirlәr:

•

standartlaşdırılmalıdır
sertifikatlaşdırılmalıdır
attestasiyadan keçmәlidir
sistemlәşdirilmәlidir
akkreditlәşdirilmәlidirlәr

369 Ölçmәlәrin yerinә yetirilmә metodikaları tәtbiq olunmamışdan әvvәl hansı prossesdәn keçmәlidirlәr?

•

sertifikatlaşdırılmalıdır
sistemlәşdirilmәlidir
akkreditlәşdirilmәlidirlәr
attestasiyadan keçmәlidir
ümumi yoxlama

370 Ölçmә nәticәlәrinin yazılış formasına tәlәblәr şәrh olunan bölmә necә adlanır?

•

operatorun peşә hazırlığının sәviyyәsi
ölçmә nәticәlәrinin tәrtib edilmәsi
ölçmә metodunun tәhlili
ölçmә vasitәlәri
eksperimentin nәticәlәrinin müqayisәsi

371 Bu bölmәdә ölçmә dәqiqliyi göstәricilәrinin әdәdi qiymәtlәri verilir, eksperimental әdәdlәrin işlәnmәsi
üzrә mövcud normativtexniki sәnәdlәrә istinad edilir. Bu hansı bölmәdir?
giriş

•

•

eksperimentin nәticәlәrinin işlәnmәsi
operatorun peşә hazırlığına tәlәblәr
ölçmә metodu
ölçmә vasitәlәri vә kömәkçi qurğular

372 Ölçmә әmәliyyatlarının ardıcıllığının şәrh olunduğu, ölçmәlәrin miqdarına tәlәblәrin formalaşdığı bölmә
necә adlanır?

•

eksperimentin işlәnmәsi zamanı
ölçmәlәrin yerinә yetirilmәsi
konkret metodikaların işlәnmәsi
ölçmәlәrin nәticәlәrinin tәrtib edilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin işә hazırlanma qaydalarının tәyini

373 Bunlardan hansını “Ölçmәlәrә hazırlıq” bölmәsindә i nәzәrdә tutmaq lazımdır?

•

birә nizamlanmasını
kalibrlәnmәsini
ölçmә vasitәlәrinin hәrtәrәfli hazırlanmasını
sxemlәrin uyğun şәkildә yığılmasını
onların soyudulmasını

374 Aşağıdakılardan hansını “Ölçmәlәrә hazırlıq” bölmәsindә nәzәrdә tutmaq lazımdır?

•

ölçmә vasitәlәrinin sıfra nizamlanmasını
tәsiredici kәmiyyәtlәrin qiymәtlәrinin tәyin edilmәsini
ölçmә üçün hazırlanmanı
sxemlәri hazırlayan mütәxәssisin hazırlıq sәviyyәsini
onların hesabatının tәrtibi

375 Aşağıdakılardan birini “Ölçmәlәrә hazırlıq” bölmәsindәnәzәrdә tutmaq lazımdır:

•

texniki nizamlanmasını
tәsiredici kәmiyyәtlәri
ölçmә vasitәlәrinin kalibrlәnmәsini
sxemlәrin tәhlilini
onların qızdırılmasını

376 Bunları “Ölçmәlәrә hazırlıq” bölmәsindә nәzәrdә tutmaq lazımdır:

•

ümumi nizamlanmasını
tәsiredici kәmiyyәtlәrin qiymәtlәrinin tәyin edilmәsini
ölçmә vasitәlәrinin işә hazırlanmasını
sxemlәrin yoxlanmasını
onların qızdırılmasını

377 “Ölçmәlәrә hazırlıq” bölmәsindә ......................... nәzәrdә tutmaq lazımdır:

•

sazlanmasını
tәsiredici kәmiyyәtlәrin qiymәtlәrinin tәyin edilmәsini
ölçmә vasitәlәrini
sxemlәrin yığılmasını
onların soyudulmasını

378 “Ölçmәlәrә hazırlıq” bölmәsindә nәyi nәzәrdә tutmaq lazımdır?

•

sıfra nizamlanmasını
tәsiredici kәmiyyәtlәrin qiymәtlәrinin tәyin edilmәsini
ölçmә vasitәlәrinin işә hazırlanmasını

sxemlәrin yığılmasını
onların qızdırılmasını

379 Bu bölmәdә tәsiredici kәmiyyәtlәri, onların qiymәtlәr sahәsini, hәmçinin ölçmә obyektinә qoyulmuş
tәlәblәri sadalamaq lazımdır.Bu hansı bölmәdir?

•

operatorun peşә hazırlığına tәlәblәr
ölçmәlәrin aparılma şәraiti
ölçmә metodu
ölçmә vasitәlәri vә kömәkçi qurğular
tәhlükәsizlik tәlәblәri

380 Әgәr ölçmәnin dәqiqliyi operatorun subyektiv keyfiyyәtindәn asılıdırsa, bu halda ölçmә metodikasında
operatora hansı tәlәblәr qoyulmalıdır?

•

ümumi vә xüsusi
xüsusi
kompleks
ümumi
birtәrәfli

381 “Operatorun peşә hazırlığına tәlәblәr ” bölmәsindә ölçmәni aparan vә onun nәticәlәrini işlәyәn şәxsin
göstәrilәn hansı keyfiyyәtlәrinә qoyulan tәlәblәr öz әksini tapmalıdır?

•

nәzәri biliklәri
tәhsili
işә hazırlığı
nәzәri iş tәcrübәsi
milli mәnsubiyyәti

382 “Operatorun peşә hazırlığına tәlәblәr ” bölmәsindә operatorun aşağıdakı hansı keyfiyyәtlәrinә qoyulan
tәlәblәr öz әksini tapmalıdır?

•

davranışları
praktiki iş tәcrübәsi
tәhsil sәviyyәsi
peşәsi
milli mәnsubiyyәti

383 “Operatorun peşә hazırlığına tәlәblәr ” bölmәsindә ölçmәni aparan vә onun nәticәlәrini işlәyәn şәxsin
hansı keyfiyyәtlәrinә qoyulan tәlәblәr öz әksini tapmalıdır?

•

özünü ifadә tәrzi
peşә hazırlığı
elmi dәrәcәsi
dil biliyi
yaşı

384 Әgәr metodika fiziki kәmiyyәtin bir neçә mümkün olan ölçmә metodlarını nәzәrdә tutursa, onda bu
metodları hansı şәkildә şәrh etmәk lazımdır?

•

müxtәlif bölmәlәr şәklindә
ayrıayrı bölmәlәr şәklindә
bölmәlәrin qarışığı şәklindә
bütöv bir bölmә şәklindә
vahid bölmә şәklindә

385 Hansı halda materialda “Ölçmәlәrin dәqiqlik normaları” bölmәsi nәzәrdә tutulur?

•

ölçmәlәrin yerinә yetirilmәsinә tәlәblәr digәr NTSlә müәyyәnlәşdirilmәyibsә
әgәr ölçmәlәrin dәqiqlik normalarına tәlәblәr digәr NTSlә müәyyәnlәşdirilmәyibsә
әgәr operatorun peşә hazırlığına tәlәblәr digәr NTSlә müәyyәnlәşdirilmәyibsә
әgәr tәhlükәsizlik tәlәblәri digәr NTSlә müәyyәnlәşdirilmәyibsә
әgәr konkret metodikaların işlәnmәsinә tәlәblәr digәr NTSlә müәyyәnlәşdirilmәyibsә

386 NTSin vәzifәsi vә tәtbiq olunma sahәsi hansı bölmәdә göstәrilir?

•

girişdә
ölçmәlәrin nәticәlәrindә
ölçmә metodunda
tәhlükәsizlik tәlәblәrindә
ölçmә vasitәlәri vә kömәkçi qurğularda

387 Bu göstәrilәn bölmәlәri nә zaman birlәşdirmәk vә ya onlara digәr bölmәlәri әlavә etmәk olar?

•

ölçmәlәrin nәticәlәrinin tәrtib edilmәsi zamanı
konkret metodikaların işlәnmәsi zamanı
eksperimentin işlәnmәsi zamanı
ölçmә vasitәlәrinin işә hazırlanma qaydalarının tәyinini zamanı
ölçmәlәrin yerinә yetirilmәsi zamanı

388 Ölçmәlәrin yerinә yetirilmә metodikası üzrә hazırlanan NTSin strukturunda 10 – cu olur:

•

giriş
ölçmәlәrin nәticәlәrinin tәrtib edilmәsi
ölçmә metodu
tәhlükәsizlik tәlәblәri
ölçmә vasitәlәri vә kömәkçi qurğular

389 Ölçmәlәrin yerinә yetirilmә metodikası üzrә hazırlanan NTSin strukturunda VI olur:

•

tәhlükәsizlik tәlәblәri
ölçmәlәrin aparılma şәraiti
ölçmә metodu
ölçmә vasitәlәri vә kömәkçi qurğular
operatorun peşә hazırlığına tәlәblәr

390 Ölçmәlәrin yerinә yetirilmә metodikası üzrә hazırlanan NTSin strukturunda 8 – ci olur:

•

operatorun peşә hazırlığına tәlәblәr
ölçmәlәrin yerinә yetrilmәsi
giriş
ölçmә vasitәlәri vә kömәkçi qurğular
tәhlükәsizlik tәlәblәri

391 Ölçmәlәrin yerinә yetirilmә metodikası üzrә hazırlanan NTSin strukturunda 7  ci olur:

•

operatorun peşә hazırlığına tәlәblәr
ölçmәlәrin hazırlığı
ölçmә metodu
giriş
tәhlükәsizlik tәlәblәri

392 Ölçmәlәrin yerinә yetirilmә metodikası üzrә hazırlanan NTSin strukturunda VI olur:
operatorun peşә hazırlığına tәlәblәr
ölçmә vasitәlәri vә kömәkçi qurğular
ölçmә metodu

•

•

ölçmәlәrin aparılma şәraiti
tәhlükәsizlik tәlәblәri

393 Ölçmәlәrin yerinә yetirilmә metodikası üzrә hazırlanan NTSin strukturunda V yerdә olur:

•

giriş
operatorun peşә hazırlığına tәlәblәr
ölçmә metodu
tәhlükәsizlik tәlәblәri
ölçmә vasitәlәri vә kömәkçi qurğular

394 Ölçmәlәrin yerinә yetirilmә metodikası üzrә hazırlanan NTSin strukturunda IV yerdә olur:

•

giriş
tәhlükәsizlik tәlәblәri
ölçmә metodu
operatorun peşә hazırlığına tәlәblәr
ölçmә vasitәlәri vә kömәkçi qurğular

395 Ölçmәlәrin yerinә yetirilmә metodikası üzrә hazırlanan NTSin strukturunda III yerdә olur:

•

operatorun peşә hazırlığına tәlәblәr
ölçmә metodu
ölçmә vasitәlәri vә kömәkçi qurğular
giriş
tәhlükәsizlik tәlәblәri

396 Ölçmәlәrin yerinә yetirilmә metodikası üzrә hazırlanan NTSin strukturunda II yerdә olur:

•

operatorun peşә hazırlığına tәlәblәr
ölçmә vasitәlәri vә kömәkçi qurğular
ölçmә metodu
giriş
tәhlükәsizlik tәlәblәri

397 Ölçmәlәrin yerinә yetirilmә metodikası üzrә hazırlanan NTSin strukturunda I yerdә olur:

•

operatorun peşә hazırlığına tәlәblәr
giriş
ölçmә metodu
ölçmә vasitәlәri vә kömәkçi qurğular
tәhlükәsizlik tәlәblәri

398 Biri ölçmә metodikalarının işlәnmәsi әhatә edir:

•

ölçmә vasitәlәrinin tәrtib olunma qaydalarını
standartda olan texniki tәlәblәrin tәhlilini
ölçmә vasitәlәrinin işә hazırlanma qaydalarının tәyinini
texniki şәrtlәrdә olan texniki tәlәblәri müqayisәsini
ölçmәlәrin aparılmasının konkret şәraitinin tәyinini

399 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansını ölçmә metodikalarının әhatә edir?

•

texniki tapşırıqda olan xüsusi tәlәblәrin tәhlilini
eksperimentin nәticәlәrinin işlәnmәsi üçün alqoritmin seçilmәsini vә ya işlәnmәsini
ölçmә vasitәlәrinin işә hazırlanma qaydalarını
kömәkçi avadanlıqların tәyinini
texniki şәrtlәrdә olan texniki tәlәblәrin analizini

400 Bunlardan birini ölçmә metodikalarının işlәnmәsi әhatә edir:

•

avadanlıqların sınağı
zәruri hallarda standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin yaradılmasını
texniki tapşırıqda olan texniki tәlәblәri
texniki şәrtlәri
ölçmәlәrin aparılması

401 Göstәrilәnlәrdәn hansını ölçmә metodikalarının işlәnmәsi әhatә edir?

•

kömәkçi avadanlıqların tәyinini
zәruri hallarda standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin yaradılmasını
texniki tapşırıqda verilmiş texniki tәlәblәrin tәhlilini
müxtәlif tәlәblәrin tәhlilini
ölçmәlәrin aparılmasını

402 Müәssisәdә ölçmәlәrin vәhdәtini tәmin etmәk üçün aşağıdakı hansı qayda qoyulmalıdır?

•

ölçmә metodikalarının yenidәn baxılması tәşkil edilmәlidir
bütün ölçmәlәr attestasiya olunmuş metodikalar üzrә aparılmalıdır
ölçmә metodikalarının yaradılması planlaşdırılmalıdır
ölçmәlәr standartlaşdırılmış metodikalar üzrә aparılmalıdır
ölçmә metodikaları yenilәnmәlidir

403 Hansını ölçmә metodikalarının işlәnmәsi әhatә edir?

•

sınaq vә kömәkçi avadanlıqların tәyinini
standartda göstәrilәn texniki tәlәblәrin müqayisәsini
göstәrilmiş ölçmә dәqiqliyinә olan texniki tәlәblәri
texniki şәrtlәrdә olan texniki tәlәblәrin tәhlilini
ölçmәlәrin konkret şәraitinin tәyinini

404 Ölçmә metodikalarının işlәnmәsi bunları әhatә edir:

•

ölçmәlәrin aparılmasının şәraitini
texniki tapşırıqda göstәrilmiş ölçmә dәqiqliyinә olan texniki tәlәblәrin tәhlilini
texniki şәrtlәrdә olan ümumi tәlәblәri
kömәkçi avadanlıqların tәyinini
standartda olan ümumi tәlәblәri

405 Aşağıdakılardan hansı birini ölçmә metodikalarının işlәnmәsi әhatә edir?

•

avadanlıqların tәyinini
standartın texniki tәlәblәrinin qeydlәrini
ölçmә dәqiqliyinә olan texniki tәlәblәrin mәcmusunu
texniki şәrtlәrdә olan texniki tәlәblәrin qeydlәrini
ölçmәlәrin aparılmasının konkret şәraitinin tәyinini

406 Ölçmә metodikalarının işlәnmәsi bunları әhatә edir:

•

kömәkçi avadanlıqların tәyinini
standartda olan ümumi tәlәblәri
texniki tapşırıqda göstәrilmiş ölçmә dәqiqliyinә olan texniki tәlәblәrin tәhlilini
texniki şәrtlәrdә olan ümumi tәlәblәri
ölçmәlәrin aparılmasının şәraitini

407 Ölçmә metodikalarının işlәnmәsi............................... әhatә edir:
kömәkçi avadanlıqların tәyinini

•

•

standartda olan texniki tәlәblәri
ölçmәlәrin dәqiqliyinә olan texniki tәlәblәrin tәhlilini
texniki şәrtlәrdә olan texniki tәlәblәrin tәhlilini
ölçmәlәrin aparılmasının konkret şәraitinin tәyinini

408 Ölçmә metodikalarının işlәnmәsi nәlәri әhatә edir?

•

sınaq avadanlıqlarının tәyinini
standartda olan texniki tәlәblәrin tәhlilini
texniki tapşırıqda göstәrilmiş tәlәblәrin tәhlilini
texniki şәrtlәrdә olan tәlәblәrin tәhlili
ölçmәlәrin aparılmasının şәraitinin tәyinini

409 Bu qaydalardan hansı müәssisәdә ölçmәlәrin vәhdәtini tәmin etmәk üçün qoyulmalıdır?

•

unifikasiya olunmuş ölçmә vasitәlәrindәn istifadә olunmalıdır
ölçmә metodikalarının attestasiyası vә yenidәn baxılması sistemi müәyyәnlәşdirilmәlidir
ölçmә metodikalarının tәkmillәşdirilmәsi planlaşdırılmalıdır
ölçmә metodikaları uyğun olaraq seçilmәlidir
standartlaşdırılmış metodikalar tәtbiq edilmәlidir

410 Hansı qayda müәssisәdә ölçmәlәrin vәhdәtini tәmin etmәk üçün qoyulmalıdır?

•

ölçmә metodikalarının attestasiyası aparılmalıdır
mürәkkәbliyindәn asılı olmayaraq bütün ölçmәlәr müәyyәn metodikalar üzrә aparılmalıdır
ölçmә metodikaları planlaşdırılmalıdır
ölçmәlәr attestasiya olunmuş metodikalar üzrә aparılmalıdır
ölçmә metodikaları işlәnmәlidir

411 Müәssisәdә ölçmәlәrin vәhdәtini tәmin etmәk üçün aşağıdakı hansı qayda qoyulmalıdır?

•

ölçmә metodikalarının yenidәn baxılması tәşkil edilmәlidir
bütün ölçmәlәr attestasiya olunmuş metodikalar üzrә aparılmalıdır
ölçmә metodikalarının yaradılması planlaşdırılmalıdır
ölçmәlәr standartlaşdırılmış metodikalar üzrә aparılmalıdır
ölçmә metodikaları yenilәnmәlidir

412 Müәssisәdә ölçmәlәrin vәhdәtini tәmin etmәk üçün ................ qayda qoyulmalıdır:

•

ölçmә metodikalarının yenidәn baxılması sistemi müәyyәnlәşdirilmәlidir
mürәkkәbliyindәn asılı olmayaraq bütün ölçmәlәr standartlaşdırılmış metodikalar üzrә aparılmalıdır
ölçmә metodikaları planlaşdırılmalıdır
bütün ölçmәlәr attestasiya olunmuş metodikalar üzrә aparılmalıdır
metodikalar işlәnmәlidir

413 Müәssisәdә ölçmәlәrin vәhdәtini tәmin etmәk üçün hansı qayda qoyulmalıdır?

•

ölçmә metodikalarının attestasiyası
mürәkkәbliyindәn asılı olmayaraq bütün ölçmәlәr attestasiya olunmuş metodikalar üzrә aparılmalıdır
ölçmә metodikalarının yaradılması
bütün ölçmәlәr standartlaşdırılmış metodikalar üzrә aparılmalıdır
ölçmә metodikaları

414 Xәtaların әsas hissәsi hansı sәbәbdәn yaranır?

•

ölçmә qurğularının mükәmmәl olmasından
ölçmә metodlarının mükәmmәl olmamasından
ölçmә vasitәlәrinin xәtalarından
ölçmәni yerinә yetirәn şәxsin hazırlıqsızlığından

ölçmә üsullarının mükәmmәl olmasından

415 Ölçmәlәrin dәqiqliyinә hansı amillәr tәsir göstәrir?

•

ölçülәn obyektin ölçmәyә hazırlanmasından
xarici faktorların müxtәlifliyi
ölçmә vasitәsinin dәqiqliyi
ölçmә metodunun dәqiqliyi
ölçmә vasitәsinin hazırlanmasından

416 Ölçmәlәrin dәqiqiliyi nәdәn asılıdır?

•

ölçülәn obyektin ölçmәyә hazırlanmasından
tәtbiq olunan ölçmә vasitәsinin dәqiqliyindәn
bir çox faktorların tәsirindәn
ölçmә metodundan
ölçmә vasitәsinin ölçmәyә hazırlanmasından

417 Ölçmәlәrin dәqiqiliyi....................... asılıdır:

•

ölçülәn obyektin ölçmәyә hazırlanmasından
tәtbiq olunan ölçmә vasitәsinin dәqiqliyindәn
müxtәlif faktorların tәsirindәn
digәr ölçmә vasitәsindәn
ölçmә vasitәsinin ölçmәyә hazırlanmasından

418 Ölçmәlәrin dәqiqiliyi nәdәn asılıdır?

•

ölçülәn obyektin ölçmәyә hazırlanmasından
tәtbiq olunan ölçmә vasitәsinin dәqiqliyindәn
bir çox faktorların tәsirindәn
ölçmә metodundan
ölçmә vasitәsinin ölçmәyә hazırlanmasından

419 Xәtaların әsas hissәsi hansı sәbәbdәn yaranır?

•

ölçmә qurğularının mükәmmәl olmasından
ölçmә metodlarının mükәmmәl olmamasından
ölçmә vasitәlәrinin xәtalarından
ölçmәni yerinә yetirәn şәxsin hazırlıqsızlığından
ölçmә üsullarının mükәmmәl olmasından

420 Ölçmәlәrin yerinә yetirilmә metodikası dedikdә aşağıdakılardan hansı biri başa düşülür?

•

heç biri
metodların mәcmusu
ölçmә әmәliyyatının aparılması
ölçmә vasitәlәrinin xarakteristikaları
ölçmә nәticәlәri

421 Ölçmәlәrin yerinә yetirilmә metodikası dedikdә ........................... başa düşülür

•

heç biri
ölçmә әmәliyyatının mәcmusu
üsulların mәcmusu
ölçmә vasitәlәrinin kalibrlәnmәsi
ölçmә nәticәlәrinin işlәnmәsi

422 Ölçmәlәrin yerinә yetirilmә metodikası dedikdә hansı başa düşülür?

•

heç biri
ölçmә vasitәlәrinin mәcmusu
ölçmә әmәliyyatı
metodlar
ölçmә nәticәlәri

423 Ölçmәlәrin yerinә yetirilmә metodikası dedikdә nә başa düşülür?

•

heç biri
metodların mәcmusu
ölçmә әmәliyyatının mәcmusu
ölçmә vasitәlәrinin xarakteristikaları
ölçmә nәticәlәri

424 Ölçmәlәrin ümumi dәqiqliyi nә ilә tәyin olunur?

•

yerinә yetirilmә metodikaları ilә
onların yerinә yetirilmә qaydaları ilә
onları yerinә yetirәn mütәxәssisin peşә hazırlığı ilә
onların yerinә yetirilmә üsulları ilә
onların yerinә yetirilmә vasitәlәri ilә

425 Sınaq üzrә dövlәt komissiyasının tәrkibinә hansı tәşkilatların nümayәndәlәri daxildir:

•

ölçmә vasitәsini hazırlayan müәssisәnin
ölçmә vasitәlәrinin seriyalı buraxılışını tәşkil edәcәk Azәrdövlәtstandartın әrazi orqanlarının
yalnız әsas istehlakçının
sınaq proqramını tәsdiq etmiş metrologiya institutunun
nazirliyin verilmiş növ ölçmәlәr üzrә baza tәşkilatının

426 Aşağıdakılardan hansı dövlәt sınağını aparır?

•

baş tәşkilatlar
Azәrdövlәtstandarta tabe olan tәşkilatlar
nazirliklәrin baş (baza) tәşkilatları
Azәrdövlәtstandartın әrazi orqanları
metrologiya institutu

427 Dövlәt sınağı sistemi nәdәn ibarәtdir?

•

göstәricilәr
tәlәblәr kompleksindәn
müddәalar
normalar
qaydalar

428 Nәzarәt sınaqları ........................ aparılır:

•

ölçmә vasitәlәrinin keyfiyyәt sәviyyәsinin araşdırılması
ölçmә vasitәsinin istehsal texnologiyasına dәyişikliklәr edilәn zaman
ölçmә vasitәsinin sxeminin layihәlәndirilmәsi
ölçmә vasitәsinin konstruksiyasının tәhlili
ölçmә vasitәsinin xarakteristik cәhәtlәrinin tәdqiqi

429 Nә zaman Nәzarәt sınaqları aparılır?
ölçmә vasitәsinin istehsalı prosesindә
ölçmә vasitәlәrinin keyfiyyәtinin sәviyyәsinin tәdqiqi
normalaşdırılmış metroloji xarakteristikanın tәdqiqi

•

•

ölçmә vasitәsinin sxeminә dәyişikliklәr edilәn zaman
ölçmә vasitәsinin konstruksiyasına dәyişikliklәr edilәndә

430 Nәzarәt sınaqları nә zaman aparılır?

•

ölçmә vasitәlәrinin keyfiyyәtinin aşağı düşmәsindә
ölçmә vasitәsinin sxeminә dәyişikliklәr edilәn zaman
ölçmә vasitәsinin istehsalında
konstruksiyasına dәyişikliklәr tәklif edildikdә
ölçmә vasitәsinin metroloji xarakteristikasının tәdqiqi müddәtindә

431 Seriyalı buraxılan vә ya partiyalarla xaricdәn gәtirilәn ölçmә vasitәlәrinin nümunәlәri üzrә aparılan
nәzarәt necә adlanır?

•

dövri sınaqlar
dövlәt nәzarәti sınaqları
dövlәt qәbulu sınaqları
ixtisaslılıq sınaqları
sertifikatlaşdırma sınaqları

432 Verilәnlәrdәn birini Xaricdәn partiyalarla gәtirilәn ölçmә vasitәlәrinin nümunәlәrinin qәbul sınağı
zamanı tәyin edirlәr?

•

onların istehsalçı firmanın sәnәdlәri
istismar zamanı nәzarәt olunacaq metroloji xarakteristikaları vә yoxlamanın dövriliyininin uyğunluğunu
onların metroloji xidmәtin mümkünlük dәrәcәsi
onların tәmirәyararlılığını vә ümumi xüsusiyyәtlәrini
onların beynәlxalq standartlara sәviyyәsi

433 Göstәrilәnlәrdәn birini Xaricdәn partiyalarla gәtirilәn ölçmә vasitәlәrinin nümunәlәrinin qәbul sınağı
zamanı tәyin edirlәr?

•

onların istehsalçı firması
tәmirәyararlılığınına uyğunluğunu
onların istismarı
onların nәzarәt olunacaq metroloji xarakteristikaları
onların beynәlxalq standartlarının olması

434 Bunlardan birini Xaricdәn partiyalarla gәtirilәn ölçmә vasitәlәrinin nümunәlәrinin qәbul sınağı zamanı
tәyin edirlәr?

•

istehsalçının sәnәdlәrinә uyğunluğunu
onların istismarı zamanı metroloji xidmәtin göstәrilmәsinә uyğunluğunu
yoxlamanın dövriliyini
uzunömürlülüyü
regional standartlara uyğunluğunu

435 Xaricdәn partiyalarla gәtirilәn ölçmә vasitәlәrinin nümunәlәrinin qәbul sınağı zamanı
......................................... tәyin edirlәr:

•

onların istismar zamanı yoxlamanın dövriliyini
beynәlxalq standartlara uyğunluğunu
onların istismarı zamanı metroloji xidmәt
onların istehsalçı firmanın sәnәdlәrinә uyğunluğu
onların tәmirәyararlılığına nәzarәt

436 Xaricdәn partiyalarla gәtirilәn ölçmә vasitәlәrinin nümunәlәrinin qәbul sınağı zamanı nәlәri tәyin
edirlәr?

•

onların istismarı zamanı nәzarәt olunacaq metroloji xarakteristikaları
istehsalçı firmanın sәnәdlәrinә uyğunluğunu
onların istismar zamanı metroloji xidmәtin mümkünlüyünü
onların beynәlxalq standartlara uyğunluğunu
onların tәmirәyararlılığını

437 Verilәnlәrdәn hansı Qәbul sınaqlarını aparan zaman müәyyәnlәşdirilir?

•

ölçmә vasitәsinin tәyinatı
normalaşdırılmış etibarlılıq göstәricilәrinin normativtexniki sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğunluğu
tәmirәyararlılıq vә uzunömürlülük
istismar şәraitindә metroloji xarakteristikalara nәzarәt
metroloji xarakteristikaların normalaşdırılması

438 Bunlardan biri Qәbul sınaqlarını aparan zaman müәyyәnlәşdirilir?

•

ölçmә vasitәsinin texniki sәviyyәsi
tәmirdәn sonra vә istismar şәraitindә metroloji xarakteristikalara nәzarәtin mümkünlüyü
tәmirәyararlılığa nәzarәt
normalaşdırılmış etibarlılıq göstәricilәri
metroloji xarakteristikaları

439 Aşağidakilardan hansı Qәbul sınaqlarını aparan zaman müәyyәnlәşdirilir?

•

tәmirәyararlılıq
ölçmә vasitәsinin uyğunluğu yoxlanılır
metroloji xarakteristikaların normalaşdırılmasının düzgünlüyü vә istehsal prosesindә onlara nәzarәtin
mümkünlüyü
metroloji xarakteristikalara nәzarәtin mümkünlüyü
etibarlılıq göstәricilәrinin normativtexniki sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğunluğu

440 Qәbul sınaqlarını aparan zaman ....................... müәyyәnlәşdirilir:

•

göstәricilәrinin normativtexniki sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğunluğu
istismar şәraitindә metroloji xarakteristikalara nәzarәtin mümkünlüyü
tәmirәyararlılıq xassәsinin sәviyyәsi
ölçmә vasitәsinin tәyinatının texniki tapşırığa uyğunluğu yoxlanılır
metroloji xarakteristikaların normalaşdırılmasının düzgünlüyü vә istehsal prosesindә onlara nәzarәtin
mümkünlüyü

441 Qәbul sınaqlarını aparan zaman nәlәr müәyyәnlәşdirilir?

•

metroloji xarakteristikaların normalaşdırilması
tәmirdәn sonra metroloji xarakteristikalara nәzarәtin mümkünlüyü
etibarlılıq göstәricilәrinin normativtexniki sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğunluğu
ölçmә vasitәsinin texniki sәviyyәsinin vә tәyinatının texniki tapşırığa uyğunluğu yoxlanılır
tәmirәyararlılıq

442 Bu tәşkilatların nümayәndәlәri Sınaq üzrә dövlәt komissiyasının tәrkibinә daxildir:

•

sifarişçidәn başqa hamısının
sınaq proqramını tәsdiq etmiş metrologiya institutunun vә ya standartlaşdırma vә metrologiya mәrkәzlәrinin
nazirliyin verilmiş növ ölçmәlәr üzrә baza tәşkilatının
ölçmә vasitәsinin
ölçmә vasitәlәrinin texniki baxışını tәşkil edәcәk müәssisәlәrin

443 Sınaq üzrә dövlәt komissiyasının tәrkibinә bu tәşkilatların nümayәndәlәri daxildir:

•

ölçmә vasitәsini işlәyib hazırlayan tәşkilatın
sınaq proqramını tәsdiq etmiş metrologiya institutunun vә ya standartlaşdırma vә metrologiya mәrkәzlәrinin

•

tәkcә sifarişçinin
Azәrdövlәtstandartın müxtәlif orqanlarının
nazirliyin metrologiya üzrә baş tәşkilatının

444 Sınaq üzrә dövlәt komissiyasının tәrkibinә göstәrilәn tәşkilatların nümayәndәlәri daxildir:

•

ölçmә vasitәsini yoxlayan tәşkilatın
sınaq proqramını tәsdiq etmiş metrologiya mәrkәzlәrinin vә ya standartlaşdırma vә metrologiya mәrkәzlәrinin
tәkcә әsas istehlakçının
ölçmә vasitәlәrinin seriyalı buraxılışını orqanlarının
nazirliyin metrologiya üzrә baş tәşkilatının vә verilmiş növ ölçmәlәr üzrә baza tәşkilatının

445 Sınaq üzrә dövlәt komissiyasının tәrkibinә ........................ nümayәndәlәri daxildir:

•

ölçmә vasitәsinin layihәsini hazırlayan tәşkilatın
sifarişçinin, әsas istehlakçının
sınaq proqramını tәsdiq etmiş standartlaşdırma mәrkәzlәrinin
Azәrdövlәtstandartın әrazi orqanlarının
nazirliyin metrologiya vә baza tәşkilatının

446 Sınaq üzrә dövlәt komissiyasının tәrkibinә hansı tәşkilatların nümayәndәlәri daxildir:

•

ölçmә vasitәsini hazırlayan müәssisәnin
ölçmә vasitәlәrinin seriyalı buraxılışını tәşkil edәcәk Azәrdövlәtstandartın әrazi orqanlarının
yalnız әsas istehlakçının
sınaq proqramını tәsdiq etmiş metrologiya institutunun
nazirliyin verilmiş növ ölçmәlәr üzrә baza tәşkilatının

447 Sınaq üzrә dövlәt komissiyasının tәrkibinә aşağıdakı hansı tәşkilatların nümayәndәlәri daxildir:

•

ölçmә vasitәsinin layihәsini hazırlayan tәşkilatın
sınaq proqramını tәsdiq etmiş metrologiya institutunun vә ya standartlaşdırma vә metrologiya mәrkәzlәrinin
yalnız sifarişçinin
ölçmә vasitәlәrinin seriyalı buraxılışı
nazirliyin metrologiya üzrә baş tәşkilatının

448 Aşağıdakılardan hansı Sınaq üçün tәqdim edilir?

•

mәhsulun texniki sәviyyәsi
sınağın tipli proqram üzrә aparılmasının mümkünlüyü haqqında metrologiya institutunun rәyi
istismar qaydaları
texniki şәrtlәrin layihәsi
yoxlama metodlarının normativ sәnәdlәri

449 Hansılar Sınaq üçün tәqdim edilir?

•

tәsdiq olunmuş texniki tapşırığın surәti
yeni yaradılmış ölçmә vasitәsinin izahı
istismar qaydaları
yoxlama vasitәlәrinin normativ sәnәdlәrinin layihәsi
texniki şәrtlәri

450 Bunlardan biri Sınaq üçün tәqdim edilir:

•

texniki sәviyyәnin göstәricilәri
texniki tapşırıq
istismar qaydalarını
texniki şәrtlәri
ölçmә vasitәsinin ümumi görnüşünün fotoşәkli

451 Bu sәnәdlәr Sınaq üçün tәqdim edilir:

•

mәhsulun texniki sәviyyәsinin göstәricisi
texniki tapşırıq
sınaq proqram vә metodikası ilә birlikdә tәcrübi nümunәnin ilkin sınaq protokolu
texniki şәrtlәr
yoxlamanın hesabatı

452 Bunlar Sınaq üçün tәqdim edilir:

•

mәhsulun texniki sәviyyәsi
ölçmә vasitәsinin yığım çertyoju
istismar qaydaları
heç biri
yoxlama sәnәdlәri

453 Göstәrilәnlәrdәn hansı Sınaq üçün tәqdim edilir:

•

istismar qaydaları sәnәdlәri
mәhsulun texniki sәviyyәsi
yoxlama metod vә vasitәlәrinin normativ sәnәdlәrinin layihәsi
keyfiyyәt kartası
texniki şәrtlәrin layihәsi

454 Verilәnlәrdәn hansı Sınaq üçün tәqdim edilir:

•

mәhsulun texniki sәviyyәsi
texniki tapşırıq
istismar qaydaları sәnәdlәrinin surәti
texniki şәrtlәrin layihәsinin surәti
yoxlama vasitәlәri sәnәdlәri

455 Bunlardan hansı biri Sınaq üçün tәqdim edilir:

•

texniki sәviyyәnin göstәricisi
texniki tapşırıq
digәr sәnәdlәri
texniki şәrtlәr
yoxlama metod vә vasitәlәrinin normativ sәnәdlәri

456 Sınaq üçün ................................... tәqdim edilir:

•

mәhsulun texniki sәviyyәsi
tәsdiq olunmuş texniki tapşırıq
istismar qaydaları sәnәdlәri
texniki şәrtlәrin layihәsi
yoxlama metod vә vasitәlәrinin normativ sәnәdlәrinin layihәsi

457 Hansı sәnәdlәr Sınaq üçün tәqdim edilir:

•

mәhsulun texniki sәviyyәsi
tәsdiq olunmuş texniki tapşırıq
istismar qaydaları sәnәdlәri
texniki şәrtlәrin layihәsi
normativ sәnәdlәrinin layihәsi

458 Sınaq üçün aşağıdakı hansı sәnәdlәr tәqdim edilir:
mәhsulun texniki sәviyyәsi

•

•

tәsdiq olunmuş texniki tapşırıq
istismar sәnәdlәrinin surәtlәri
texniki şәrtlәrin layihәsinin surәti
yoxlama metodlarının normativ sәnәdlәrinin layihәsi

459 Sınaq üçün ölçmә vasitәlәrinin yeni tipinin neçә nümunәsi tәqdim edilir?

•

10.0
3.0
8.0
4.0
6.0

460 Hansı biri Sınaq aparılarkәn ilk növbәdә müәyyәn edilir?

•

ölçmә vasitәlәrinin yeni tipinә metroloji qulluğun qaydası
yeni tip ölçmә vasitәsinin xalq tәsәrrüfatının tәlәblәrinә uyğun olması
ölçmә vasitәlәrinin istismar qaydaları
ölçmә vasitәlәrinin texnikanın müasir sәviyyәsinә cavab vermәsi
ölçmә vasitәlәrinin hәrtәrәfli qulluğun forması

461 Aşağıdakılardan hansı Sınaq aparılarkәn ilk növbәdә müәyyәn edilir?

•

yeni tipә metroloji qulluğun qaydası
ölçmә vasitәlәrinin yeni tipin xalq tәsәrrüfatının tәlәblәrinә uyğun olması
yeni tipin istismar zamanı stabil işlәmәsi
yeni tipin elmin müasir sәviyyәsinә cavab vermәsi
yeni tipinә metroloji qulluğun forması

462 Sınaq aparılarkәn ilk növbәdә hansılar müәyyәn edilir?

•

ölçmә vasitәlәrinin ümumi tәlәblәrә uyğun olması
yeni tip ölçmә vasitәlәrinin istismar zamanı stabil işlәmәsi
ölçmә vasitәlәrinә texniki qulluğun qaydası
ölçmә vasitәlәrinә texniki qulluğun forması
ölçmә vasitәlәrinin yeni tip elm vә texnikanın müasir sәviyyәsinә cavab vermәsi

463 Sınaq aparılarkәn ilk növbәdә ............................ müәyyәn edilir:

•

ölçmә vasitәlәrinin qulluğun qaydası
yeni tipinin ölçmә vasitәlәrinin elm vә texnikanın müasir sәviyyәsinә cavab vermәsi
ölçmә vasitәlәrinin yeni tipinin istismarı
heç biri
ölçmә vasitәlәrinin qulluğun forması

464 Sınaq aparılarkәn ilk növbәdә nәlәr müәyyәn edilir?

•

ölçmә vasitәlәrinin metroloji qulluğun qaydası
yeni tip ölçmә vasitәlәrinin xalq tәsәrrüfatının tәlәblәrinә uyğun olması
ölçmә vasitәlәrinin istismar zamanı stabil işlәmәsi
ölçmә vasitәlәrinin tipinin elmin müasir sәviyyәsinә cavab vermәsi
ölçmә vasitәlәrinin metroloji qulluğun forması

465 Dövlәt qәbul sınaqları neçә qrupa bölünür?

•

3.0
5.0
2.0
9.0

7.0

466 Nazirliklәrin metroloji xidmәti üzrә tәşkilatları aşağıdakılardan hansıni yerinә yetirir?

•

ölçmә vasitәlәrinin metroloji tәminatı tәhlil edir
ölçmә vasitәlәri qrupunun texniki sәviyyәsini tәhlil edir
ölçmә vasitәlәrinin sınağı aparılır
ölçmә vasitәlәri haqqında informasiyanı tәhlil edir
ölçmә vasitәlәrinin etibarlılığı haqqında informasiyanı

467 Aşağıdakılarda hansını nazirliklәrin metroloji xidmәti üzrә baza tәşkilatları yerinә yetirir?

•

yeni yaradılan ölçmә vasitәlәrinin NTSin işlәnmәsinә metodiki rәhbәrliyi hәyata keçirir
ölçmә vasitәlәrinin standartlaşdırılması tәmin edir
ölçmә vasitәlәrinin metroloji tәminatı haqqında informasiyanı
tәhkim olunmuş ölçmә vasitәlәri qrupunun texniki sәviyyәsinә nәzarәt edir
ölçmә vasitәlәrinin sınağının aparılmasına nәzarәt edir

468 Birini nazirliklәrin metroloji xidmәti üzrә baş tәşkilatları yerinә yetirir?

•

dövlәt qәbul sınaqları işlәyib hazırlayır
ölçmә vasitәlәri qrupunun texniki sәviyyәsini tәhlil edir
ölçmә vasitәlәrinin sınağına nәzarәt edir
yeni ölçmә vasitәlәrinin yoxlanmasını hәyata keçirir
ölçmә vasitәlәrinin standartlaşdırılması haqqında informasiyanı tәhlilini

469 Hansını nazirliklәrin metroloji xidmәti üzrә baş (baza) tәşkilatları yerinә yetirir?

•

yeni yaradılan ölçmә vasitәlәrinin yoxlanması tәmin edir
sınağın sәviyyәsinin yüksәldilmәsi tәmin edir
dövlәt qәbul sınaqlarını hazırlayır
yeni yaradılan ölçmә vasitәlәrinin yoxlanması üçün lazım olan metod vә vasitәlәri müәyyәn edәn NTSin
işlәnmәsinә metodiki rәhbәrliyini
ölçmә vasitәlәrinin sınağı aparılır

470 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansını nazirliklәrin metroloji xidmәti üzrә baş (baza) tәşkilatları nәlәri yerinә
yetirir?

•

sınaq metod vә vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә işlәri aparır
qәbul sınaqlarının proqramlarını hazırlayır
Azәrdövlәtstandarta tәkliflәr irәli sürür
sınağın sәviyyәsinin yüksәldilmәsini tәmin edir
yeni yaradılan ölçmә vasitәlәrinin yoxlanması üçün lazım olan metod vә vasitәlәri müәyyәn edәn NTSin
işlәnmәsinә metodiki rәhbәrliyini

471 Bunlardan birini nazirliklәrin metroloji xidmәti üzrә baş (baza) tәşkilatları yerinә yetirir?

•

sınağın sәviyyәsinә nәzarәt edir
sınaqların tәkmillәşdirilmәsi üzrә işlәri aparır
Azәrdövlәtstandarta dövlәt sınaqlarına aid tәkliflәr verir
dövlәt qәbul sınaqlarının tipik proqramlarını
dövlәt sınaqlarına verilmәni tәmin edir

472 Göstәrilәnlәrdәn hansını nazirliklәrin metroloji xidmәti üzrә baş (baza) tәşkilatları yerinә yetirir?

•

keyfiyyәtin inkişafını tәmin edir
sınaq metod vә vasitәlәrinin yoxlanılması üzrә işlәri aparır
işlәrin yerinә yetirilmәsindә Azәrdövlәtstandarta kömәklik edir
sınağın sәviyyәsinin yüksәldilmәsi üzrә işlәri
dövlәt sınaqlarının şәffaflığını tәmin edir

473 Verilәnlәrdәn hansını nazirliklәrin metroloji xidmәti üzrә baş (baza) tәşkilatları yerinә yetirir?

•

sınaq metod vә vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә işlәri aparır
ümumi keyfiyyәti tәmin edir
vaxtında dövlәt sınaqlarına verilmәni tәmin edir
buraxılan ölçmә vasitәlәrinin texniki sәviyyәsini
Azәrdövlәtstandarta dövlәt qәbul sınaqları planına aid tәkliflәr hazırlayır

474 Aşağıdakılardan hansını nazirliklәrin metroloji xidmәti üzrә baş (baza) tәşkilatları yerinә yetirir?

•

sınaq metodlarının tәkmillәşdirilmәsini tәmin edir
buraxılan ölçmә vasitәlәrinin texniki sәviyyәsini
onların vaxtında dövlәt sınaqlarına verilmәsini tәmin edir
keyfiyyәtini tәmin edir
Azәrdövlәtstandarta dövlәt qәbul sınaqları planına aid tәkliflәr verir

475 Nazirliklәrin metroloji xidmәti üzrә baş (baza) tәşkilatları hansını yerinә yetirir?

•

ölçmә vasitәlәrinin dövri yoxlanılmasını tәmin edir
onların vaxtında dövlәt sınaqlarına verilmәsini
Azәrdövlәtstandarta hәrtәrәfli tәkliflәr verir
sınaq vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsini tәmin edir
keyfiyyәtinin yüksәk sәviyyәsini tәmin edir

476 Nazirliklәrin metroloji xidmәti üzrә baş (baza) tәşkilatları .................. yerinә yetirir:

•

sınaq vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә işlәri aparır
keyfiyyәtini
vaxtında sınaqlarının aparılmasını tәmin edir
ölçmә vasitәlәrinin yararlılığ sәviyyәsini tәmin edir
Azәrdövlәtstandarta tәkliflәr verir

477 Nazirliklәrin metroloji xidmәti üzrә baş (baza) tәşkilatları nәlәri yerinә yetirir?

•

sınaq metodlarının tәkmillәşdirilmәsi üzrә işlәri aparır
buraxılan ölçmә vasitәlәrinin lazımi texniki sәviyyәsini
onların sınaqlara verilmәsini tәmin edir
keyfiyyәtin yoxlanılmasını tәmin edir
Azәrdövlәtstandarta müxtәlif tәkliflәr verir

478 Azәrdövlәtstandartın әrazi orqanları ..................yerinә yetirir:

•

istehsalçı hәr növ vәsiqәnin verilmәsini tәmin edir
dövlәt sınağından keçmәyәn ölçmә vasitәlәrinin dövriyyәyә buraxılmasını qadağan edir
istehsalçı müәssisәyә ölçmә vasitәlәrinin seriyalı istehsalına hüquq verәn vәsiqә verir
dövlәt nәzarәti sınaqlarını planlaşdırır
lazım olan ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyasını aparır

479 Bunlardan hansını Azәrdövlәtstandartın әrazi orqanları yerinә yetirir?

•

ölçmә vasitәlәrinin seriyalı istehsalına hüquq verәn şәhadәtnamә verir
ölçmә vasitәlәrinin işlәrinә metodiki rәhbәrliyi hәyata keçirir
firmalara ölçmә vasitәlәrinin seriyalı istehsalına vә dövriyyәyә hüquq verәn sәnәd verir
dövlәt qәbulu sınaqlarının araşdırılması aparır
dövlәt nәzarәti sınaqlarının qeydiyyatını aparır

480 Nәlәri Azәrdövlәtstandartın әrazi orqanları yerinә yetirir?
ölçmә vasitәlәrinin seriyalı istehsalına hüquq verәn lisenziya verir

•

•

istehsalçı müәssisәyә 5 ilә qәdәr müddәtә ölçmә vasitәlәrinin seriyalı istehsalına vә dövriyyәyә buraxılmasına
hüquq verәn vәsiqә verir
dövlәt qәbulu sınaqlarını aparan personalın texniki sәriştәliyini yoxlayır
dövlәt sınaqlarını aparır
dövlәt nәzarәti sınaqlarını aparan orqanları attestasiyadan keçirir

481 Hansını Azәrdövlәtstandartın әrazi orqanları yerinә yetirir?

•

ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınaqlarının aparılması işlәrinә rәhbәrliyi hәyata keçirir
istehsalçı müәssisәyә 5 ilә qәdәr müddәtә ölçmә vasitәlәrinin seriyalı istehsalına hüquq verәn vәsiqә verir
dövlәt qәbulu sınaqlarını aparır vә hesabatlar tәrtib edir
dövlәt nәzarәtinin sınaqlarını aparır
ümumilikdә sınaqları aparmaq üçün lazım olan ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyasını aparır

482 Göstәrilәnlәrdәn hansı birini Azәrdövlәtstandartın әrazi orqanları yerinә yetirir?

•

ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınaqları
dövlәt nәzarәt sınaqlarını aparmaq üçün lazım olan ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyasını aparır
dövlәt qәbulu sınaqlarını aparır vә nәticәlәri tәhlil edir
ölçmә vasitәlәrinin seriyalı istehsalına hüquq verәn vәsiqә verir
lazımi ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyasını aparır

483 Verilәnlәrdәn hansını Azәrdövlәtstandartın әrazi orqanları yerinә yetirir?

•

istehsalçı müәssisәyә 5 ilә qәdәr müddәtә attestat verir
ölçmә vasitәlәrinin işlәrinә metodiki rәhbәrliyi hәyata keçirir
dövlәt qәbulu sınaqlarını aparır
dövlәt sınaqları üçün metroloji attestasiyasını aparır
dövlәt nәzarәti sınaqlarının nәzarәt prosesini tәşkil edir

484 Bunlardan hansı birini Azәrdövlәtstandartın әrazi orqanları yerinә yetirir?

•

istehsalçı müәssisәyә müәyyәn hüquqlar verәn vәsiqә verir
dövlәt sınaqlarını aparmaq üçün lazım olan ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyasını aparır
dövlәt qәbulu sınaqlarının yerini müәyyәn edir
ölçmә vasitәlәrinin sınaqlarının aparılmasına baxır
dövlәt nәzarәti sınaqlarının tәhlilini aparır

485 Azәrdövlәtstandartın әrazi orqanları nәlәri yerinә yetirir?

•

istehsalçı müәssisәyә 5 ilә qәdәr müddәtә vәsiqә verir
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınaqlarının aparılması işlәrinә metodiki rәhbәrliyi hәyata keçirir
dövlәt qәbulu sınaqlarını aparır
ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyasını aparır
dövlәt nәzarәti sınaqlarını aparır

486 Verilәnlәrdәn hansını metrologiya institutu yerinә yetirir?

•

dövlәt sınaqlarının aparılması üçün metroloji attestasiyasını hәyata keçirir
ölçmә vasitәlәrinin yoxlama metodlarını araşdırır
dövlәt qәbul sınağını aparır
ölçmә vasitәlәrinin yoxlanmasını tәmin edir
sınaqdan keçmiş ölçmә vasitәlәrinin daşınmasına tәlәblәri irәli sürür

487 Aşağıdakılardan hansını metrologiya institutu yerinә yetirir?

•

dövlәt sınaqlarının aparılması üçün lazım olan nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyasını hәyata
keçirir
ölçmә vasitәlәrinin yoxlama metodlarını işlәyib hazılayır
dövlәt qәbul sınağını aparır

ölçmә vasitәlәrinin yoxlama vasitәlәrini işlәyib hazılayır
sınaqdan keçmiş ölçmә vasitәlәrinin Dövlәt reyestrinә salınmasını tәmin edir

488 Metrologiya institutu bu işlәri yerinә yetirir:

•

nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyasını hәyata keçirir
ölçmә vasitәlәrinin yoxlama metodlarını işlәyib hazılayır
dövlәt qәbul sınağını aparır
ölçmә vasitәlәrinin yoxlama vasitәlәrini işlәyib hazılayır
sınaqdan keçmiş ölçmә vasitәlәrinin qeydiyyatını tәmin edir

489 Metrologiya institutu .................... işlәrini yerinә yetirir:

•

ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyasını hәyata keçirir
ölçmә vasitәlәrinin yoxlama metodları
ölçmә vasitәlәrini yoxlamaya hazırlayır
dövlәt sınağını aparır
sınaqdan keçmiş ölçmә vasitәlәrinin qeydiyyatını tәmin edir

490 Metrologiya institutu hansı işlәri yerinә yetirir?

•

dövlәt sınaqlarının aparılması üçün lazım olan nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyasını hәyata
keçirir
ölçmә vasitәlәrinin yoxlama metodlarını işlәrini
dövlәt qәbul sınağını aparır
ölçmә vasitәlәrinin yoxlama vasitәlәrini işlәyib hazılayır
sınaqdan keçmiş ölçmә vasitәlәrinin Dövlәt reyestrinә salınmasını tәmin edir

491 Verilәnlәr işlәrdәn hansı Dövlәt qәbul sınaqlarını tәşkil etmәk vә aparmaq üçün Azәrdövlәtstandart
yerinә yetirmәlidir?

•

sınaq metod vә vasitәlәrinin müәyyәn edilmәsi
dövlәt qәbul sınaqlarının aparılmasının tәşkili
sınaq metodlarını müqayisә etmәlidir
ölçmә vasitәlәrinin seriyalı buraxılmasına icazә vermәlidir
sınaqların aparılma qaydaların tәsdiqi

492 Aşağıdakılardan hansını Dövlәt qәbul sınaqlarını tәşkil etmәk vә aparmaq üçün Azәrdövlәtstandart
yerinә yetirmәlidir?

•

sınaqların tәşkili
yoxlama metodlarının vә vasitәlәrini müәyyәn edәn normativtexniki sәnәdlәri tәsdiq etmәlidir
dövlәt qәbul sınaqları
ölçmә vasitәlәrinin attestasiyası
sınağın üsullarının tәsdiqi

493 Dövlәt qәbul sınaqlarını tәşkil etmәk vә aparmaq üçün Azәrdövlәtstandart .......................... işlәri yerinә
yetirmәlidir:

•

ölçmә vasitәlәrinin kütlәvi buraxılması
sınaq aparılma qaydalarının tәsdiqi
dövlәt qәbul sınaqlarının aparılması üzrә dövlәt komissiyalarının tәrkibini razılaşdırmalıdır
sınağın metodlarını araşdırmalıdır
yoxlama metodlarını müәyyәn etmәlidir

494 Dövlәt qәbul sınaqlarını tәşkil etmәk vә aparmaq üçün Azәrdövlәtstandart bu işlәri yerinә yetirmәlidir:

•

ölçmә vasitәlәrinin seriyalı buraxılmasına sxem tәrtib etmәlidir
sınağın aparılma qaydalarını tәsdiq etmәlidir

dövlәt komissiyalarının tәrkibini razılaşdırmalıdır
sınağın aparılma metodlarını tәsdiq etmәlidir
yoxlama vasitәlәrinә mәxsus normativtexniki sәnәdlәri tәsdiq etmәlidir

495 Dövlәt qәbul sınaqlarını tәşkil etmәk vә aparmaq üçün Azәrdövlәtstandart hansı işlәri yerinә
yetirmәlidir?

•

ölçmә vasitәlәrinin seriyalı buraxılmasına nәzarәt etmәlidir
sınağın aparılma qaydalarını tәsdiq etmәlidir
dövlәt qәbul sınaqlarının aparılmasına nәzarәt
sınağın aparılma metodlarını tәdqiq etmәlidir
yoxlama vasitәlәrini müәyyәn edәn sәnәdlәri tәrtib etmәlidir

496 Bu sınaqların tәşkili vә aparılması Azәrdövlәtstandart tәrәfindәn hәyata keçirilir.Bu sınaqlar necә
adlanır?

•

vaxtaşırı sınaqlar
dövlәt qәbul sınaqları
sertifikatlaşdırma sınaqları
dövrü sınaqlar
ixtisaslılıq sınaqları

497 Göstәrilәn tәşkilatlardan hansı dövlәt sınağını aparır?

•

metrologiya institutu
Azәrdövlәtstandart
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınağı üzrә baş tәşkilatlar
nazirliklәrin metroloji xidmәt üzrә baş (baza) tәşkilatları
Azәrdövlәtstandartın sahә orqanları

498 Tәşkilatlardan hansı biri dövlәt sınağını aparır?

•

Azәrdövlәtstandartın sertifikasiya institutu
Azәrdövlәtstandart
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınağı üzrә baş tәşkilatlar
metroloji xidmәt üzrә baş (baza) tәşkilatları
müxtәlif sahә orqanları

499 Aşağıdakılardan hansı dövlәt sınağını aparır?

•

Azәrdövlәtstandarta tabe olan tәşkilatlar
Azәrdövlәtstandartın әrazi orqanları
baş tәşkilatlar
metrologiya institutu
nazirliklәrin baş (baza) tәşkilatları

500 Aşağıdakı tәşkilatlardan hansı dövlәt sınağını aparır?

•

Azәrdövlәtstandarta tabe olan müәssisәlәr
Azәrdövlәtstandartın metrologiya institutu
sınaq üzrә baş tәşkilatlar
әrazi orqanları
nazirliklәrin baş (baza) tәşkilatları

501 Göstәrilәnlәrdәn biri ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınağı sisteminin әsas müddәalarıdır:

•

yeni yaradılan ölçmә vasitәlәri üçün hazırlanmış texniki tapşırıqların metroloji ekspertizası
sınaq müddәtinә ciddi normaların qoyulması kimi müddәalar
ölçmә vasitәlәrini işlәyib hazırlayan tәrәfindәn onların metroloji tәminatının verilmәsi

yeni yaradılan ölçmә vasitәlәrinin etibarlılıq, tәmirәyararlılıq, estetik vә erqonomik göstәricilәrinin ekspertizası
tibb sahәsindә istifadә olunan ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınağının xüsusi sisteminin olması vә sәhiyyә
tәşkilatlarının bu sınaqlarda iştirak etmәsi

502 Verilәnlәrdәn biri ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınağı sisteminin әsas müddәalarıdır:

•

metroloji ekspertiza
yeni yaradılan ölçmә vasitәlәrinin etibarlılıq, tәmirәyararlılıq, estetik vә erqonomik göstәricilәrinin ekspertizası
kimi müddәalar
ölçmә vasitәlәrinin texniki tәminatı
ölçmә vasitәlәrinin xaricdәn alınması
tibb sahәsindә tәtbiq edilәn ölçmә vasitәlәrinin sınağı

503 Aşağıdakılardan biri ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınağı sisteminin әsas müddәalardır:

•

sınaq müddәti
yeni yaradılan ölçmә vasitәlәri üçün hazırlanmış texniki tapşırıqların metroloji ekspertizası
ölçmә vasitәlәrini hazırlayan tәrәf
tibbi ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınağı
ölçmә vasitәlәrinin alınması

504 Bunlar ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınağı sisteminin әsas müddәalarıdır:

•

sınaq müddәtinә ciddi normaların qoyulması
dövlәt sanksiyasının verilmәsi
yeni ölçmә vasitәlәri üçün texniki tapşırıqların ekspertizası
tibb sahәsindә istifadә olunan ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınağının xüsusi sisteminin olması vә sәhiyyә
tәşkilatlarının bu sınaqlarda iştirak etmәsi
ölçmә vasitәlәrinin metroloji tәminatının verilmәsi

505 Ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınağı sisteminin әsas müddәaları hansılardır:

•

yeni yaradılan ölçmә vasitәlәri
sınaq müddәtinә ciddi norma qoyulması
ölçmә vasitәlәrinin metroloji tәminatı
ümumi ölçmә vasitәlәri
tibb sahәsindә istifadә olunan ölçmә vasitәlәri

506 Ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınağı sisteminin әsas müddәalarıdır:

•

texniki tapşırıqların metroloji ekspertizası
ölçmә vasitәlәrinin xaricdәn alınmasına dövlәt sanksiyasının verilmәsi
ölçmә vasitәlәrini işlәyib hazırlayan tәrәflәrdәn
qurğuların dövlәt sınağı
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınağı

507 Ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınağı sisteminin әsas müddәaları hansılardır:

•

yeni yaradılan ölçmә vasitәlәri
sınaq müddәtinә ciddi norma qoyulması
ölçmә vasitәlәrinin metroloji tәminatı
ümumi ölçmә vasitәlәri
tibb sahәsindә istifadә olunan ölçmә vasitәlәri

508 Dövlәt sınağı sistemi nә kompeksindәn ibarәtdir?

•

tәlәblәr
qaydalar kompleksindәn
müddәalar
göstәricilәr

normalar

509 Dövlәt sınağı sistemi hansı birindәn ibarәtdir?

•

göstәricilәr
tәlәblәr kompleksindәn
müddәalar
normalar
qaydalar

510 Dövlәt sınağı sistemi .............................. ibarәtdir:

•

qaydalar
tәlәblәr kompleksindәn
müddәalar
göstәricilәr
normalar

511 Dövlәt sınağı sistemi nәdәn ibarәtdir?

•

göstәricilәr
tәlәblәr kompleksindәn
müddәalar
normalar
qaydalar

512 Bunardan birini dövlәt sınaqlarının әsas vәzifәlәrinә aid etmәk olar:

•

müxtәlif ölçmә vasitәlәrinin texniki sәviyyәsi
istehsal olunan vә ya partiyalarla xaricdәn gәtirilәn ölçmә vasitәlәrinin normativtexniki sәnәdlәrdәki tәlәblәrә
uyğunluğunun yoxlanılması
ölmә vasitәlәrinin tәlәblәrә uyğunluğu
üsulların düzgün seçilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin ölkәdә istehsalının mümkünlüyü

513 Hansı birini dövlәt sınaqlarının әsas vәzifәlәrinә aid etmәk olar?

•

ölçmә vasitәlәrinin müәyyәn edilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin yoxlama metodlarının vә vasitәlәrinin olması vә onların düzgün seçilmәsinin müәyyәn
edilmәsi
düzgün seçilmә
ölçmә vasitәlәrinin tәlәblәrә uyğunluğu
ölçmә vasitәlәrinin istehsalının tәyin edilmәsi

514 ....................................... dövlәt sınaqlarının әsas vәzifәlәrinә aid etmәk olar:

•

ölçmә vasitәlәrinin müasir texniki sәviyyәyә uyğun olmasının müәyyәn edilmәsi)
ölçmә vasitәlәrinin ölkәdә istehsalının mәqsәdәuyğunluğunun vә mümkünlüyünün vә ya onların partiyalarla
xaricdәn gәtirilmәsi zәrurәtinin tәyin edilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin yoxlama metodlarının vә vasitәlәrinin olması vә onların düzgün seçilmәsinin müәyyәn
edilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin texniki cәhәtdәn uyğunluğunun müәyyәn edilmәsi
istehsal olunan vә ya partiyalarla xaricdәn gәtirilәn ölçmә vasitәlәrinin normativtexniki sәnәdlәrdәki tәlәblәrә
uyğunluğunun yoxlanılması

515 Aşağıdakılardan hansını dövlәt sınaqlarının әsas vәzifәlәrinә aid etmәk olar:

•

onların düzgün seçilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin müasir texniki sәviyyәyә uyğun olmasının müәyyәn edilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin yoxlama metodlarının düzgün seçilmәsinin müәyyәn edilmәsi

ölçmә vasitәlәrinin ölkәdә istehsalının mәqsәdәuyğunluğunun zәrurәtinin tәyin edilmәsi
istehsal olunan ölçmә vasitәlәrinin normativtexniki sәnәdlәrdәki tәlәblәrә uyğunluğunun yoxlanılması

516 İstismar prosesindә vә tәmirdәn sonra standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin yoxlanılması hansı
sәnәdә uyğun aparılır?

•

AZS
NTS
metroloji attestasiya proqramı
TŞ
MS

517 Aşağıdakılara Dövlәt nәzarәti zamanı nәzarәt edilir:

•

sertifikatı olmayan ölçmә vasitәlәrinin metroloji tәqdim edilmәsi
standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin verilmiş dәqiqliklә metroloji cәhәtdәn istifadәyә hazırlanması
standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin uyğun üsulla istifadәsi
standart qaydaların tәtbiqi nәticәsindә alınmış tәcrübi әdәdlәrin emalı
SÖVnin özündә çatışmamazlıqların aradan qaldırılması

518 Dövlәt nәzarәti zamanı bunlara nәzarәt edilir:

•

metroloji attestasiya
SÖVnin tәtbiqi nәticәsindә alınmış tәcrübi әdәdlәrin işlәnmәsi
standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin istismar qaydaları
standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin istifadәyә hazırlanması
texniki sәnәdlәrin korrektә edilmәsi

519 Halhazırda metroloji attestasiya dedikdә nә başa düşülür?

•

standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin tәdqiqi
adәtәn nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin hәrtәrәfli tәdqiqi
maddәlәrin xassәlәrinin tәdqiqi
nümunәlәrin tәrkibinin tәdqiqi
materialların xassәlәrinin tәdqiqi

520 Dövlәt nәzarәti zamanı nәlәrә әzarәt edilir:

•

ölçmә vasitәlәrinin sınağı
metroloji attestasiyanın nәticәsi üzrә texniki sәnәdlәrin korrektә edilmәsi vә bu sәnәdlәrdә vә SÖVnin özündә
çatışmamazlıqların aradan qaldırılması
standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin düzgün istismarı
ölçmә vasitәlәrinin attestasiyaya vaxtında tәqdim edilmәsi
tәlәblәrin tәtbiqi

521 Dövlәt nәzarәti zamanı aşağıdakılara nәzarәt edilir:

•

ölçmә vasitәlәrinin istifadәyә hazırlanması
standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyaya öz vaxtında tәqdim edilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin düzgün istifadә edilmәsi
metroloji attestasiyanın nәticәsi üzrә texniki sәnәdlәrin korrektә edilmәsi
standartın tәtbiqi nәticәsindә alınmış әdәdlәrin işlәnmәsi

522 SÖVnin istismarına hansı nәzarәt aparılır?

•

tәrtibatçı
idarә
sahә
müәssisә

dövlәt

523 SÖVnin işlәnmәsi, istismarına hansı nәzarәt aparılır?

•

sahә
dövlәt
fabrik
layihәçi
tәşkilat

524 SÖVnin işlәnmәsi, hazırlanması vә istismarına hansı nәzarәt aparılır?

•

sahә
müәllif
fabrik
tәşkilat
müәssisә

525 Verilәnlәrdәn hansı Metroloji attestasiyanın proqramında nәzәrdә tutulur:

•

sәnәdlәrin komplektliliyinin yoxlanması
SÖVnin istehsaldan buraxılması zamanı normalaşdırılmış metroloji xarakteristikalarına nәzarәtin
mümkünlüyünün qiymәtlәndirilmәsi
yoxlamanın dövrülüyünün tәmin edilmәsi
istismar zamanı metroloji tәminatın qiymәtlәndirilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin metroloji xarakteristikalarının müәyyәn edilmәsi

526 SÖVnin istismarına hansı nәzarәt aparılır?

•

tәrtibatçı
idarә
sahә
müәssisә
dövlәt

527 Dövlәt nәzarәti zamanı aşağıdakılara nәzarәt edilir:

•

ölçmә vasitәlәrinin istifadәyә hazırlanması
standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyaya öz vaxtında tәqdim edilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin düzgün istifadә edilmәsi
metroloji attestasiyanın nәticәsi üzrә texniki sәnәdlәrin korrektә edilmәsi
standartın tәtbiqi nәticәsindә alınmış әdәdlәrin işlәnmәsi

528 Aşağıdakılardan hansı Metroloji attestasiyanın proqramında nәzәrdә tutulur:

•

metroloji xarakteristikalara nәzarәtin mümkünlüyü
standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin metroloji xarakteristikalarının texniki tapşırığın tәlәblәrinә uyğun
olmasının müәyyәn edilmәsi
sınaqların dövrülüyünün tәyini
sәnәdlәrin komplektliliyinә nәzarәt
metroloji tәminatın mümkünlüyünün qiymәtlәndirilmәsi

529 Metroloji attestasiyanın proqramında aşağıdakılardan hansı nәzәrdә tutulur:

•

normalaşdırılmış metroloji xarakteristikalarına nәzarәtin mümkünlüyünün qiymәtlәndirilmәsi
tәqdim edilmiş sәnәdlәrin komplektliliyinin yoxlanması
yoxlamanın dövrülüyünün tәyini
standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin uyğun luğunun müәyyәn edilmәsi
istismar zamanı metroloji tәminatın mümkünlüyünün qiymәtlәndirilmәsi

530 Aşağıdakı hansı sәnәdlәrlә birlikdә Standartlaşdırılan ölçmә vasitәlәri metroloji attestasiyaya tәqdim
edilir?

•

yoxlama metodikasının әsasları
metroloji attestasiyanın proqramının layihәsi
әsas tәlәblәrin işlәnmәsi üçün texniki tapşırıq
sınaqlar üzrә NTSin layihәsi
ölçmәlәrin metodikasına әsaslanmış sınaqlar

531 Standartlaşdırılan ölçmә vasitәlәri metroloji attestasiyaya ....................... sәnәdlәrlә birlikdә tәqdim
edilir:

•

yoxlamanın metodikası
yoxlama üzrә NTSin layihәsi
ümumi attestasiyanın proqramı
qaydaların işlәnmәsi üçün tәsdiq olunmuş texniki tapşırıq
ölçmәlәrin metodikası

532 Standartlaşdırılan ölçmә vasitәlәri metroloji attestasiyaya aşağıdakı hansı sәnәdlәrlә birlikdә tәqdim
edilir?

•

yoxlamanın aparılma üsulları
SÖVün işlәnmәsi üçün tәsdiq olunmuş texniki tapşırıq
metroloji attestasiyanın layihәsinin surәti
sınaqlar üzrә NTSin layihәsi
ölçmәlәrin yerinә yetirilmәsinin üsulları

533 Göstәrilәn hansı tәşkilatlar tәrәfindәn İdarә metroloji attestasiyası aparılır?

•

sәnәdlәri işlәyib hazırlayan
nazirliyin metroloji xidmәtinin baza tәşkilatı
tәşkilatda metroloji xidmәti
metroloji xidmәtinin baş tәşkilatı
tәlqin edәn

534 Verilәn hansı tәskilatlar tәrәfindәn İdarә metroloji attestasiyası aparılır?

•

metroloji xidmәtinin baza tәşkilatı
müәssisәnin xüsusi metroloji xidmәti
istismar edәn
nazirliyin metroloji xidmәtinin baş tәşkilatı
texniki şәrtlәri işlәyib hazırlayan

535 Aşağıdakı hansı tәşkilatlar tәrәfindәn İdarә metroloji attestasiyası aparılır?

•

nazirliyin metroloji xidmәtinin baza tәşkilatı
müәssisә metroloji xidmәti
ümumilikdә qaydaları işlәyib hazırlayan
tәtbiq edәn
nazirliyin metroloji xidmәtinin baş tәşkilatı

536 Hansı tәşkilatlar tәrәfindәn İdarә metroloji attestasiyası aparılır?

•

nazirlik nәzdindә metroloji xidmәtinin baza tәşkilatı
istifadә edәn
tәlәblәrin layihәsini işlәyib hazırlayan
tәşkilat daxili xidmәtlәrdә
nazirli daxilindә baş tәşkilat

537 İdarә metroloji attestasiyası hansı tәşkilatlar tәrәfindәn aparılır?

•

nazirliyin baza tәşkilatı
SÖVni işlәyib hazırlayan
müәssisә daxili xidmәtlәrdә
tәtbiq edәn
nazirliyin baş tәşkilatı

538 Verilәn hansı tәskilatlar tәrәfindәn İdarә metroloji attestasiyası aparılır?

•

texniki şәrtlәri işlәyib hazırlayan
nazirliyin metroloji xidmәtinin baş tәşkilatı
müәssisәnin xüsusi metroloji xidmәti
metroloji xidmәtinin baza tәşkilatı
istismar edәn

539 İstismar prosesindә vә tәmirdәn sonra standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin yoxlanılması hansı
sәnәdә uyğun aparılır?

•

metroloji attestasiya proqramı
NTS
MS
TŞ
AZS

540 Aşağıdakılardan hansılar Dövlәt vә idarә metroloji attestasiyasından keçirilir:

•

müәssisәlәrindә
elmitәdqiqat vә konstruktor işlәrindә lazım olan ölçmә vasitәlәri
әtraf mühitә nәzarәt, әmәyin tәhlükәsizliyi üçün istifadә edilәn ölçmә vasitәlәri
texnoloji xәtlәrin iş rejiminә nәzarәt zamanı tәtbiq olunan ölçmә vasitәlәri
idarә xidmәtindә nümunәvi ölçmә vasitәsi kimi istifadә edilәn

541 SÖVnin işlәnmәsi, hazırlanması vә istismarına hansı nәzarәt aparılır?

•

sahә
müәllif
fabrik
tәşkilat
müәssisә

542 İdarә metroloji attestasiyası hansı tәşkilatlar tәrәfindәn aparılır?

•

nazirliyin baza tәşkilatı
SÖVni işlәyib hazırlayan
müәssisә daxili xidmәtlәrdә
tәtbiq edәn
nazirliyin baş tәşkilatı

543 Dövlәt vә idarә metroloji attestasiyasından aşağıdakı ölçmә vasitәlәri keçirilir:

•

mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt, texnoloji proseslәrә nәzarәt zamanı tәtbiq olunan ölçmә vasitәlәri
dövlәt standatlaşdırma müәssisәlәrindә istifadә edilәn
mütlәq dövlәt yoxlamasından keçәn istifadә edilәn ölçmә vasitәlәri
idarә metroloji xidmәtindә istifadә edilәn
elmitәdqiqat işlәrindә lazım olan ölçmә vasitәlәri

544 Bu ölçmә vasitәlәri dövlәt vә idarә metroloji attestasiyasından keçirilir.Belә ölçmә vasitәlәrinә hansıları
aid etmәk olar?

•

işçi ölçmә vasitәlәri
standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәri
tabeli ölçmә vasitәlәri
ilkin ölçmә vasitәlәri
nümunәvi ölçmә vasitәlәri

545 İdarә metroloji attestasiyası hansı tәşkilatlar tәrәfindәn aparılır?

•

nazirliyin baza tәşkilatı
SÖVni işlәyib hazırlayan
müәssisә daxili xidmәtlәrdә
tәtbiq edәn
nazirliyin baş tәşkilatı

546 Tәsdiq olunma sәviyyәsindәn asılı olaraq standart nümunәlәr neçә qrupa bölünür?

•

8.0
4.0
2.0
6.0
3.0

547 Standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinә tәlәbat nә zaman yaranır?

•

yalnız ölçmәlәrin vәhdәtini tәmin etmәk üçün
mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt mәsәlәlәrinin hәllindә
elmi institutlarda
tәcrübi işlәrdә
müәssisәdә vә tәşkilat daxilindә

548 Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinә tәlәbat nә zaman yaranır?

•

ölçmә apardıqda
tәcrübikonstruktor işlәrindә
elmitәdqiqat institutlarında
keyfiyyәtә nәzarәtdә
müәssisәdә

549 AşağıdakIlardan hansılar standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinә aiddir?

•

böyük partiyalarla hazırlanan ölçmә vasitәlәri
tәktәk vә ya kiçik partiyalarla hazırlanan ölçmә vasitәlәri
kiçik partiyalarla hazırlanan ölçmә vasitәlәri
tәktәk hazırlanan ölçmә vasitәlәri
birlikdә hazırlanan ölçmә vasitәlәri

550 Hansı birini standart nümunәlәrinә aid etmәk olar?

•

mühәndis cәmiyyәti
müәssisә
dövlәtin orqanlarının әsasnamәlәrini
sahәnin qollarını
ictimai birlik

551 Hansını standart nümunәlәrinә aid etmәk olar?

•

mühәndis cәmiyyәtinin әsasnamәlәrini
sahә
müәssisәnin sәnәdlәr bazasını

dövlәtin orqanlarını
ictimai birliklәrin bazalarını

552 Aşağıdakılardan hansını standart nümunәlәrinә aid etmәk olar?

•

mühәndis cәmiyyәtinin üzvlәrini
dövlәt
müәssisәnin sәnәdlәrini
sahәnin bir növünü
ictimai birliklәrin әsasnamәlәrini

553 Tәsdiq olunma sәviyyәsindәn asılı olaraq standart nümunәlәr neçә qrupa bölünür?

•

6.0
3.0
2.0
4.0
8.0

554 Bu ölçmә vasitәlәri tәyinatına görә ilkin vә tabeli ölçmә vasitәlәrinә bölünürlәr.Bu ölçmә vasitәlәri necә
adlanır?

•

tabeli ölçmә vasitәlәri
nümunәvi ölçmә vasitәlәri
standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәri
işçi ölçmә vasitәlәri
ilkin ölçmә vasitәlәri

555 Nümunәvi ölçmә vasitәlәri dәqiqliyә görә nәlәrә bölünürlәr?

•

siniflәrә
dәrәcәlәrә
qruplara
kateqoriyalara
yarım siniflәrә

556 Halhazırda metroloji attestasiya dedikdә nә başa düşülür?

•

materialların xassәlәrinin tәdqiqi
standart nümunәlәrin tәrkibinin tәdqiqi
adәtәn standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin hәrtәrәfli tәdqiqi
maddәlәrin xassәlәrinin tәdqiqi
nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin tәdqiqi

557 Halhazırda metroloji attestasiya dedikdә nә başa düşülür?

•

nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin tәdqiqi
adәtәn materialların xassәlәrinin hәrtәrәfli tәdqiqi
maddәlәrin xassәlәrinin tәdqiqi
standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin tәdqiqi
standart nümunәlәrin tәrkibinin tәdqiqi

558 Metroloji attestasiya dedikdә nә başa düşülür?

•

ölçmә vasitәsinin tәdqiqi
adәtәn maddәlәrin xassәlәrinin hәrtәrәfli tәdqiqi
standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin tәdqiqi
materialların xassәlәrinin tәdqiqi
standart nümunәlәrin tәrkibinin tәdqiqi

559 Metroloji attestasiya dedikdә .............. başa düşülür:

•

standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin tәdqiqi
adәtәn standart nümunәlәrin tәrkibinin hәrtәrәfli tәdqiqi
maddәlәrin ümumi xassәlәrinin tәdqiqi
ölçmә vasitәlәrinin tәdqiqi
materialların xassәlәrinin tәdqiqi

560 Halhazırda metroloji attestasiya dedikdә nә başa düşülür?

•

standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin tәdqiqi
nümunәlәrin tәrkibinin tәdqiqi
maddәlәrin xassәlәrinin tәdqiqi
adәtәn nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin hәrtәrәfli tәdqiqi
materialların xassәlәrinin tәdqiqi

561 Ölçmә vasitәlәrinin metroloji xassәlәrini tәyin etmәk mәqsәdi ilә metroloji orqan tәrәfindәn yerinә
yetirilәn tәdqiqat vә onun nәticәlәrini göstәrmәklә müvafiq sәnәdin verilmәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

ölçmә vasitәlәrinin yoxlanması
metroloji attestasiya
ölçmә vasitәlәrinin sertifikatlaşdırılması
ölçmә vasitәlәrinin sınağı
ölçmә vasitәlәrinin standartlaşdırılması

562 Standart nümunәnin xüsusi sınağı keçirilir. Bu sınağın nәticәlәrinә görә onlara hansı sәnәd verilir?

•

standart
sertifikat
diplom
tәşәkkürnamә
şәhadәtnamә

563 Standart nümunәnin neçә әlamәti var?

•

1.0
4.0
3.0
9.0
7.0

564 Bunlardan biri Standart nümunәlәrin tәsnifatının әsasını tәşkil edir:

•

standart nümunәnin xarakteristikası
metroloji tәyinatı
nümunәnin vәziyyәti
aqreqat vәziyyәti
nәzarәt obyektlәrinin müqayisә metodu

565 Aşağıdakılardan hansı Standart nümunәlәrin tәsnifatının әsasını tәşkil edir:

•

attestasiyası aparılan xarakteristikalarının müxtәlifliyi
maddә kimi aqreqat vәziyyәti
sınaq nümunәsinin aqreqat vәziyyәti
metroloji xüsusiyyәtlәri
nümunә ilә müqayisә metodu

566 Bunlar Standart nümunәlәrin tәsnifatının әsasını tәşkil edir:

•

standart nümunәnin müxtәlifliyi
standart nümunәnin özünün material kimi aqreqat vәziyyәti
metroloji tәyinatı
aqreqat vәziyyәt
nәzarәt obyektlәrinin

567 Standart nümunәlәrin tәsnifatının әsasını ................... tәşkil edir:

•

nәzarәt obyektlәrinin standart nümunә ilә müqayisә metodu
standart xarakteristikaların müxtәlifliyi
metroloji tәyinat vә tәminat
maddәnin aqreqat vәziyyәti
standart nümunәnin aqreqat vәziyyәti

568 Standart nümunәlәrin tәsnifatının әsasını aşağıdakılar tәşkil edir:

•

metroloji tәyinatı
standart nümunәnin attestasiyası aparılan xarakteristikasının müxtәlifliyi
standart nümunә
nәzarәt obyektlәri
aqreqat vәziyyәti

569 Bu standart nümunәlәr ölçmә vasitәlәrinin dәrәcәlәnmәsi vә müәssisә standart nümunәlәrinin işlәnib
hazırlanması üçün istifadә edilir.Bu standart nümunәlәr hansılardır?

•

digәr nümunәlәr
sahә standart nümunәlәri
müәssisә standart nümunәlәri
dövlәt standart nümunәlәri
ETMCİB standart nümunәlәri

570 Verilәn hansı müәssisәlәrin birindә Dövlәt standart nümunәlәri istifadә edilir:

•

metroloji xidmәtlәrindә tәyinatlarına görә
xüsusi mәsul ölçmәlәrin nәticәlәrinin düzgünlüyünә nәzarәt etmәk üçün
ölçmә vasitәlәrinin dәrәcәlәnmәsinin tәmini mәqsәdilә
ölçmәlәrin metodikalarının attestasiyasında
idarә xidmәtlәrindә tәyinatlarına görә

571 Verilәn hansı müәssisәlәrin birindә Dövlәt standart nümunәlәri istifadә edilir:

•

müәssisә metroloji xidmәtlәrindә
xüsusi mәsul ölçmәlәrin nәticәlәrinin düzgünlüyünә nәzarәt etmәk üçün
ölçmә vasitәlәrinin dәrәcәlәnmәsinin tәmini mәqsәdilә
ölçmәlәrin metodikalarının attestasiyasında
idarә xidmәtlәrindә tәyinatlarına görә

572 Aşağıdakı hansı müәsssilәrdә Dövlәt standart nümunәlәri istifadә edilir:

•

ölçmәlәrin nәticәlәrinin düzgünlüyünә nәzarәt etmәk üçün
ölçmәlәrin yerinә yetirilmәsi metodikalarının standartlaşdırılmasında
ölçmә vasitәlәrinin kalibrlәnmәsi üçün
ölçmәlәrin nәticәlәrinin düzgünlüyünә nәzarәt etmәk üçün
xidmәtlәrdә birbaşa tәyinatlara görә

573 Aşağıdakı hansı müәssisәlәrdә Dövlәt standart nümunәlәri istifadә edilir:

•

xüsusi ölçmәlәrin düzgünlüyünә nәzarәt
ölçmә vasitәlәrinin dәrәcәlәnmәsi üçün

dövlәt metroloji xidmәtlәrindә
müәssisәlәrin xidmәtlәrindә
ölçmәlәrin yerinә yetirilmәsinin standartlaşdırılmasında

574 Dövlәt standart nümunәlәri hansı müәssisәlәrdә istifadә edilir:

•

ölçmәlәrin yerinә yetirilmәsi üullarının tәdqiqi
idarә metroloji xidmәtlәrindә birbaşa tәyinatlarına görә
ölçmә vasitәlәrinin dәrәcәlәnmәsi mәqsәdilә
dövlәt metroloji xidmәtlәrindә
ölçmәlәrin yerinә yetirilmәsi üullarının tәdqiqi

575 Dövlәt standart nümunәlәri aşağıdakı müәssisәlәrdә nәticәlәrinin düzgünlüyünә nәzarәt etmәk üçün
istifadә edilir:

•

xüsusi ölçmәlәrin eksperimental işlәri zamanı
dövlәt metroloji xidmәtlәrindә birbaşa tәyinatlarına görә
ölçmә vasitәlәrinin sınaqları zamanı
idarә metroloji xidmәtlәrindә
ölçmәlәrin metodikalarının standartlaşdırılmasında

576 Standart nümunәlәrin bir partiya şәklindә vә ya ayrıayrı nüsxәlәrlә buraxılması zamanı aşağıdakılar
nәzәrdә tutulur:

•

standart nümunәlәri vә onların saxlanılma qaydaları
texniki tapşırığın tәrtibi
texniki tәchizatın sәviyyәsinin tәyini
texniki cәhәtdәn tәchizat
elmitәdqiqat işlәri

577 Standart nümunәlәr bu şәkildә hazırlana bilәr?

•

kompleks
ayrıayrı nüsxәlәrlә
kompleks
kütlәvi şәklindә
fәrdi

578 Standart nümunәlәr aşağıdakı şәkildә hazırlana bilәr?

•

kompleks
partiya şәklindә
vahid nüsxәdә
kompleks
fәrdi

579 Standart nümunәlәr hansı şәkildә hazırlana bilәr?

•

kompleks
seriyalı
vahid nüsxәdә
kütlәvi şәklindә
fәrdi

580 Attestasiya zamanı standart nümunәlәrin ................ xüsusiyyәtlәri müәyyәn edilir?
tәrkibi
materialı
xassәlәri

•

•

dәqiqliyi
әlavә

581 Attestasiya zamanı standart nümunәlәrin hansı xüsusiyyәtlәri müәyyәn edilir?

•

materialı
әsas xarakteristikaları
tәrkibi
maddәlәrin tәrkibini
xassәlәri

582 Standart nümunәlәr bu mәqsәd ilә tәtbiq olunur?

•

dәrәcәlәnmә
material vә maddәlәrin tәrkib vә xassәlәrinin ölçülmәsi mәqsәdi ilә
yoxlanma
nәzarәt
attestasiya

583 Standart nümunәlәr .............................. tәtbiq olunur:

•

ölçülmә
ölçmәlәrin düzgünlüyünә nәzarәt
attestasiya
yoxlanma
dәrәcәlәnmә

584 Standart nümunәlәr nә mәqsәdlә tәtbiq olunur?

•

maddәlәrin xassәlәrinin ölçülmәsi
ölçmә vasitәlәrinin yoxlanması
dәrәcәlәnmә
attestasiya
düzgünlüyә nәzarәt

585 Hansı mәqsәdlә Standart nümunәlәr tәtbiq olunur?

•

materialların xassәlәrinin ölçülmәsi
ölçmә vasitәlәrinin attestasiyası
kalibrlәnmә
dәrәcәlәnmә
düzgünlüyә nәzarәt

586 Standart nümunәlәr hansı mәqsәd ilә tәtbiq olunur?

•

xassәlәrin ölçülmәsi
cihazların dәrәcәlәnmәsi
ölçmә vasitәlәrinin yoxlanmasının tәmini
ölçmә vasitәlәrinin kalibrlәnmәsi
ölçmәlәrә nәzarәt

587 Nümunәvi ölçmә vasitәlәri istismar zamanı nә üçün istifadә olunur?

•

müşahidә
yoxlama
nәzarәt
sınaq
tәhlil

588 Nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyası hansı sәnәdlәrlә birlikdә tәqdim edilir?

•

digәr sәnәslәrlә
yoxlama üzrә normativtexniki sәnәdlәrlә
texniki tapşırıqdan kәnar
attestasiyanın tәşkilinә hazırlıq
metroloji attestasiyanın nәticәsi ilә

589 Nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyası hansı sәnәdlәrlә birlikdә tәqdim edilir?

•

digәr sәnәdlәrlә
attestasiya proqramı ilә
yoxlama üzrә normativ sәnәdlәrlә
texniki şәrtlә
attestasiya haqqında attestat ilә

590 Nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyası hansı sәnәdlәrlә birlikdә tәqdim edilir?

•

digәr sәnәdlәrlә
attestasiya proqramının hәcmi ilә
normativtexniki sәnәdlәrlә
texniki tapşırıqla
әvvәlki metroloji attestasiya sәnәdi ilә

591 Әgәr metroloji attestasiya ölçmә vasitәlәrinin dәrәcәsinin dәyişdirilmәsi mәqsәdi ilә aparılırsa, o zaman
bunlar tәdqiq edilir?

•

bu ölçmә vasitәsindәn istifadәnin mümkünlüyü dәqiqlәşdirilir
onu qiymәtlәndirir
yoxlama üsulları tәsdiq edilir
sınaqlar arasındakı interval müәyyәn edilir
ölçmә vasitәlәrinin dәqiqliyi tәdqiq edilir

592 Әgәr metroloji attestasiya ölçmә vasitәlәrinin dәrәcәsinin dәyişdirilmәsi mәqsәdi ilә aparılırsa, o zaman
nәlәr tәdqiq edilir?

•

bu ölçmә vasitәsindәn istifadәnin qaydaları dәqiqlәşdirilir
ölçmә vasitәlәrinin tәdqiqi aparılır
yoxlama üsulu süçilir edilir
yoxlamalararası vaxt tәyin edilir
onun qeyristabilliyi qiymәtlәndirilir

593 Tәmirdәn sonra metroloji attestasiya zamanı ........................... tәyin edilir:

•

ölçmә vasitәlәrinin dәqiqlik sәviyyәsinә baxılır
bu ölçmә vasitәsindәn nümunәvi kimi istifadә edilmәyin mümkünlüyü dәqiqlәşdirilir
yoxlamanın vaxtı tәsdiq edilir
yoxlama prosesinin yeri müәyyәn edilir
boşdayanmaların sayı araşdırılır

594 Tәmirdәn sonra metroloji attestasiya zamanı nәlәr tәyin edilir?

•

ölçmә vasitәsinin nasazlığının mümkünlüyü dәqiqlәşdirilir
ölçmә vasitәlәrinin dәqiqliyi tәdqiq edilir
sınaqlararası interval tәyin edilir
sınaq üsulları tәsdiq edilir
boş dayanmaların sәbәblәri araşdırılır

595 Aşağıdakılardan hansı İstismardan әvvәl aparılan metroloji attestasiya zamanı tәsdiq edilir?

•

yoxlama sxeminin tәlәblәrә uyğun olması yoxlanılır
dәrәcәnin verilmә hallarına baxılır
yoxlama metodikası tәsdiq edilir (әgәr yoxlama metodikasına qüvvәdә olan NTS yoxdursa)
dәqiqlik tәdqiq edilir
sınaqlararası interval müәyyәn edilir

596 İstismardan әvvәl aparılan metroloji attestasiya zamanı bunlardan biri rtәsdiq edilir?

•

metroloji xarakteristikalar yoxlanılır
dәqiqlik tәdqiq edilir
sınaqlararası interval tәyin edilir
yoxlama metodikası tәsdiqlәnir
dәrәcә verilir

597 İstismardan әvvәl aparılan metroloji attestasiya zamanı .............. tәsdiq edilir:

•

dәrәcәnin verilmә sәviyyәsi
keyfiyyәt xarakteristikalarının yoxlama sxeminin tәlәblәrinә uyğunluğu
sınaq metodikası tәsdiq edilir
sınaqlararası intervala nәzarәt edilir
dәqiqliyi tәdqiq edilir

598 İstismardan әvvәl aparılan metroloji attestasiya zamanı nәlәr tәsdiq edilir?

•

yoxlama metodikası müәyyәn edilir
dәqiqlik sinfi
dәrәcә
metroloji xarakteristikaların yoxlama sxeminin tәlәblәrinә uyğun olması yoxlanılır
yoxlamalararası interval

599 Nә vaxt Nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin metroloji ekspertizası aparılır?

•

layihәlәndirmәdәn әvvәl
sınaqdan sonra
sınaqdan әvvәl
dәrәcәsinin dәyişdirilmәsi lazım olduqda
layihәlәndirmәdәn sonra

600 Hansı halda Nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin metroloji ekspertizası aparılır?

•

istismar haqqında qeydlәrin analizi zamanı
tәmirә nәzәrә tutulduğu halda
dәrәcәsinin müxtәlif olduğu halda
istismardan әvvәlki dövrdә
tәmirdәn sonra

601 Nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin metroloji ekspertizası hansı halda aparılır?

•

tәmirә hazırlıq zamanı
istismara verilmәdәn anbarda
dәrәcәsinin dәyişdirilmәsi zamanı
tәmirdәn çıxdıqda
istismardan әvvәl

602 Verilәnlәrdәn biri Yoxlama vasitәlәrinә aiddir?

•

maddәlәrin xassәlәrinin standart nümunәlәri
maddәlәrin kimyәvi quruluş formulu
ölçmә vasitәlәri vә avadanlıqları

xassәlәrin standart nümunәlәri
materialların tәrkibinin komponentlәri

603 Aşağıdakılardan biri Yoxlama vasitәlәrinә aiddir?

•

ölçmә avadanlıqları
maddәlәrin sınaq nümunәlәri
maddәlәrin müxtәlif tәrkibi
materialların sınaq nümunәlәri
materialların tәrkibinә daxil olan komponentlәrin sayı

604 Yoxlama vasitәlәrinә ................................. aiddir:

•

ölçmә texnologiyaları
materialların xüsusiyyәtlәri
materialların nümunәlәri
maddәlәrin nümunәlәri
maddәlәrin tәrkibi

605 Yoxlama vasitәlәrinә bunlardan biri aiddir?

•

maddәlәrin standart nümunәlәri
ölçü cihazları
maddәlәrin tәrkibinin müxtәlifliyi
materialların tәrkibi
materialların standart nümunәlәri

606 Yoxlama vasitәlәrinә nәlәr aiddir?

•

maddәlәrin xassәlәrinin standart nümunәlәri
materialların xassәlәri
maddәlәrin kimyәvi tәrkibi
ölçmә vasitәlәri
materialların xassәlәrinin standart nümunәlәri

607 Aşağıdakı metodlardan biri ilә әvvәlcә axtarılan xarakteristikanı deyil, onunla müәyyәn asılılıq
әlaqәsindә olan digәr xarakteristikaları müәyyәn edirlәr. Bu hansı metoddur?

•

etalonla müqayisәnin nәticәsinin qeydi
kәmiyyәtin dolayı yolla ölçülmәsi
komparatorla müqayisә
kәmiyyәtin ölçülmәsi
adi müqayisә

608 Bu metod müәyyәn ölçmә hüdudlarında yoxlanılan cihazın etalonla müqayisә edilmәsi mümkün
olduqda tәtbiq edilir.Bu hansı metoddur?

•

sadә üsulla müqayisә
kәmiyyәtin birbaşa ölçülmәsi
bilavasitә müqayisәnin aparılması
müqayisәli tәhlil
kәmiyyәtin hәr hansı yolla ölçülmәsi

609 İkinci metodun üstünlüyünü mütәxәssislәr ...görürlәr.

•

beş kәmiyyәtin zamana görә ardıcıl müqayisәsindә
iki kәmiyyәtin zamana görә ardıcıl müqayisәsindә
üç kәmiyyәtin zamana görә ardıcıl müqayisәsindә
dörd kәmiyyәtin zamana görә ardıcıl müqayisәsindә

altı kәmiyyәtin zamana görә ardıcıl müqayisәsindә

610 Komparator (müqayisәedici cihaz) vasitәsi ilә aşağıdakılardan hansını müәyyәn edirlәr?

•

etalon ölçmә vasitәlәrini
yoxlanılan (kalibrlәnәn) vә etalon ölçmә vasitәlәrini
işçi ölçmә vasitәlәrini
nümunәvi ölçmә vasitәlәrini
yoxlanılan ölçmә vasitәlәrini

611 Etalonla müqayisә metodunun üstünlüyü nәdәdir?

•

düzgün cavab yoxdur
sadәlәyindә
avtomatik yoxlamanın tәtbiqi
sadә avadanlığa tәlәbatın olmamasında
әyaniliyindә

612 Göstәrilәnlәrdәn biri etalonla müqayisә metodunun üstünlüyüdür.Düzgün olanını seçin.

•

düzgün cavab yoxdur
sadәlәyindә
sadә avadanlığa tәlәbatın olmaması
әyaniliyi
mürәkkәb avadanlığa tәlәbatın olması

613 Etalonla müqayisә metodun üstünlüyü nәdәdir?

•

ölçmәyә tәlәbatın olmamasında
sadәlәyindә
avtomatik yoxlamanın mümkünlüyündә
әyaniliyindә
avadanlığa tәlәbatın olmamasında

614 İkinci metodun üstünlüyünü mütәxәssislәr ...görürlәr.

•

altı kәmiyyәtin zamana görә ardıcıl müqayisәsindә
iki kәmiyyәtin zamana görә ardıcıl müqayisәsindә
dörd kәmiyyәtin zamana görә ardıcıl müqayisәsindә
beş kәmiyyәtin zamana görә ardıcıl müqayisәsindә
üç kәmiyyәtin zamana görә ardıcıl müqayisәsindә

615 Yoxlanılan (kalibrlәnәn) ölçmә vasitәsinin müvafiq dәrәcәli etalonla bilavasitә müqayisә metodu bu
ölçmә vasitәlәri üçün geniş tәtbiq olunur ? Bu ölçmә vasitәsi aşağıdakılardan hansıdır?

•

elektromaqniq
cәrәyan şiddәtinin ölçülmәsi üçün tәtbiq edilәn
gәrginliyin ölçülmәsi üçün tәtbiq edilәn
elektrik
tezliyin ölçülmәsi üçün tәtbiq edilәn

616 Yoxlanılan (kalibrlәnәn) ölçmә vasitәsinin müvafiq dәrәcәli etalonla bilavasitә müqayisә metodu bu
ölçmә vasitәlәri üçün geniş tәtbiq olunur ? Bu ölçmә vasitәsi aşağıdakılardan hansıdır?

•

cәrәyan şiddәtinin ölçülmәsi
maqnit
gәrginliyin ölçülmәsi
induktivlik vә gәrginlik
tezliyin ölçülmәsi

617 Yoxlanılan (kalibrlәnәn) ölçmә vasitәsinin müvafiq dәrәcәli etalonla bilavasitә müqayisә metodu bu
ölçmә vasitәlәri üçün geniş tәtbiq olunur ? Bu ölçmә vasitәsi aşağıdakılardan hansıdır?

•

işıq şiddәtinin ölçülmәsi
elektrik
gәrginliyin ölçülmәsi
maqnit
tezliyin ölçülmәsi

618 Ölçmә vasitәlәrinin yoxlanmasının bu metodları tәtbiq olunur. Düzgün olanını seçin.

•

kәmiyyәtin ölçülmәsi metodunun tәyini
komparatorun kömәyi ilә müqayisә
kәmiyyәtin birbaşa ölçülmәsi
sadә müqayisә zamanı nәzarәtin güclәndirilmәsi
etalonla müqayisәnin müxtәlif nәticәlәrinin müqayisәsi

619 Ölçmә vasitәlәrinin kalibrlәnmәsinin hansı metodları tәtbiq olunur?

•

sadә müqayisә zamanı tәhlilin nәticәlәri
komparatorun kömәyi ilә müqayisә
kәmiyyәtin birbaşa ölçülmәsi
bilavasitә etalonla müqayisә
kәmiyyәtin dolayı yolla ölçülmәsi

620 Ölçmә vasitәlәrinin yoxlanmasının hansı metodları tәtbiq olunur?

•

düzgün cavab verilmәmişdir
bilavasitә etalonla müqayisә
kәmiyyәtin birbaşa ölçülmәsi
komparatorun kömәyi ilә müqayisә
kәmiyyәtin dolayı yolla ölçülmәsi

621 Ölçmә vasitәlәrinin yoxlanmasının neçә metodu tәtbiq olunur?

•

1.0
4.0
3.0
5.0
7.0

622 Hansı ölçmә vasitәlәri idarә yoxlanmasından keçirilir?

•

dövlәt orqanlarında istifadә edilәn ölçmә vasitәlәri
qalan bütün ölçmә vasitәlәri
nümunәvi ölçmә vasitәsi cihazları
maddi dәyәrlәrin hesablanmasında istifadә edilәn nәticәlәri almaq üçün işçi ölçmә vasitәlәri
ilkin ölçmә vasitәlәri

623 Aşağıdakılardan hansını dövlәt yoxlamasına aid etmәk olar?

•

texniki tәhlükәsizliyin tәmin olunması üçün olan ölçmә vasitәlәri
nümunәvi ölçmә vasitәsi kimi buraxılan cihazlar
ölçmә vasitәlәrinin sazlığı
ilkin nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin attestasiya nәticәlәri
maddi dәyәrlәrin tәmin olunmasında istifadә edilәnişçi ölçmә vasitәlәri

624 Aşağıda verilәnlәrdәn birini dövlәt yoxlamasına aid etmәk olar.Aid olanı seçin.

•

dövlәt metroloji xidmәt orqanlarının cihazları
ilkin nümunәvi ölçmә vasitәlәri
tәbiәtin qorunmasının tәmin olunması üçün işçi ölçmә vasitәlәri
nümunәvi ölçmә vasitәsi
texniki cәhәtdәn tәmin olunmuş ölçmә vasitәlәri

625 Ölçmә vasitәlәrinin yoxlanması bu sәnәdlәrә uyğun aparılır. Bu sәnәdlәr hansıdır?

•

tәlimatlar
normativtexniki sәnәdlәr
standartlar
texniki şәrtlәr
yoxlama metodikaları

626 Ölçmә vasitәlәrinin yoxlamalarını aparmağa hüquq almaq üçün müәssisә hansını ödәmәlidir?

•

yoxlamanın müәssisәdә tәşkili
yoxlama metod vә vasitәlәrinә normativtexniki sәnәdlәr olmalıdır
yoxlama laboratoriyası
yoxlayıcı mütәxәssislәr
attestasiya olunmuş nümunәvi ölçmә vasitәlәri

627 Ölçmә vasitәlәrinin yoxlamalarını aparmağa hüquq almaq üçün müәssisә aşağıdakı şәrtlәrdәn hansını
ödәmәlidir

•

yoxlama proseduruna normativtexniki sәnәdlәr olmalıdır
yoxlamanın müәssisәdә tәşkili texniki vә iqtisadi cәhәtdәn mәqsәdәuyğun olmalıdır
yoxlamanın keçirildiyi bina qoyulmuş tәlәblәrә cavab vermәlidir
tәşkilatda attestasiya olunmuş nümunәvi ölçmә vasitәlәri
attestasiyadan keçmiş yoxlayıcı mütәxәssislәr olmalıdır

628 Ekspert yoxlaması hansı mәqsәd ilә aparılır?

•

metroloji xarakteristikalar
mәhkәmәistintaq orqanlarının tәlәbi ilә ölçmә vasitәlәrinin istifadә üçün yararlı olmasını әsaslandırmaq
ölçmә vasitәlәrinin istifadә üçün
ölçmә vasitәlәrinin istifadә üçün yararlı olmasını әsaslandırmaq
ölçmә vasitәlәrinin saz olması

629 Ekspert yoxlaması hansı mәqsәd ilә aparılır?

•

dövlәt arbitrajının tәlәbi ilә ölçmә vasitәlәrinin yararlı olmasını әsaslandırmaq üçün
ölçmә vasitәlәrinin metroloji xarakteristikalarına aid mәsәlәlәr üzrә fikir ayrılığı yarandıqda
ölçmә vasitәlәrinin istifadә üçün yararlılığını yoxlamaq üçün
ölçmә vasitәlәrinin sazlığına aid mәsәlәlәrdә fikir ayrılığı olarsa
ölçmә vasitәlәrinin istifadә üçün yararlı olmasını әsaslandırmaq

630 Müfәttiş yoxlaması .....................mәqsәd ilә aparılır:

•

sınaq üçün
ölçmә vasitәlәrinin istifadәyә yararlılığını tәyin etmәk üçün
ilkin yoxlamalar üçün
dövri yoxlamalar üçün
nәzarәt üçün

631 Müfәttiş yoxlaması aşağıdakı mәqsәdlә aparılır?

•

dövri sınaqlar üçün
dövri yoxlamaların keyfiyyәtinә nәzarәt üçün

ilkin yoxlamalar üçün
ölçmә vasitәlәrinin dәqiqlik sinfinin tәyini üçün
müәssisә üçün

632 Müfәttiş yoxlaması bu mәqsәdlә aparılır?

•

ölçü cihazlarının yararlılığını tәmin etmәk üçün
ilkin yoxlamaların keyfiyyәtinә nәzarәt üçün
dövlәt müәssisәlәri daxilindә nәzarәt üçün
tәşkilat üçün
yoxlamaların keyfiyyәtinә nәzarәt mәqsәdilә

633 Müfәttiş yoxlaması nә mәqsәdlә aparılır?

•

ölçmә vasitәlәrinin yararlılığını tәyin etmәk mәqsәdilә
idarә nәzarәti üçün
ilkin yoxlamalar üçün
sınaq zamanı nәzarәt üçün
dövri yoxlamalar üçün

634 Müfәttiş yoxlaması hansı mәqsәdlә aparılır?

•

ölçmә vasitәlәrinin istifadәyә yararlılığı üçün
dövlәt nәzarәti üçün
ilkin yoxlamaların dәqiqliyinin tәmini üçün
idarә daxilindә eyfiyyәtә nәzarәt üçün
dövri yoxlamalara nәzarәt üçün

635 Bu yoxlama tәsdiq olunmuş qrafik üzrә dövlәt metroloji xidmәt orqanları tәrәfindәn aparılır.Bu yoxlama
necә adlanır?

•

ekspert
dövri
inspeksiya
metroloji
ilkin

636 Növbәdәnkәnar yoxlamalar nә zaman aparılır?

•

digәr hallarda
uzun müddәt saxlanılmış ölçmә vasitәlәrinin sınağı zamanı
hәmçinin yoxlama şәhadәtnamәsinin itmәsi halı müşahidә olunmazsa
ölçmә vasitәlәrinin istifadәyә yararlılığını tәsdiqlәmәk zәrurәti olduqda
vurulmuş nişan tm şәkildә oxunursa

637 Bu yoxlama zamanı ölçmә vasitәlәrinin metroloji xarakteristikalarını müәyyәn olunmuş normalara
uyğunluğunu tәyin edirlәr.Bu yoxlama necә adlanır?

•

nәzarәt
dövri
müfәttiş
növbәdәnkәnar
sıradan

638 Bu yoxlama tәsdiq olunmuş qrafik üzrә dövlәt metroloji xidmәt orqanları tәrәfindәn aparılır.Bu yoxlama
necә adlanır?

•

ekspert
dövri

inspeksiya
metroloji
ilkin

639 Dövlәt vә idarә metroloji xidmәt fәaliyyәtinin әsas istiqamәti nәdir?

•

standartlaşdırma
yoxlama
nәzarәt
attestasiya
sertifikatlaşdırma

640 Nә vaxt İlkin yoxlamalar aparılır?

•

anbarda saxlanılması zamanı
tәmirdәn sonra
ölçmә vasitәlәrinin ölkәyә gәtirilmәsinә hazırlıq zamanı
ölçmә vasitәlәrinin istismara buraxılması zamanı
ölçmә vasitәlәrinin yoxlanılması zamanı

641 İlkin yoxlamalar nә zaman aparılır?

•

müәssisәdә saxlanılması zamanı
ölçmә vasitәlәrinin istehsaldan buraxılması zamanı
ölkәdәn xaricә ixrac zamanı
tәmirә göndәrildiyi zaman
ölçmә vasitәlәrinin istismarı zamanı

642 Ölçmә vasitәlәrinin yoxlanmasının bu növlәri mövcuddur?

•

sınaq
ekspert
әlavә
inspeksiya
әsas

643 Verilәnlәrdәn hansı biri Ölçmә vasitәlәrinin yoxlanmasının növlәrinә aiddir?

•

nәzarәt
illik
eksperiment
sınaq
müfәttiş

644 Ölçmә vasitәlәrinin yoxlanmasının .................. növlәri mövcuddur:

•

illik
növbәdәnkәnar
eksperiment
dolayı
nәzarәt

645 Aşağıdakılardan hansı Ölçmә vasitәlәrinin yoxlanmasının növlәrinә daxildir?

•

eksperiment
dövri
nәzarәt
inspeksiya
illik

646 Ölçmә vasitәlәrinin yoxlanmasının hansı növlәri mövcuddur?

•

inspeksiya
ilkin
illik
nәzarәt
sınaq

647 Mәrkәzlәşdirilmiş sistem üzrә vahid haqqında informasiyanın ötürülmә sxemi necә adlanır?

•

sertifikatlaşdırma sxemi
yoxlama sxemi
vahidin ölçüsü haqqında informasiyanın ötürülmәsi sxemi
nәzarәt sxemi
ölçmә sxemi

648 Hansı sistemdә fiziki kәmiyyәtlәrin vahidlәrinin tәzәlәnmәsi dövlәt etalonları ilә aparılır?

•

mәrkәzlәşdirilmәmiş sistemdә
mәrkәzlәşdirilmiş sistemdә
sertifikatlaşdırılmış sistemdә
standartlaşdırılmış sistemdә
akkreditasiya olunmuş sistemdә

649 Hansi sistemlәr üzrә Fiziki kәmiyyәtlәrin tәzәlәnmәsi aparıla bilәr?

•

standartlaşdırılmış
mәrkәzlәşdirilmәmiş
akkreditasiya olunmuş
yenilәnmiş
sertifikatlaşdırılmış

650 Fiziki kәmiyyәtlәrin tәzәlәnmәsi hansı sistemlәr üzrә aparıla bilәr?

•

standartlaşdırılmış
mәrkәzlәşdirilmiş
akkreditasiya olunmuş
yenilәnmiş
sertifikatlaşdırılmış

651 Aşağıdağıdakılardan hansını ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin olunmasının әsas komponentlәri hesab etmәk
olar?

•

digәr bir çox komponentlәri
fiziki kәmiyyәt vahidlәrinin tәzәlәnmәsi
ümumilikdә metroloji attestasiyanı
ölçü vahidi haqqında informasiyanı
bütövlükdә metroloji yoxlanmanı

652 Bu ölçmә vasitәlәrinin istifadә üçün yararlılığının vә ya yararsızlığının tәsdiqlәnmәsidir.Bu nәdir?

•

attestasiyanın nәticәsi
yoxlamanın nәticәsi
ölçmәnin nәticәsi
eksperimentin nәticәsi
sınağın nәticәsi

653 Yoxlamaların dövrülüyü .................. asılıdır?

•

metroloji xarakteristikalardan
etibarlılıq dәrәcәsindәn
alınan nәticәlәrin vacibliyindәn
metroloji xarakteristikaların stabillik dәrәcәsindәn
istismar intensivliyindәn

654 Yoxlamaların dövrülüyü nәdәn asılıdır?

•

ölçmә vasitәlәrinin kömәyi ilә alınan nәticәlәrin vacibliyindәn
metroloji xarakteristikaların zamana görә qeyri stabilliyindәn
metroloji cәhәtdәn tәchizatın sәviyyәsindәn
metroloji xarakteristikaların tәdqiqindәn
istismarın intensivlik dәrәcәsidәn

655 .... ancaq yoxlama vә ya metroloji attestasiya әsasında yararlı hesab olunan ölçmә vasitәlәri buraxılır.

•

layihәlәndirmәyә
istismara
satışa
tәmirә
istehsala

656 Mövcud yoxlama sisteminin әsas müddәalarına görә istehsaldan buraxılan zaman,tәmirdәn sonra vә
istismar zamanı hansı ölçmә vasitәlәri yoxlanılmalıdır?

•

işçi ölçmә vasitәlәri
bütün seriyalı buraxılan
sertifikatlaşdırılan
attestasiya edilәn
ixrac edilәn

657 Yoxlamanın zәruriliyi nә ilә әlaqәdardır?

•

metroloji xarakteristikaların fizikikimyәvi xassәlәrdәn asılılığı
metroloji xarakteristikaların zamana görә qeyristabilliyi
ölçmә vasitәlәrinin hazırlanma keyfiyyәti
xarakteristikaların stabilliyi
ölçmә vasitәlәrinin istismarı

658 Bunun әsasında ölçmә vasitәlәrinin istifadәyә yararlılığı tәyin edilir.Bu nәdir?

•

attestasiya
yoxlama
ekspertiza
nәzarәt
sınaq

659 Yoxlama zamanı metroloji xarakteristikaların nәyә uyğunluğu müәyyәnlәşdirilir?

•

standarta
normalara
attestasiya proqramına
qaydalara
texniki şәrtә

660 Dövlәt vә idarә metroloji xidmәt fәaliyyәtinin әsas istiqamәti nәdir?

•

standartlaşdırma
yoxlama

nәzarәt
attestasiya
sertifikatlaşdırma

661 Bunlardan hansı birini nazirliklәrin metroloji xidmәti üzrә baş (baza) tәşkilatları yerinә yetirir?

•

sınaq vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә işlәri aparır
ölçmә vasitәlәrinin sınağı zamanı aşkar edilmiş nöqsanların aradan
qәbul sınaqlarının tipik proqramlarını hazırlayır vә tәkmillәşdirir
sınağın sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә xidmәt edir
yeni yaradılan ölçmә vasitәlәrinin yoxlanması NTSin işlәnmәsinә metodiki rәhbәrliyi hәyata keçirir yeni
yaradılan ölçmә vasitәlәrinin yoxlanması NTSin işlәnmәsinә metodiki rәhbәrliyi hәyata keçirir

662 Müәssisә vә sahәlәrdә әldә edilәn metroloji tәminatın istehsalın müasir sәviyyәsinә uyğun olub
olmamasını müәyyәnlәşdirmәk üçün nә etmәk lazımdır?

•

mәhsulun dәqiqlik xarakteristikalarına nәzarәt edilmәlidir
buraxılan mәhsulun keyfiyyәti yüksәldilmәlidir
alınmış nәticәlәr әsasında ölçmә metod vә vasitәlәri işlәnib hazırlanmalıdır
ölçmә vәziyyәtinin tәhlili aparılmalıdır
ölçmә metod vә vasitәlәrinin sınağı aparılmalıdır

663 Alınmış nәticәlәr әsasında nә üzrә tәklif hazırlanmır?

•

yeni mәhaul növlәrinin yaradılması
mәhsulun istismarı
maddi ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә
buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
әmәk ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә

664 Aşağıdakılardan hansı birini Dövlәt qәbul sınaqlarını tәşkil etmәk vә aparmaq üçün Azәrdövlәtstandart
yerinә yetirmәlidir?

•

ölçmә vasitәlәrinin partiyalarla xaricdәn gәtirilmәsi
ölkәdә tәtbiq olunmasına razılıq vermәlidir
ölçmә vasitәlәrinin tәtbiqinә icazә
ölçmә vasitәlәrinin dövriyyәsinә icazә
Dövlәt Reyestrinә nәzarәt

665 Bunlardan biri qәbul sınaqlarını aparan zaman müәyyәnlәşdirilir?

•

normalaşdırılmış etibarlılıq göstәricilәrinin uyğunluğu
hesabat vә tövsiyә olunan yoxlama nın dövriliyi yoxlanılır
tәmirәyararlılıq vә utilizasiyaya hazırlıq
normalaşdırılmış etibarlılıq göstәricilәrinә nәzarәt metodlarının texniki sәnәdlәrin ümumi tәlәblәrinә uyğunluğu
tәmirdәn sonra metroloji xarakteristikalara nәzarәt

666 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn biri Sınaq üzrә dövlәt komissiyasının tәrkibinә daxildir:

•

ölçmә vasitәlәrinin
Sәhiyyә nazirliyinin nümayәndәlәri
әsas istehlakçıdan başqa hamısının
sınağı aparılan ölçmә vasitәsini istehsal etmiş müәssisәnin
nazirliyin metrologiya üzrә baş tәşkilatının

667 Hansı tәşkilatların nümayәndәlәri Sınaq üzrә dövlәt komissiyasının tәrkibinә daxildir:

•

ölçmә vasitәsini hazırlayan tәşkilatın
Ticarәt nazirliyinin

Sәhiyyә nazirliyinin
ölçmә vasitәsini istehsal etmiş müәssisәnin
nazirliyin baza tәşkilatının

668 Bunlardan hansı birini nazirliklәrin metroloji xidmәti üzrә baş (baza) tәşkilatları yerinә yetirir?

•

sınaq vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә işlәri aparır
ölçmә vasitәlәrinin sınağı zamanı aşkar edilmiş nöqsanların aradan qaldırılmasına nәzarәt edir
qәbul sınaqlarının tipik proqramlarını hazırlayır vә tәkmillәşdirir
sınağın sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә xidmәt edir
yeni yaradılan ölçmә vasitәlәrinin yoxlanması NTSin işlәnmәsinә metodiki rәhbәrliyi hәyata keçirir

669 Verilәnlәrdәn birini Dövlәt qәbul sınaqlarını tәşkil etmәk vә aparmaq üçün Azәrdövlәtstandart yerinә
yetirmәlidir?

•

tәtbiq olunan metoda razılıq vermәlidir
texniki tәlәblәrә uyğun olmayan ölçmә vasitәlәrinin dövriyyәyә buraxılmasını qadağan etmәlidir
Dövlәt Reyestrinin yenilәnmәsinә nәzarәt
ölçmә vasitәlәrinin sınağına icazә vermәlidir
ölçmә vasitәlәrinin kalibrlәnmәsinә razılıq vermәlidir

670 Bunlardan hansı birini Dövlәt qәbul sınaqlarını tәşkil etmәk vә aparmaq üçün Azәrdövlәtstandart yerinә
yetirmәlidir?

•

ölkәdә tәtbiqә razılıq
ölçmә vasitәlәrinin partiyalarla xaricdәn gәtirilmәsinә razılıq vermәlidir
ölçmә vasitәlәrinin yoxlaması
dövriyyәyә icazә vermәlidir
dövlәt reyestri

671 Bu işlәrdәn birini Dövlәt qәbul sınaqlarını tәşkil etmәk vә aparmaq üçün Azәrdövlәtstandart yerinә
yetirmәlidir:

•

ölkәdә tәtbiq olunma
Dövlәt Reyestrini aparmalıdır
ölçmә vasitәlәrinin tәtbiqinin tәşkili
ölçmә vasitәlәrinin dövriyyәyә buraxılması
ölçmә vasitәlәrinin partiyalarla gәtirilmәsi

672 Bunlardan birini Dövlәt qәbul sınaqlarını tәşkil etmәk vә aparmaq üçün Azәrdövlәtstandart yerinә
yetirmәlidir?

•

ölçmә vasitәlәrinin dövriyyәyә buraxılması
ölçmә vasitәlәrinin tәtbiqinә icazә vermәlidir
yoxlama vasitәlәrinin müәyyәn edilmәsi
dövlәt qәbul sınaqları
seriyalı istehsala nәzarәt

673 Bu işlәrdәn hansı attestasiya zamanı yerinә yetirilmәlidir?

•

attestasiya haqqında hesabatın tәrtibi
ölçmәlәrin yerinә yetirilmә metodikasının attestatının tәrtib olunması
attestasiya proqramının tәşkilatda tәtbiqi
attestasiya proqramının tәsdiqlәnmә mәrhәlәsi
tәdqiqatların aparılmasına hazırlıq

674 Müәssisәdә adәtәn ......... planlaşdırılır:
mәhsulun istehsal keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi

•

•

mәhsulun sertifikatlaşdırmaya hazırlanması
yeni mәmulatların yaradılması
әn yaxşı ölkә vә xarici analoqlara keyfiyyәtcә uyğun olan vә ya onları ötüb keçәn mәmulatların istehsalının
mәnimsәnilmәsi
buraxılan mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin yüksәldilmәsi

675 Failәsiz yoxlama üsulu diskret yoxlama üsuluna nisbәtәn ....

•

çox sadәdir
sadәdir
bәsitdir
mürәkkәbdir
çox mürәkkәbdir

676 Hazırda tәcrübәdә fasilәsiz yoxlama metodlarının neçә avtomatlaşdırılmış üsulu geniş yayılmışdır?

•

4.0
12.0
6.0
8.0
2.0

677 Avtomatik yoxlama qurğusunun struktur sxeminә uyğun yoxlama vasitәlәrinin yaradılmasında mәsәlәni
bir qәdәr asanlaşdırmaq mәqsәdi ilә aşağıdakı metodlardan hansı tәtbiq edilir?

•

nәticәlәrin yazılması
dayanıqlı
fasilәli
nәticәlәrin avtomatik yazılması
nәticәlәrin qeydi

678 Avtomatik yoxlama qurğusunun struktur sxeminә uyğun yoxlama vasitәlәrinin yaradılmasında mәsәlәni
bir qәdәr asanlaşdırmaq mәqsәdi ilә aşağıdakı metodlardan hansı tәtbiq edilir?

•

nәticәlәrin mexaniki yazılması
nәticәlәrin әl ilә yazılması
nәticәlәrin qeyd olunması
fasilәli
fasilәsiz

679 Avtomatik yoxlama qurğusunun struktur sxeminә uyğun yoxlama vasitәlәri yaratmaq mәqsәdilә
aşağıdakılardan hansı işlәnib hazırlanmalıdır?

•

kömәkçi ölçmә vasitәlәrini
ölçmә qurğularını
ölçü cihazlarını
idarәetmә sistemlәrini
ölçmә sistemlәrini

680 Avtomatik yoxlama qurğusunun struktur sxeminә uyğun yoxlama vasitәlәri yaratmaq üçün aşağıdakılar
işlәnib hazırlanmalıdır.Düzgün variant hansıdır?

•

ölçmә sistemlәrinin strukturunu
ölçü cihazlarının ehtiyat hissәlәrini
kömәkçi ölçmә vasitәlәrinin sәnәdlәri
ölçmә dәyişdiricilәrini
ölçmә qurğusunu

681 Avtomatik yoxlama qurğusunun struktur sxeminә uyğun yoxlama vasitәlәri yaratmaq üçün bunlardan
biri işlәnib hazırlanmalıdır?

•

ölçü cihazlarını
ölçmә sistemlәrini
kömәkçi ölçmә vasitәlәrini
ölçmә qurğularını
müqayisә qurğusunu

682 Avtomatik yoxlama qurğusunun struktur sxeminә uyğun yoxlama vasitәlәri yaratmaq üçün
aşağıdakılardan hansı işlәnib hazırlanmalıdır?

•

ölçmә qurğularını
ölçmә sistemlәrini
ölçü cihazlarını
kömәkçi ölçmә vasitәlәrini
dayaq siqnalları verәn qurğunu

683 Avtomatik yoxlama qurğusunun struktur sxeminә uyğun yoxlama vasitәlәri yaratmaq mәqsәdilә
aşağıdakılardan hansı işlәnib hazırlanmalıdır?

•

kömәkçi ölçmә vasitәlәrini
ölçmә qurğularını
ölçü cihazlarını
idarәetmә sistemlәrini
ölçmә sistemlәrini

684 Aşağıdakılardan hansı biri avtomatik yoxlama qurğusunun struktur sxeminә aiddir?

•

çevricini
ölçmә qurğularını
kömәkçi ölçmә vasitәlәrini
kifayәt qәdәr universallığa malik hesablama qurğusunu
ölçü cihazlarını

685 Aşağıdakılardan hansı avtomatik yoxlama qurğusunun struktur sxeminә aiddir ?

•

ölçü cihazlarının ehtiyat hissәlәri
ölçmә qurğularının dәqiqlik sinfi
kömәkçi ölçmә vasitәlәrini
ölçmә sistemlәrinin tәrtibat sxemi
yaddaş blokunu

686 Aşağıdakılardan biri avtomatik yoxlama qurğusunun struktur sxeminә aiddir:

•

ölçü cihazlarının layihәlәri
ölçmә sistemlәrinin sәnәdlәri
ölçmә qurğularının dәqiqlik sәviyyәsi
qeydedici cihazı
kömәkçi ölçmә vasitәlәrini

687 Bu vatiantlardan hansı biri avtomatik yoxlama qurğusunun struktur sxeminә aiddir?

•

kömәkçi ölçmә vasitәlәrini
çevricini
ölçü cihazlarını
nominal qiymәtlәr blokunu
ölçmә qurğularını

688 Biri avtomatik yoxlama qurğusunun struktur sxeminә aiddir:

•

ölçü cihazı
çevrici
kömәkçi ölçmә vasitәsi
ölçmә qurğusu
yoxlanan intervalların sәrhәd indikatorunu

689 Aşağıdakılardan biri avtomatik yoxlama qurğusunun struktur sxeminә aiddir. Düzgun olanını seç.

•

ölçmә qurğularını
ölçü cihazlarını
çevricini
kömәkçi ölçmә vasitәlәrini
ölçmә sistemlәrini

690 Bunlardan biri avtomatik yoxlama qurğusunun struktur sxeminә aiddir. Uyğun cavabı seçin:

•

ölçmә qurğularını
dayaq koordinatını
ölçü cihazlarını
ölçmә sistemlәrini
kömәkçi ölçmә vasitәlәrini

691 Verilәnlәrdәn hansı avtomatik yoxlama qurğusunun struktur sxeminә aiddir:

•

ölçü cihazlarının göstәricilәri
ölçmә qurğularının xәtaları
idarә sistemini
kömәkçi ölçmә vasitәlәrini
ölçmә sistemlәrinin strukturu

692 Bunlardan biri avtomatik yoxlama qurğusunun struktur sxeminә aiddir. Düzgün olanını seç.

•

ölçmә sistemlәrini tәşkil edәn qurğulqarın sazlığı
kömәkçi ölçmә vasitәlәrinin pasportunu
ölçmә qurğularının xüsusiyyәtlәrini әks etdirәn standartı
ölçü cihazlarınıhazırlayan müәssisәnin әsasnamәsi
şifr açıcısını

693 Hansı biri avtomatik yoxlama qurğusunun struktur sxeminә aiddir. Düzgün olanını seç.

•

tәtbiq edilәn ölçü cihazlarını
müәssisәdә istifadә olunan ölçmә qurğularını
fotoelektrik çevricini
istismar edilәn kömәkçi ölçmә vasitәlәrini
müxtәlif ölçmә sistemlәrini

694 Aşağıdakılardan hansı biri avtomatik yoxlama qurğusunun struktur sxeminә aiddir .Düzgün olanını seç.

•

müqayisә elementini
ölçmә sistemlәrinin müqayisәsi
layohәlәndirmә mәrhәlәsini keçmiş ölçü cihazlarını
ölçmә vasitәlәrini
yeni ölçmә qurğularını

695 Aşağıdakılardan hansı biri avtomatik yoxlama qurğusunun struktur sxeminә aiddir. Düzgün olanını seç.
analitik ölçmә sistemlәrini

•

ölçmә qurğularını tәrtib edәn müәssisә
kömәkçi ölçmә vasitәlәrinin xarakterik xüsusiyyәtlәri
optik sistemi
ölçü cihazlarının zәmanәt kağızı

696 Aşağıdakılardan hansı biri avtomatik yoxlama qurğusunun struktur sxeminә aiddir. Düzgün olanını seç.

•

kömәkçi ölçmә vasitәlәrini
ölçü cihazlarının dövri surәtdә yoxlanılması
yoxlanılan ölçmә vasitәlәrini
ölçmә qurğularını
ölçmә sistemlәrinin keyfiyyәtinә nәzarәt

697 Diskret yoxlama metodu mәhz bu zaman tәtbiq olunur.

•

giriş siqnalı diskret şәkildә olan ölçü çevricilәrinin yoxlanması zamanı
şkalalı ölçmә vasitәlәrinin yoxlanması zamanı
alınan informasiyanın işlәnmәsi zamanı
avtomatik yoxlama qurğusuna uyğun yoxlama vasitәlәrinә tәlәbat meydana gәldikdә
elementlәrin yoxlamanın nәticәsinin dәqiqliyinә tәsiri zamanı

698 Müasir yoxlama avadanlıqları ölçmә vasitәlәrinin istismar yerlәrindә onların metroloji
xarakteristikalarına hansı nәzarәti tәmin etmәlidir.

•

dәqiq
operativ
real
subyektiv
düzgün

699 Müasir yoxlama avadanlıqları ölçmә vasitәlәrinin istismar yerlәrindә onların metroloji
xarakteristikalarına ... nәzarәti tәmin etmәlidir.

•

düzgün
real
dәqiq
obyektiv
subyektiv

700 Ölçmәlәrin nәticәlәrinin dәqiqliyinin vә düzgünlüyünün yüksәldilmәsi dövlәt vә idarә metroloji xidmәt
orqanlarının yoxlama fәaliyyәtindә ... tәlәb edir.

•

aqreqatlaşdırmanı
mexaniklәşdirmәni
avtomatlaşdırmanı
tiplәşdirmәni
sistemlәşdirmәni

