3604_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3604 Ekologiyanın әsasları vә әmәyin mühafizәsi
1 Xәsarәt nәdir?

•

İnsan sümüklәrinin zәdәlәnmәsi.
Hәr hansı bir xarici faktorun tәsirindәn toxumanın vә orqanın anatomik tamlığının vә ya fizioloji funksiyasının
pozulması;
Toxumanın vә orqanın anatomik tamlığının vә ya fizioloji funksiyasının pozulmaması;
Toxumanın vә orqanın anatomik tamlığının pozulmaması;
Toxumanın fizioloji funksiyasının pozulmaması;

2 İstehsalatda baş vermiş bәdbәxt haisәlәr nәticәsindә xәsarәtlәrin dәrәcәlәri hansı müәssisә tәrifindәn
verilmiş rәy әsasında müәyyәn edilir?

•

Müәssisәnin baş mühasibi tәrәfindәn
Tibbi ekspert vә ya sәhiyyә müәssisәsi tәrәfindәn
Hәmkarlar tәşkilatı tәrәfindәn
Müәssisәnin rәhbәri tәrәfindәn
Müәssisәnin baş mühәndisi tәrәfindәn

3 AR әmәk vә әhalinin sosial müdafiәsi nazirliyinin qәbul etdiyi әsasnamә kimә şamil edilmәlidir?

•

AR – dә fәaliyyәt göstәrmәyәn xarici hüquqi şәxslәrә;
AR әrazisindәfәaliyyәt göstәrәn bütün hüquqi vә fiziki şәxslәrә, elәcәdә xarici hüquqi şәxslәrin
nümayәndәliklәrinә;
AR – dә fәaliyyәt göstәrmәyәn şәxslәrә.
AR – da fәaliyyәt göstәrmәyәn şәxslәrә;
Xaricdә fәaliyyәt göstәrәn Azәrbaycanlılara;

4 İstehsalatda bәdbәxt hadisәlәrin tәhqiq edilmәsi vә qeydә alınması AR hansı nazirliyi tәrәfindәn hәyata
keçirilir?

•

Tәhsil nazirliyi;
AR әmәk vә әhalinin social müdafiәsi nazirliyi ;
Daxili işlәr nazirliyi.
İqtisadi inkişaf nazirliyi;
FH nazirliyi;

5 Azәrbaycan Respublikasının әmәk qanunvericiliyindә işlәdilәn әsas mәfhumların anlayışı әmәk
Mәcәllәsinin hansı maddәsindә verilmişdir?

•

27
48
15
5
3

6 Vaxtından kәnar tәlimat hansı halda keçirilir?

•

Hәr üç vә ya altı aydan bir işlәrin tәhlükәsiz aparılması üzrә
Texnoloji prosesdә dәyişikliklәr olduqda, bәdbәxt hadisә baş verdikdә
İşçi vәzifәsindәn azad edildikdә
İşçi işә qәbul edildikdә
Müәssisәnin rәhbәrliyi dәyişdikdә

7 İşçilәrlә işәgötürәn arasında yaranan әmәk münasibәtlәri nә әsasında tәnzim edilir?

•

İşәgötürәnin әmri әsasında
Müәssisә mülkiyyәtçisinin iradәsi әsasında
Hәmkarlar tәşkilatının qәrarı әsasında
Azәrbaycan Respublikası әmәk mәcәllәsi әsasında
Bәlәdiyyәnin qәrarı әsasında

8 әmәk mühafizәsinin hüquq mәsәlәlәri hansı sәnәdlәr әsasında müәyyәnlәşir?

•

Müәssisәdaxili әmrlәr әsasında
Normalar әsasında
Әmәk qanunvericiliyi sisteminә daxil olan normativhüquqi aktlar әsasında
Standartlar әsasında
Qaydalar әsasında

9 Avadanlığın layihәlәndirilmәsi zamanı texniki normalar nәyi tәmin etmәlidir?

•

Avadanlığın nәql edilmәsini
Operatorun normal iş şәraitini
Avadanlığın asan quraşdırılmasını
Texniki tәhlükәsizlik tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsini
Avadanlığın tәmir edilmәsinin mümkünlüyünü

10 Vahid ümumdövlәt qaydaları hansı sahәlәri әhatә edir?

•

Sosial müdafiә sahәlәrini
Bütün tәsәrrüfat sahәlәrini
Neftqaz sәnayesi müәssisәlәrini
Su tәchizatı sahәlәri
Elektrik tәchizatı sahәlәrini

11 Tәhlükә potensiallı obyektlәrdә vә dağmәdәn sahәlәrindә baş vermiş qәza faktiki üzrә texniki tәhqiqat
komissiyası kim tәrәfindәn yaradılır.

•

Müdafiә Nazirliyi
Daxili İşlәr Nazirliyi
Fövqәladә Hallar Nazirliyi
Әmәk vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyi
Maliyyә Nazirliyi

12 әmәk Mәcәllәsinә görә işә yeni qәbul olunan mәsul işçilәr üçün müәssisә rәhbәrliyi hansı sınaq müddәti
müәyyәn edә bilәr

•

bir ay
on beş gün
dörd ay
on gün
iki ay

13 Azәrbaycan Respublikasının әmәk Mәcәllәsi neçәnci il tarixindәn qüvvәyә minmişdir.

•

2006
1994
1998
1999
2000

14 Qaldırıcı kranın Dinamiki sınağı zamanı kanat vә zәncirlәr işçi yükdәn neçә dәfә artıq yüklәnmәlidir?
beş dәfә

•

dörd dәfә
bir dәfә
iki dәfә
üç dәfә

15 Növbәlәrarası fasilә neçә saatdan az olmamalıdır

•

16 saatdan
12 saatdan
1 3saatdan
14 saatdan
15 saatdan

16 Müәssisәdә әmәyin mühafizәsinә әmәl edilmәsinә kim nәzarәt edir?

•

Rabitә şöbәsinin müdiri
Kadrlar şöbәsinin müdiri
Kollektivin müvәkkil etdiyi şәxslәr vә hәmkarlar tәşkilatının nümayәndәsi
Elektriklәr
Polis işçilәri

17 İnsanı әhatә edәn mühit adәtәn dord (4) komponentdәn ibarәtdir. Bunlar hansılardır?

•

fәlakәt verici silahla yaranmış mühit
sosial mühit
insan tәrәfindәn yaradılmış mühit
ilkin tәbii mühit, insan tәrәfindәn yaradılmış mühit, sosial mühit
tәbii fәlakәtin yaratdığı mühit

18 Işığın fotosintetik udulması, әtraf mühitin tullantı udma qabiliyyәti necә adlanır:

•

Aerob
Adsorbasiya
Absorbasiya
Abiotik
Aerazol

19 Suyun çirklәnmә meyarı kimi Sәhiyyә Nazirliyi tәrәfindәn icazә verilәn qarışığın son hәddi (İVKSH)
normativinin sayı

•

600
120
90
500
200

20 Ölkә әrazisinin neçә %i 89 ballıq zәlzәlә ehtimallı zonadır

•

40%
25%
15%
30%
35%

21 Orqanizmin yaşadığı mühit terminindәn başqa hansı terminlәrdәn istifadә olunur
әtraf mühit, ekoloji mühit, yaşadığı yer
yaşadığı yer
ekoloji mühit

•

•

әtraf tәbii mühit, ekoloji mühit, yaşadığı yer, әtraf mühit
әtraf mühit

22 әtraf mühitin çirklәnmәsinә nәzarәt mәqsәdi ilә tәşkil edilәn müşahidә hansı tabeçilik mәrhәlәsi ilә
hәyata keçirilir.

•

ilkin vә әrazi müşahidә mәntәqәlәrinin işini әlaqәlәndirәn baş idarә
ilkin mәlumatın qeydә alınması
ilkin mәlumatın qeydә alınması vә işlәnilmәsi mәrhәlәsi
ilkin mәlumatın qeydә alınması vә işlәnilmәsi mәrhәlәsi, ilkin mәlumatın qeydә alınması, ilkin vә әrazi müşahidә
mәntәqәlәrinin işini әlaqәlәndirәn baş idarә
ilkin mәlumatın әrazi (region) üzrә cәmlәnmәsi vә tәhlili

23 әtraf mühitin çirklәndirilmәsinә nәzarәt mәqsәdi ilә yaradılan mәntәqәlәr neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

2
4
1
3
5

24 130 dBdәn yüksәk olan sәsküy insanın hansı üzvünә dağıdıcı tәsir göstәrir

•

qulaq batmasına
baş gicәllәnmәsinә
ürәk –damar çatışmamazlığına
eşitmә orqanlarına
әsәb gәrginliyinә

25 Müәssisәnin ekosistemin çirklәndirilmәsinә nәzarәt vә işinin kompleks tәhlili hansı sәnәdә әsaslanır?

•

müәssisәnin texnikiiqtisadi pasportuna
müәssisәnin iqtisadi pasportuna
müәssisәnin ekoloji pasportuna
müәssisәnin ekoloji iqtisadi pasportuna
müәssisәnin texnoloji pasportuna

26 Xәzәr dәnizinin müәyyәn dәrinliyindә balığın nәfәs alması üçün oksigen 40% azalmışdır. Bu hansı
dәrinlikdә baş verib?

•

250300m
50100m
200250 m
100200m
100150m

27 Tәbii bioloji ehtiyatlar hansı aktivlәrә aid edilir :

•

Sığorta texniki ehtiyatlarına
Maliyyә aktivlәrinә
Istehsal olunan qeyri – maliyyә aktivlәrinә
Istehsal olunmayan qeyri – maliyyә aktivlәrinә
Depozitlәrә

28 Müәssisәnin ekolojiiqtisadi pasportu hansı mәlumatlara әsasәn doldurulur?
Monoqrafiya müşahidәsinә әsasәn
Seçmә müşahidәsinә
Xüsusi tәşkil edilmiş müşahidәyә әsasәn

•

•

Statistika hesabatlarına
Bilavasitә müşahidәyә әsasәn

29 Dağmәdәn işlәrini yerinә yetirәrkәn tәbiәtdәn israfçılıqla istifadә sәbәbindәn ekoloji tarazlığı pozan
fәaliyyәt............

•

faunanın azalmasını ifadә edir
torpağın aşınmasını ifadә edir
mühitin keyfiyyәtini ifadә edir
әtraf mühitә zәrәrli tәsir adlanır]
floranın azalmasını ifadә edir

30 Müәssisәnin ekolojiiqtisadi pasportu hansı mәlumatlara әsasәn doldurulur?

•

Monoqrafiya müşahidәsinә әsasәn
Seçmә müşahidәsinә
Xüsusi tәşkil edilmiş müşahidәyә әsasәn
Statistika hesabatlarına
Bilavasitә müşahidәyә әsasәn

31 Nәrә balığı .......... yaşayan xırda canlılarla qidalanır

•

mamırlı sahәdә
sahil suda
suyun sәthindә
suyun dibindә
sahildәn 200 m uzaqda

32 Nәrә balığı günәşli suda neçә il yaşaya bilir?

•

40 il
30 il
10 il
100 il
70 il

33 Statistika tәdqiqatının obyekti nәyin qarşılıqlı tәsiri prosesidir?

•

Yerlә ayın
Okean dibi mühiti
Flora vә fauna mühiti
İnsanla tәbii mühitin
Yerüstü mühit

34 Tәbii mühitin kompanentlәrini, mühitin biotasını vә mühitin dәyişmәsi amillәrini öyrәnәn elm sahәsi

•

әtraf mühit statistikası
audit
botanika
ekologiya
tәbiәt

35 ARda әtraf mühitә dair mәlumat........ müşahidә aparmaq yolu ilә toplanır.

•

korrespondent
sorğu
hesabat
Statistika hesabatı vә xüsusi tәşkil olunmuş
anket

36 әtraf mühitin qorunması statistikasının obyekti nәdir ?

•

kütlәvi ictimai – iqtisadi hadisәlәr
ictimai hadisәlәr
sosial – iqtisadi hadisәlәr
tәbiәtin insan cәmiyyәtindә tәzahür edәn hadisәlәri
sosial hadisәlәr

37 әtraf mühit qorunmasına dair qanunu әtraf mühit qorunmasının ......... müәyyәn edir.

•

Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin әsaslarını
Sosial әsaslarını
İqtisadi әsaslarını
Hüquqi әsaslarını, iqtisadi әsaslarını , sosial әsaslarını
İctimai әsaslarını

38 әtraf mühit dedikdә nә başa düşülür?

•

Mitasfer
Karbohidrogen tәbәqә
Azon tәbәqәsi
İnsanı әhatә edәn tәbii mühit
Statosfer

39 әtraf mühitin keyfiyyәti göstәricilәri dedikdә әtraf mühitin qorunmasını tәşkil edәn.................. başa
düşülür.

•

әtraf mühitin ilkin göstәricilәri
standartlar
normativtexniki sәbәblәr
mәhsullar , normativtexniki sәbәblәr , standartlar , mәhsullar vә standartlar , әtraf mühitin ilkin göstәricilәri
mәhsullar vә standartlar

40 Çirklәnmәyә hәsas olan bitkilәri sıradan çıxaran ağır metal çox olan әrazidә başqa bitki növünün adı

•

qamışabәnzәr
gibrit bitkilәr
mamırabәnzәr
asırğal
texnogen bitkilәr

41 Sәmada azon kütlәsinin axınına sәbәb olan Azon deşiyi yerin hansı qitәsindәdir

•

Cәnubi Amerika qitәsindә
Avrasiyada
Antraktida
Afrika qitәsindә
Arktikada

42 Başqa tәbii sәrvәtlәrdәn fәrqli olaraq torpaq sәrvәti bәrpa oluna bilәrmi

•

bәrpası zәlzәlә yolu ilә mümkündür
bәrpasına su çatmır
bәrpa olunmur
bәrpa olunur
bәrpasına istilik çatmır

43 Münbit torpaq örtüyünün 1 sm yaranmasına neçә il tәlәb olunur

•

5 il
500 il
200il
10 il
50 il

44 Zәrәrvericilәri mәhv edәn vә onların miqdarına nәzarәt edәn konkret kimyәvi maddәnin adı

•

aktiv inqrediyent
azot oksidi (H2O)
quraq zonası
aytgen nüvәlәri
aerasiya çәni

45 Yer kürәsinin әsasәn oksigen vә azotdan ibarәt olan hava örtüyünün elmi adı

•

atmosfer yağıntıları
atmosfer
bәrk qalıq
bakterial tәmizlik
bioqaz

46 Atmosferin vәziyyәti çirklәndirilmәsi vә qorunması statistikasının göstәricilәri

•

atmosferin vәziyyәtinә nәzarәtin tәşkili
atmosferin qorunması tәdbirlәri
bunların hamısı
atmosferin çirklәndirilmәsi
atmosferin qorunmasına çәkilәn xәrclәr

47 Atmosfer kütlәsinin tәqribәn yarısı atmosferin hansı qatındadır

•

5 kmlik üst qatında
100 kmlik alt qatında
5 kmlik alt qatında
100 kmlik üst qatında
10 kmlik üst qatında

48 Atmosfer dispersiyası nәdir?

•

Bioloji etalon
Bakteroloji tәmizlik
Suyun çirklәn mәsi
Tüstünün atmosferә dağılması
Bioloji dövran

49 Suyun qiymәtlәndirilmәsi zamanı әsas meyar kimi nә götürülür?

•

Suyun keyfiyyәti
Tәnzimlәnәn su tәchizatı mәnbәyindә olan suyun maya dәyәri
Su ehtiyyatlarına vә sәmәrәli istifadәsinә yönәldilәn xәrclәr
Çayda, hövzәdә vә ya onun bir hissәsindә su axarının tәnzimlәmә dәrәcәsi
Su istehlakçılarının sudan istifadә üçün çәkdiyi xәrclәr

50 Suların çirklәndirilmәsi dedikdә onların ......... aşkar edilmәsi başa düşülür

•

yoluxmasızlaşdırılması
ekoloji mahiyyәti
biosfer funksiyası , ekoloji mahiyyәti

biosfer funksiyası
dövriyәliliyi

51 Azәrbaycanda daşqınlar Kür vә Araz çaylarının hansı axarlarında baş verir

•

dağ әtәyi zonalarda
orta axarlarında
yuxarı axarlarında
aşağı axarlarında
dәzniz vadisindә]

52 Canlı orqanizimlәr kütlәsinin yerlәşdiyi yer kürәsinin nazik qatı vә su sәthinin üst qatı necә adlanır

•

biosfera
biotic
biosit
biomonitorinq
biotop

53 Ekoloji qrupların vә әtraf mühit obyektlәrinin şaquli olaraq yerlәşmәsinin elmi adı

•

yarussluq
kolluluq yarusu
yuxarı yarus
aşağı yarus
otlaqlıq yarusu

54 Bir hüceyrәli orqanizmlәrin elmi adı

•

bentos
bakterialar
bioloji dövran
bәrk qalıq
benzopiren

55 Beynәlxalq tәsnifata әsasәn torpaq fondu mәqsәdli iqtisadi tәyinatına görә hansı kateqoriyaya bölünür

•

dövlәt su fondu vә dövlәt ehtiyatı torpaqları
yaşayış vә qeyri kәnd tәsәrrüfatı torpaqları
kәnd tәsәrrüfatı üçün yararlı torpaqlar, yaşayış kәnd tәsәrrüfatı üçün yararlı torpaqlar vә qeyri kәnd tәsәrrüfatı
torpaqları, dövlәt meşә fondu, dövlәt su fondu vә dövlәt ehtiyatı torpaqları
Beynәlxalq tәsnifata әsasәn torpaq fondu mәqsәdli iqtisadi tәyinatına görә hansı kateqoriyaya bölünür
dövlәt meşә fondu

56 İqlim amili dedikdә nәyin dәrәcәsi başa düşülür

•

külәyin miqdarı dәrәcәsi
külәyin sürәti dәrәcәsi
istilik enerjisi vә su ilә tәmin olunma
su ilә tәmin olunma dәrәcәsi
relyefin dәyişmәsi dәrәcәsi

57 Münbit torpaq örtüyünün 1 sm yaranmasına neçә il tәlәb olunur

•

5 il
10 il
200il
500 il
50 il

58 Atmosfer havasının çirklәndirilmәsi indeksi

•

J=∑XoSo/∑X1S1
J=∑ X1S1 / ∑ Xo S1
J=∑ x1So/∑x1S1
J=∑ xo S1/∑ xoSo
J=∑ x1So/∑x1So

59 Böyük olmayan әrazidә iqlim strukturu necә adlanır

•

makrosfera
mikroiqlim
litosfera
biosfera
mikrosfera

60 Mikroiqlim nәdir?

•

Biolojo etalon
Atmosferin çirklәnmәsi
Böyük әrazidә iqlim strukturu
Böyük olmayan әrazidә iqlim strukturu
Suyun çirklәnmәsi

61 Tüstüdә mövcud olan kansorogen karbohidratın elmi adı

•

benzopiren
bәrk tullantılar
bioloji etalon
bioqaz
bioloji akkumulasiya

62 әmәk qanunları mәcәllәsindә 1718 yaşlı şәxslәr üçün hәftәdә neçә saat iş vaxtı müәyyәn edilir?

•

42 saat
32 saat
34 saat
36 saat
40 saat

63 İstehsal müәssisәlәrindә әmәk mühafizәsi işlәrinin tәşkili rәhbәrliyin әmri ilә kimlәrә tapşırırlar:

•

Elektrikә
Şöbә müdirinә
Fәhlәyә
Texniki işçiyә
Baş mühәndisә

64 Sınaq zamanı hidarvlik domkratlarda tәzyiq düşgüsü neçә faizdәn artıq olmamalıdır?

•

40%dәn
30%dәn
20%dәn
10%dәn
50%dәn

65 Dinamiki sınaq zamanı qaldırıcı kran buraxıla bilәn yükdәn neçә faiz artıq yüklәnmәlidir?

•

10%

40%
50%
60%
20%

66 Hәftәlәrarası istirahәt neşә saatdan az olmamalıdır?

•

42 saat
36saat
32 saat
30 saat
40saat

67 әmәk qanunları mәcәllәsindә 1516 yaşlı şәxslәr üçün hәftәdә neçә saat iş vaxtı müәyyәn edilir?

•

36 saat
26 saat
32 saat
34 saat
24 saat

68 Müәssisә rәhbәrliyinin işә yeni qәbul olunan elmitәdqiqat işçilәri üçün hansı sınaq müddәti müәyyәn
etmәyә ixtiyarı var?

•

beş ay
üç ay
iki ay
bir ay
dörd ay

69 Müәssisә rәhbәrliyinin işә yeni qәbul olunan mәsul işçilәr üçün hansı sınaq müddәti müәyyәn etmәyә
ixtiyarı var?

•

beş ay
üç ay
iki ay
bir ay
dörd ay

70 Müәssisә rәhbәrliyinin yeni işә qәbul olunan fәhlә üçün hansı sınaq müddәti müәyyәn etmәyә ixtiyarı
vardır?

•

iki hәftә
bir hәftә
dörd hәftә
beş hәftә
üç hәftә

71 İş vaxtından artıq işlәr hәr bir fәhlә vә ya qulluqçu üçün dalbadal iki gün әrxindә neçә saatdan çox ola
bilәr?

•

4 saatdan
8 saatdan
10 saatdan
12 saatdan
6saatdan

72 Gecә növbәsindә iş günü neçә saat qısaldılır?

•

0,5 saat
2 saat
3 saat
4 saat
1 saat

73 Aşağıdakı faktorlar qrupunun hansı mühüm iqlim faktorlarıdır?

•

Texnogen faktorlar.
Biotik faktorlar;
İonlaşdırıcı şüalanmalar;
Temperatorudur, nәmlik, havanın hәrәkәt sürәti;
Optik diapozonun şüalanmaları;

74 İş yerindә mikroiqlimatın әsas parametrlәri hansılardır?

•

İş yerindә havanın tәrkibindәki ionların miqdarı
İş yerindә havanın tәrkibindәki tozun miqdarı
İş yerindә havanın tәrkibindәki azotun miqdarı
A) İş yerindә havanın tәrkibindәki oksigenin miqdarı
İş yerindә havanın temperaturu, nisbi nәmliyi, axma sürәti

75 әmәyin mühafizәsi üzrә tәlimatlara aid edilir:

•

Hәmkarlar ittifaqlarının hüquqları üzrә tәlimatlar
Daxili intizam qaydaları üzrә tәlimatlar
Müәssisәyә daxil olan kәnar şәxslәr üçün tәlimatlar
Xәsarәt alan işçilәr üçün tәhlükәsizlik qaydaları üzrә növbәdәn kәnar tәlimatlar
Tәhlükәsizliyә aid olan tәkliflәrin verilmәsi üzrә tәlimatlar

76 Sanitariya mәsafәlәri nә demәkdir?

•

Bir istehsal müәssisәsi әrazisindәn avtobus dayanacağına qәdәr mәsafә
Bir istehsal müәssisәsi әrazisindәn yemәkxanaya qәdәr mәsafә
Bir istehsal müәssisәsi әrazisindә tәhlükәsizliyi tәmin etmәk üçün ayrıayrı obyektlәr arasında mәsafәlәr
Bir istehsal müәssisәsi әrazisindәn tibb mәntәqәsinә olan mәsafә
Müәssisәdәn yaşayış zonasına qәdәr mәsafә

77 İstehsal müәssisәlәrindә işçilәrә tәkrar tәlimat neçә aydan bir keçirilmәlidir:

•

10 aydan bir
6 aydan bir
8 aydan bir
12 aydan bir
9 aydan bir

78 İstehsalatla әlaqәdar baş verәn bәdbәxt hadisәlәr hansı formalı aktla sәnәdlәşdirilir.

•

4T formalı aktla
H1 formalı aktla
GT formalı aktla
BT formalı aktla
2H formalı aktla

79 Yaşı 16dan 18dәk olan qızlar üçün yük daşıma norması neçә kiloqram müәyyәn edilir?

•

10,25 kq
11kq
10,5kq

10 kq
10,1 kq

80 Ekoloji tәhlükәsizliyin tәmini üçün lazımdır:

•

doğru cavab yoxdur.
biomüxtәlifliyin qorunub saxlanmaması;
tәbii ekolojisistemdә tәsәrrüfat vә b. fәaliyyәtin zәrәrli tәsirinin qarşısının alınması;
tәbii resursların sәmәrәsiz istifadәsi;
torpaq vә su resurlarından istifadәnin genişlәndirilmәsi;

81 Azәrbaycanın torpaq fondunun sıradan çıxması sәbәblәrindәn deyil:

•

torpağın terraslaşdırılması.
sürüşmә;
şoranlaşma;
eroziya ;
çirklәnmә;

82 Ekoloji problemlәri yaradan tәbii endogen proseslәr:

•

tektonik proseslәr vә eroziya.
sürüşmәlәr;
aşınmalar;
radioaktiv elementlәrin parçalanması;
palçıq vulkanları vә zәlzәlәlәr;

83 Ekoloji proseslәr sәbәbindәn yaranmır:

•

zәlzәlә.
aşıma;
eroziya;
sürüşmә;
sel;

84 Xәzәr ekosisteminin vәziyyәti asılıdır :

•

doğru cavab yoxdur;
dәniz nәqliyyatının inkişafından;
mineral resurslardan;
bioloji resurslardan;
sәnaye vә mәişәt çirkab sularından ;

85 Xәzәr sahillәrinin ekoloji cәhәtdәn әhәmiyyәti nәdәdir:

•

suvarma kanallarının çәkilmәsindә;
kәnd tәsәrrüfatının inkişafında ;
sәnaye sahәlәrinin yerlәşdirilmәsindә ;
turizmin inkişafında;
qabarmaçәkilmә elektrik stansiyasının tikilmәsindә;

86 Xәzәrin çirklәnmәsinin mәnfi ekoloji nәticәlәri:

•

neft hasilatınadır;
balıq ehtiyatlarınadır;
molyuskalardır;
su bitkilәrinәdir;
duz ehtiyatlarınadır;

87 Xәzәrin әn çox çirklәnmiş sahәlәri:

•

Neft daşları vә Neftçala sahillәri;
Sumqayıt vә Lәnkәran sahillәri;
Bakı buxtası vә Neft daşları;
Çilov vә Qum adaları;
Bakı vә Xaçmaz sahillәri;

88 KürAraz regionunda xarakterik eroziya növüdür:

•

su eroziyası;
doğru cavab yoxdur.
sәth eroziyası;
külәk eroziyası;
irriqasiya eroziyası;

89 KürAraz regionunun başlıca su mәnbәlәrdir:

•

bulaq suları;
yeraltı sular;
Kür vә Araz çayları.
Ağgöl vә Göyçay çayı;
Sarısu vә Hacıqabul göllәri;

90 Su ehtiyatlarından daha çox istifadә olunur :

•

kimya vә metallurgiya sәnayesindә;
kәnd tәssәrrüfatı vә mәişәtdә;
sәnaye vә mәişәtdә;
kәnd tәssәrrüfatı vә sәnayedә;
doğru cavab yoxdur;

91 Şәki Zaqatala İRda ekoloji vәziyyәti gәrginlәşdirәn amillәrdәndir:

•

qәrzәkli meyvәçiliyin inkişafı
kurort turizmin inkişafı
meyvә tәrәvәz konservi müәssisәlәri
doğru cavab yoxdur
tәbii resurslardan sәmәrәli istifadә

92 Şoranlaşmış torpaqlar daha çox rast gәlinir:

•

KürAraz ovalığında;
Abşeron Qobustanda;
SamurDәvәçi ovalığında;
Lәnkәran ovalığında;
Qarabağ vә Haramı düzlәrindә;

93 Tәbii dağ göllәrinin başlıca çirklәnmә sәbәbi:

•

quşçuluğun inkişafıdır;
balıqçılığın inkişafıdır;
әtrafında әkinçiliyin inkişafıdır;
turizmin inkişafıdır ;
doğru cavab yoxdur;

94 Torpaq ehtiyatlarının mühafizә yollarından deyil:
rekultivasiya;

•

torpaq kadastrı;
intensiv istifadә ;
torpağın bonitet qiymәtlәndirilmәsi;
fitomeliorasiya;

95 Azәrbaycanda ekoloji krizisin obyektiv sәbәblәri?

•

tәbii resursların tükәnmәsi vә tәbii fәlakәtlәr
doğru cavab yoxdur
texnoloqiyalardan sәmәrәli istifadә
tәbii resursların şәxsi mülkiyyәt hüququ
tәbiәtdәn sәmәrәli istifadә vә onun bәrpası

96 Azәrbaycanda atmosferin başlıca çirklәnmә mәnbәlәri:

•

dağmәdәn işlәri;
bәrk formalı tullantılar;
sәnaye müәssisәlәri vә avtomobil nәqliyyatı;
sәnaye sahәlәri vә kәnd tәsәrrüfatı.
kәnd tәsәrrüfatı;

97 Azәrbaycan meşәlәrinә müasir antropogen tәsir baş verir :

•

doğru cavab yoxdur ;
heyvanların normal otarılmasından;
arıçılığın inkişafından;
sanitar kәsilmәdәn;
turizmin inkişafından;

98 Atmosferin çirklәnmә sәbәblәrindәn biridir:

•

doğru cavab yoxdur
köhnә avtomobillәr;
tramvay vә troleybuslardan geniş istifadә
tullantıların kompleks emalı;
qaztoz tutucu qurğuların geniş tәtbiqi;

99 Atmosferin әsas çirklәnmә növlәrindәn biridir:

•

bakteriyalar;
bitki sporları
kimyәvi ;
bioloji;
gübrәlәr;

100 Araz çayını daha çox çirklәndirәn ölkә:

•

Ermәnistan;
Türkiyә ;
Gürcüstan;
Azәrbaycan;
İran;

101 Çirkab suların tәmizlәnmә üsullarındandır:
bioloji, fiziki;
fizikiüzvü;
üzvü, bioloji;
doğru cavab yoxdur;

•

•

kimyәvi,bioloji;

102 Xroniki peşә xәstәliyi nә vaxt yaranır?

•

İlan vurma hallarında
Elektrik cәrәyanı vurduqda
Hәrәkәt edәn maşın vә mexanizmlәrin tәsirindәn zәdәlәnmә hallarında
Zәrәrli istehsalat amillәrinin uzunmüddәtli tәsirindәn yaranır
İldırım vurma hallarında

103 Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә әsasәn peşә xәstәliyi dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

Zәrәrli әmәk şәraitinin insan orqanizminә tәsiri nәticәsindә әmәlә gәlәn xәstәliklәr
Vәrәm xәstәliyi
Qara yara xәstәliyi
Vәba xәstәliyi
Qrip xәstәliyi

104 Sahә qaydaları hansı sahәlәri әhatә edir?

•

Spesifik xüsusiyyәtlәrinә görә ayrıayrı tәsәrrüfat sahәlәrini әhatә edir
Bir neçә müxtәlif sahәlәrin tәhlükәsizliyi qaydaları
Elektrik tәhlükәsizliyi qaydaları
Yükqaldırıcı kranların tәhlükәsizliyi qaydaları
Partlayış işlәrinin tәhlükәsizliyi qaydaları

105 İlkin tәlimat hansı halda keçirilir?

•

İşçi xәsarәt alandan sonra
Qәza baş verdikdәn sonra
Sexin rәisi istәdiyi hallarda
İşçi işә qәbul edildikdә tәhlükәsizlik texnikası şöbәsindә
İşçi sәrbәst işә başlayandan әvvәl, bilavasitә iş yerindә

106 Azәrbaycan әrazisindә әmәk vәzifәsini yerinә yetirәrkәn xarici ölkә vәtәndaşları ilә baş vermiş bәdbәxt
hadisә necә tәhqiq edilir?

•

Azәrbaycan Respublikasının әmәk vә әmәyin mühafizәsi sahәsindә tәrәfdar çıxdığı Beynәlxalq sazişdә nәzәrdә
tutulmuş qaydalar әsasında
Xarici tәşkilatın tәklifi әsasında
Xarici Dövlәtdә mövcud olan qanunvericilik әsasında
İşçinin vәkilinin göstәrişi әsasında
Müәssisәnin hәmkarlar vә әmәyin mühafizәsi şöbәsinin birgә qәrarından

107 İzafi nәmliyә görә tәlәb olunan hava sәrfi

•

108 Havanın nisbi nәmliyi doymuş su buxarı tәzyiqi ilә necә ifadә edilir?

•

109 Sexә daxil olan zәrәrli qazın miqdarı(q, q/saat) mәlum olarsa tәlәb olunan hava sәrfi necә tapılır?

•

110 Monoqrafik tәhlil üsulu ilә nә öyrәnilir?

•

Әmәk tәhlükәsizliyi standartları
İstehsal obyektlәrindә potensial tәhlükәli vә zәrәrli amillәr, texnoloji prosesin istehsalat sanitariyası vә
tәhlükәsizlik texnikası tәlәblәrinә uyğunluğu
Tәhlükәsizlik texnikası qaydaları
Yanğın tәhlükәsizliyi normaları
Әmәk qanunvericiliyi

111 Sәnaye müәssisәlәri, istehsalat vә sanitariya – mәişәt otaqlarının layihәlәndirilmәsindә әsasәn neçә tәlәb
irәli sürülür?

•

9
10
8
7
11

112 Tüstü, qaz vә toz istehsalat zәrәri buraxan müәssisәdә yaşayış binalarının hansı hissәsindә
yerlәşdirilmәlidir?

•

Yaşayış binalarının solunda.
Yaşayış binalarının külәk tutulmayan tәrәfindә;
Yaşayış binalarının külәk tutan tәrәfindә;
Yaşayış binalarının arxa tәrәfindә;
Yaşayış binalarının sağında;

113 Müәssisәnin әrazisindә tikililәr vә istehsalat qurğular planlaşdırıldıqda nә nәzәrә alınmalıdır?

•

Qaz tәminatı.
Külәyin istiqamәti vә binaların işıqlandırılması;
Titrәyişlәr;
Maşınların hәrәkәti;
Elektrik xәtlәri;

114 Tikinti meydançasının tәşkili zamanı hansı işin görülmәsi baş planda nәzәrdә tutulur?

•

Çәpәrlәmә.
Әhalinin yerlәşdirilmәsi;
Axıntı suların kәnarlaşdırılması;
Müvәqqәti nәqliyyat yollarının çәkilmәsi;
İşıqlandırmaq;

115 әmәyin vә istehsalat şәraitinin işçilәrin işgüzarlığı vә sağlamlığına tәsirini öyrәnәn elm vә ya sistem
hansıdır?

•

İstehsalat sanitariyası;
Әmәyin gigiyenası;
Tibb.
Ekologiya;
Hüquq;

116 Sәnaye müәssisәlәrindә sağlam – gigiyenik şәrait yaratmaq mәqsәdi ilә layihәlәrdә hansı otağın olması
nәzәrdә tutulmalıdır?

•

Sәhiyyә mәntәqәsi.
İdman zalı;
Oxu zalı;
Oxu vә idman zalı;
Sanitariya – mәişәt otaqları;

117 Açıq havada işlәr aparılarkәn sanitar – gigiyena mәsәlәlәrinin hәllini çәtinlәşdirәn neçә sәbәb var?

•

8
3
2
1
4

118 İstehsalat sanitariyası nә demәkdir?

•

Yanğının qarşısını alan texniki tәdbirlәr sistemidir;
Zәhәrli istehsalat amillәrinin tәsirini qarşısını alan tәşkilatı, gigiyenik vә sanitariya texniki tәdbirlәr sistemidir;
İstehsalatda bәdbәxt hadisәnlәrin sәbәbini öyrәnәn elmdir;
Nәqliyyat hadisәsinin qarşısını alan texniki tәdbirlәr sistemidir;
Bәdbәxt hadisәnin qarşısını alan texniki tәdbirlәr sistemidir;

119 әmәk gigiyenası nәyi öyrәdir?

•

Yanğın tәhlükәsizliyini öyrәnәn elmdir;
Nәqliyyat hadisәsinin sәbәbini öyrәnәn elmdir.
Әmәk prosesinin vә istehslat mühitinin insanın işgüzarlığına vә sağlamlığına tәsirini öyrәdәn elmdir;
İstehsalat prosesini öyrәnәn elmdir;
Bәdbәxt hadisәnin sәbәbini öyrәnәn elmdir;

120 Zәhәrlәnmә zamanı tibbi müәssisәnin hәkimi hara mәlumat vermәlidir?

•

Rәhbәrliyә;
Yerli sanitariya epidemiologiya stansiyasına (SES);
Dövlәt müfәttişliyinә.
Sex rәisinә;
Tibbi müәssisәsinә;

121 Zәrәrlәrlәrin neçә faizi ehtiyatsızlıqdan, mühafizә vasitәlәrindәn qeyri – düzgün istifadә edilmәdikdәbaş
verir?

•

14
15
13
12
10

122 Zәrәrlәrlәrin neçә faizi tәhlükәsizlik qaydalarına riayәt olunmamasından baş verir?

•

10
14
15
20
12

123 Zәrәrlәrlәrin neçә faizi tәşkilatı vә şәxsi sәbәblәrdәn baş verir?

•

70
60
80
50
90

124 Son illәr texniki vә sanitariya – gigiyena sәbәblәrdәn baş verәn bәdbәxt hadisәlәrin azaldınması nә ilә
izah edilir?

•

Texnikadan düzgün istifadә edilmәmәsi ilә.
Maşınların düzgün idarә edilmәsi ilә;
Әmәyin mühafizә qaydalarına düzgün riayәt edilmәsi ilә;
Sanitar – gigiyenik qaydalara düzgün riayәt edilmәmәsi ilә;
Elmi texniki tәrәqqinin sürәtlә inkişafı ilә;

125 İstehsalatda baş vermiş bәdbәxt hadisәlәrin sәbәblәri qrupuna aiddir:

•

Hәrbi
Sosial
Tәbii
Texniki
Ekoloji

126 İZ formalı akt kim tәrәfindәn tәrtib edilir?

•

İşçi tәrәfindәn
İşәgötürәn tәrәfindәn komissiyanın tәhqiqat aktı әsasında
Müfәttiş tәrәfindәn
Polis tәrәfindәn
Hәmkarlar tәşkilatları tәrәfindәn

127 Kәskin peşә xәstәliyinә aid edilir:

•

Zәrәrli istehsalat alimlәrinin işçiyә on iş növbәsindәn artıq olmayan müddәtdә tәsiri nәticәsindә әmәlә gәlәn
xәstәlik
Zәrәrli istehsalat amillәrinin işçiyә bir iş növbәsindәn artıq olmayan müddәtdә tәsiri nәticәsindә әmәlә gәlәn
xәstәlik
Zәrәrli istehsalat alimlәrinin işçiyә üç iş növbәsindәn artıq olmayan müddәtdә tәsiri nәticәsindә әmәlә gәlәn
xәstәlik
Zәrәrli istehsalat alimlәrinin işçiyә beş iş növbәsindәn artıq olmayan müddәtdә tәsiri nәticәsindә әmәlә gәlәn
xәstәlik
Zәrәrli istehsalat alimlәrinin işçiyә yeddi iş növbәsindәn artıq olmayan müddәtdә tәsiri nәticәsindә әmәlә gәlәn
xәstәlik

128 İstehsalatda baş verәn bәdbәxt hadisәlәr hansı halda İZ formalı aktla rәsmilәşdirilir?

•

İşçi aldığı zәdәdәn on iş günündәn artıq müddәtә әmәk qabiliyyәtini itirdikdә
İşçi aldığı zәdәdәn üç iş günündәn artıq müddәtә әmәk qabiliyyәtini itirdikdә
İşçi aldığı zәdәdәn beş iş günündәn artıq müddәtә әmәk qabiliyyәtini itirdikdә
İşçi aldığı zәdәdәn bir iş günündәn artıq müddәtә әmәk qabiliyyәtini itirdikdә
İşçi aldığı zәdәdәn yeddi iş günündәn artıq müddәtә әmәk qabiliyyәtini itirdikdә

129 İstehsalat ilә әlaqәdar zәdәlәrә nә aid edilir?

•

İntihara cәhd
Tәbii ölüm
İşәgötürәnin yazılı sәrәncamına әsasәn, әmәk vәzifәsini şәxsi minik maşınında yerinә yetirdiyi vaxt işçinin aldığı
zәdә
Sәrxoş vәziyyәtdә iş gördükdә zәdәlәnmә
Cinayәt etdiyi zaman

130 әmәk mühafizәsindә ümumilikdә bәdbәxt hadisәlәr neçә qrupa bölünür.

•

dörd әsas qrupa
beş әsas qrupa
altı әsas qrupa
iki әsas qrupa
üç әsas qrupa

131 İstehsalatda tәsadüf edilәn istehsal zәrәrlәri neçә qrupa bölünür

•

8qrupa
7qrupa
2qrupa
6qrupa
3qrupa

132 Müdiriyyәt N1 formalı aktın tәrtib olunmasından imtina edәrsә,zәrәrçәkmiş şәxsin bu haqda şikayәt
әrizәsinә neçә günә hәnkarlar komitәsi baxıb rәy vermәlidir?

•

6 günә
15 günә
10 günә
8günә
7günә

133 N1 formalı akt tәdqiqat materialları ilә birlikdә müәssisәdә neçә il saxlanılmalıdır?

•

45 il
40 il
20 il
30 il
35 il

134 Mәişәtlә әlaqәdar bәdbәxt hadisәlәr hansı aktla rәsmilәşdirilir?

•

BT formatı
AB formatı
AS formatı
AD formatı
BE formatı

135 Pәncәrә oyuqlarından işıqlanan binalar arasındakı sanitariya mәsafәsi nә qәdәr olmalıdır?

•

17 m olmalıdır;
Qarşıdakı binanın hündürlüyündәn vә ya 12 m – dәn az olmamalıdır;
15 m olmalıdır;
Qarşıdakı binanın hündürlüyündәn olmamalıdır;
18 m olmalıdır;

136 Havada, suda vә torpaqda zәhәrli maddәlәrin azalmış miqdarının bu dәyişikliyi yaradan kapitalın hәr
vahidinә olan nisbәti

•

C=∆ B/1,05×K
C=∆ B/S
C=∆ B×K
K × C=∆ B
C=∆ B/K

137 Ekoloji uçotda mәsrәf vә nәticәlәrin tәhlili zamanı hansı qiymәtlәndirmә metodundan istifadә olunur ?

•

Orta qiymәtlәndirmә metodu
Balans metodu
Indeks metodu
Ehtimal edilәn qiymәtlәndirmә metodu
Nisbi qiymәtlәndirmә metodu

138 Yer qabığı vә üst mantiya da daxil olmaqla sәthin üst hissәsinin adı

•

zontiya
litosfera
rütubәtli zona
quraqlıq zonası
mantiya

139 Torpağın normativ qiymәti hansı hallarda meyar kimi istifadә olunur

•

torpaq sahәsinin bir kateqoriyadan digәrinә verilmәsi
ipoteka vә sığortalanma
alqısatqı, ipoteka vә sığortalanma, torpaq sahәsinin bir kateqoriyadan digәrinә verilmәsi
alqısatqı
nizamnamә vә icarәyә verildikdә

140 Meşәlik sahәsinin umumi mütlәq artimi neçә hesablanir?

•

•

Il әrzindә meşә materiallarının ümumi mütlәq artımını әsas dövrdәki meşәlik sahәsinә bölmәklә
Meşәlik әrazidә kök üstә olan meşә materiallarının m3 –la hәcmini hәmin әrazidә yaşayan әhalinin sayına
bölmәklә
Reğionun meşәlik ilә әhatә olunmuş sahәsinin regionda yaşayan әhalinin ümumi sayına bölmәklә
Regionun meşәlik sahәsini regioyun ümumi sahәsinә bolmәklә
Meşәliklәrin hesabat dövründәki sahәsindәn әsas dövrdәki sahәsini çıxmaqla

141 Tәbii sәrvәt statistikasında tәtbiq edilәn әsas qruplaşdırmalar hansılardır

•

kәşf edilmә dәrәcәsinә görә vә regionlar üzrә
mülkiyyәt formasına görә vә tәzәlәnә bilәn vә bilmәyәnlәr, istehsal olunan vә olunmayanlar, tәrkib ünsurlәri vә
tәyinatına görә, kәşf edilmә dәrәcәsinә görә vә regionlar üzrә
istehsal olunan vә olunmayanlar
tәzәlәnә bilәn vә bilmәyәnlәr
tәrkib ünsurlәri vә tәyinatına görә

142 Tullantılar nә üçün tәkrar emal olunur ?

•

Litosferi tәmiz saxlamaq üçün ;
Ekoloji sabitlik yaratmaq üçün ;
Xammala qәnaәt endirmәk üçün ;
Tәbii resurslardan istifadәni minumuma endirmәk üçün ;
Atmosferi tәmiz saxlamaq üçün ;

143 Sәnaye tullantıları әn çox hansı sahәlәrdә müşahidә olunur ?

•

Faydalı qazıntı yataqlarının istismarında
Neft  qaz quyularının qazılmasında
Dag – mәdәn sәnayesindә
Geoloji – kәşfiyyat işlәrindә
Geoloji axtarış işlәrindә

144 Vegetasiya müddәtindә bitkilәrin normal inkişafına lazım olan suyun miqdarı:

•

(M= TJ) –(∆ EБ)
M= (∆E+Б)  (TJ)
M=(Tj) × (∆E+Б)
M=(Tj) / (∆E+Б)
M= TJ∆E+Б

145 әtraf mühitin sağlamlıq üçün әlverişli olması göstәricilәri

•

әtraf mühitdәn asılılıq, sağlamlığın vәziyyәti
sağlamlığın vәziyyәti
sağlamlığın bәrpası
әtraf mühitdәn asılılıq
sağlamlıq dәrәcәsi

146 Ekoloji sistemlәrin tәsviri vә monitorinqi zamanı istifadә edilәn metodları öyrәnәn elm sahәsinin adı

•

ekologiya statistikası
ekologiya maliyyәsi
ekologiya iqtisadiyyatı
ekologiya
ekologiya auditi

147 Mühitә zәrәrli olan fәaliyyәt növlәrini dayandırdıqda tәbiәtin korlanmasına qarşı çәkilәn hәqiqi vә ya
müvәqqәti xәrclәr göstәricisi
istehsal xәrclәri

•

tәdavül xәrclәri
keçid xәrclәri
renta haqqı
istehlak xәrclәri

148 Torpaq ehtiyatları statistikasının göstәricilәri sistemi neçә bölmәdәn ibarәtdir

•

5
7
3
9
2

149 Yer kürәsinin hansı qitәsi sülh vә әmәkdaşlıq materiki adlanır

•

Afrika
Asiya
Avropa
Buzlu şimal
Antraktida

150 әtraf mühitin qorunmasının beynәlxalq obyekti deyil

•

Yerin tәki
Kosmos
Dünya okeanı
Atmosfer havası
Antraktida

151 әtraf mühitin qorunması ilә bağlı monitorinq hansı alt sistemә bölünür

•

fiziki, azon vә biosfera
atmosfer, hava vә su
kainat vә sәma
isti vә soyuğun tәsiri
fiziki, kimyәvi vә bioloji

152 әtraf mühit komponentlәrinin kompleks göstәricilәrinin mütlәq qiymәtinin hesablanması göstәricisinin
adı

•

OPAQİ
V
AQİ
OPA
EVİ

153 әtraf mühitin qorunmasının Dövlәtin hüquq diksiyasından kәnar beynәlxalq obyektlәrә aiddir

•

avrasiya
atmosfer havası
dünya okeanı
kosmos
antraktida , kosmos , dünya okeanı , atmosfer havası

154 Çirkab sularının axıdılmasının nәticәsini qiymәtlәndirmәk üçün İL düsturunun aşağıdakı hissәsindәn
istifadә edilir

•

İL = EL2 / EL2b
İL2 = EL1b / EL2b

İL2 = EL1b / EL2
İL1 = EL1 / EL1b
İL0 = EL1 / EL2b

155 Tәbiәtin qorunması tәdbirlәri üçün cari mәsrәflәri müәyyәnlәşdirәrkәn bütün әmtәәlik mәsulun
dәyәrindәn nәyi çıxmaq lazımdır

•

cari mәsrәflәri
zay mәhsuldan itkilәr
popen ödenişi
istifadә olunmuş xammalın dәyәri
zay mәhsuldan itkilәr, popen ödenişi, istifadә olunmuş xammalın dәyәri

156 Torpaqdan k/tı mәqsәdlәri üçün istifadә olunduqda torpaqdan istifadә haqqının sәviyyәsi göstәricisi

•

S= N3/ P
S= PN3/100
S= PN3
S= P/N3
S= P+N3/100

157 Torpağın çürümüş bitki vә heyvan mәnşәyli maddәlәrdәn ibarәt olan üzvi kompanent

•

hәşarat çürüntüsü
tәbii peyin
torf
humus
quş peyini

158 Azәrbaycanda çoxlu sayda kiçik vulkanik püskürmә әrazisi

•

Qobustan
Xızı
Şamaxı
Abşeron
Yasamal

159 Bakı şәhәrindә әn ciddi torpaq sürüşmәsinә mәruz qalan әrazi

•

Bayıl
Binәqәdi
Balaxanı
Neft daşları
Xırdalan

160 BMTnin İqlim dәyişmәlәri üzrә çәrçivә konvensiyası hansı ilә tәsadüf edir

•

1993cü ilә
2010cu ilә
2000ci ilә
1948ci il
1960cı ilә

161 Meşәlilәr hansı sәbәbә görә torpagın eroziyasının yayılmasını lәngidir

•

buzluqların artması
külәk yolu ilә
külәk vә su yolu ilә
su ilә eroziya

qızmar günәş

162 әhalinin hәr nәfәrinә düşәn meşәlik sahәsi necә hesablanır?

•

Meşәliklәrin hesabat dövründәki sahәsindәn әsas dövrdәki sahәini çıxmaqla
Regionun meşәlik ilә әhatә olunmuş sahәsinin regionda yaşayan әhalinin ümumi sayına bölmәklә
Regionun meşәlik sahәsini regionun ümumi sahәsinә bölmәklә
Il әrzindә meşә materiallarının ümumi mütlәq sahәsinә bölmәklә
Meşәlik әrazidә kök üstә olan meşә materiallarının m3 –la hәcmini hәmin әrazidә yaşayan әhalinin sayına
bölmәklә

163 2005ci ildә Azәrbaycan әrazisindә meşә örtüyünün sahәsi 32%, 2012ci ildә isә 36 % tәşkil etmişdir.
Hәmin dövr әrzindә meşә sahәsi necә dәyişmişdir

•

105,0%
140,1%
130,3%
112,5 %
110,0%

164 A kateqoriyasına aid olan ehtiyatlar hansı tәlәblәri ödәmәlidir

•

yataqların sәrhәddinin müәyyәn edilmәsi
yataqların yerlәşmәsi, forması vә texnoloji xüsusiyyәtlәri
kәşfiyyat işi aparılmışdır
yatağın tipi, hәcmi vә sәmәrәli qalınlığı
әvvәlcәdәn qiymәtlәndirilmәsi üçün sahәsi açılmış yataqlar

165 Sanitar mühafizә zonasının әrazisindә hansı işlәri görmәk lazımdır?

•

Әrazidә dövlәt idarәsi tikmәk.
Әrazidә sәhiyyә müәssisәsi tikmәk;
Әrazidә yaşayış binası tikmәk;
Әrazini abadlıqlaşdırmaq vә yaşıllaşdırmaq;
Әrazidә mәktәb tikmәk;

166 İstehsalat zәdәlәnmәlәrinin hansı sanitariya – gigiyena qrupuna aiddir?

•

İşçilәrdә özünәnәzarәtin zәiflәmәsi.
Texnoloji reqlamentin vә rejimlәrin pozulması;
Әmәk intizamının aşağı sәviyyәdә olması;
Qeyri – normal meteroloji şәraitin olması;
Ağır vә tәhlükәli işlәrin lazımi qәdәr mexaniklәdirilmәsi;

167 Aşağıdakılardan hansı әmәyin gigiyenası elminin tәdqiqat pretmetinә deyil, istehsalat sanitariyasının
hәll etdiyi mәsәllәlәrә aiddir?

•

Fәrdi mühafizә vasitәlәrinin yaradılması.
Fәrdi mühafizә vasiәlәrinin yaradılması;
Texnoloji proseslәrin öyrәnilmәsi;
Zәrәrli vә zәhәrli istehsalat faktoru üçün yol verilәn normaların tәyini;
Sanitar – mәişәt qurğularının tәdqiqi;

168 Zәrәrlәrlәrin neçә faizi icazә olmadan işin yerinә yetirilmәsi vә tәhlükәli sahәdә yerlәşmәsi ucbatından
baş verir?
15
7
10

•

•

11
12

169 İstehsalat xarakteristikasına görә birinci qrup proseslәrә aid olur?

•

Normal metroloji şәraitdә keçәn zәrәrsiz istehsalat proseslәri
Xüsusi rejim tәlәb edәn proseslәr
Kәskin zәrәrlilik amillәri ilә xarakterizә olunan proseslәr
Normal olmayan metroloji şәraitdә keçәn proseslәr
Yeraltı şәraitdә aparılan proseslәr

170 İnsan operator tәrәfindәn bir dәqiqә әrzindә iki vә daha çox dәfә yerinә yetirilәn әmәliyyatlar hansı
kateqoriyaya aid edilir?

•

Lәng görülәn әmәliyyatlar
Hәrdәnbir görülәn әmәliyyatlar
Teztez görülәn әmәliyyatlar
Çox teztez görülәn әmәliyyatlar
Sürәtlә görülәn әmәliyyatlar

171 Travmatizmin iqtisadi tәhlil üsulu ilә nә öyrәnilir?

•

Tәhlükәsizlik tәdbirlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi imkanları
Zәrәr çәkmiş işçilәrin tәminatı yolları
İstehsalat travmatizmindәn müәssisәyә dәyәn iqtisadi zәrәr
Әmәk mühafizәsinin maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәri
İşçilәrin tәlimatlandırılmasının sәmәrәliliyi

172 Travmatizmin qruplaşma üsulu nә demәkdir?

•

Eyni xarakterli zәdәlәnmәlәr ilә nәticәlәnәn bәdbәxt hadisәlәr
İşәgötürәnlәrin biliklәri
İşәgötürәnlәrin öhdәliklәri vә vәzifәlәri
İşçilәrin tәhlükәsizlik tәlәblәrinә uyğunluğu
Meteoroloji şәrait

173 Xarici dövlәt әrazisindә olan Azәrbaycan müәssisәsindә istehsalatda bәdbәxt hadisә kim tәrәfindәn
tәhqiq edilir?

•

Hәmin dövlәtin prokurorluğu tәrәfindәn
Hәmin müәssisә rәhbәrinin әmri ilә müәssisә işçilәrindәn ibarәt komissiya tәrәfindәn
Xarici İşlәr Nazirliyi tәrәfindәn
Azәrbaycanın hәmin dövlәtdә sәfirliyi tәrәfindәn
Hәmin dövlәtin polisi tәrәfindәn

174 İstehsalatda bәdbәxt hadisәlәrin tәhqiqat komissiyasına kim sәdrlik edir?

•

Hәmkarlar tәşkilatının nümayәndәsi
Mülkiyyәtçi
Dövlәt Әmәk Müfәttişliyinin vәzifәli şәxsi
Prokuror
İşәgötürәn

175 İkinci sinif zәrәrli istehsal müәssisәlәrin qoruyucu sanitariya zonasının eni (metrlә):
100
300
50
1000

•

•

500

176 Müәssisәdә dövlәtә xәstәxana xәtti ilә dәyәn maddi zәrәri aşağıdakı düsturların hansı ilә tәyin etmәk
olar?

•
M=(B+b)P5,26n+6,99m

177 Vatt üsulu ilә süni işıqlandırmanın hesablanmasında istifadә olunan düstur hansıdır?

•
W=10ESK

178 Antoqonist zәhәrli maddәlәr hansı maddәlәrdir?

•

Orqanizmdә yığılan yüksәk molekullu maddәlәr
Orqanizmdә yığıldıqda biri digәrinin tәsirini azaldan maddәlәr
Orqanizmdә yığıldıqda biri digәrinin tәsirini artıran maddәlәr
Orqanizmdә yığılan neytral maddәlәr
Orqanizmdә yığılan az molekullu maddәlәr

179 Qeyri – normal meteoroloji şәrait istehsalatda tәsadüf edilәn istehsal zәrәrlәrinin hansı qrupuna daxildir

•

Әmәk prosesinin xüsusiyyәtindәn asılı olan zәrәrlәr qrupuna
İstehsal prosesinin xüsusiyyәtindәn asılı olan zәrәrlәr qrupuna
İstehsalat texnologiyasından
İstehsal binalarının hәcmindәn
İstehsalat binalarınn ümumi mәişәt avadanlıqlarındakı çatışmamazlıqdan.

180 Bәdbәxt hadisәdәn müәssisәyә dәyәn illik maddi zәrәr aşağıdakı düsturların hansı ilә tәyin edilir?

•

181 İki vә daha artıq adamın hәlak olması ilә nәticәlәnәn bәdbәxt hadisәlәr zamanı hansı nazirlikdә
müzakirә olunur?

•

Hәmkarlar tәşkilatı.
İqtisadi inkişaf nazirliyindә;
Fövqәladә hallar nazirliyindә;
AR Әmәk vә әhalinin sosial müdafiәsi nazirliyindә;
Dövlәt әmәk müfәttişliyindә;

182 Bәdbәxt hadisәlәrin texniki sәbәblәri qrupuna aiddir:

•

Görülәn işә rәhbәrliyin vә nәzarәtin olmaması
Texnoloji prosesin tәkmil olmaması
Tәhlükәsizlik texnikası üzrә tәlimatların pozulması
Texnoloji prosesin pozulması
Avadanlığın düzgün planlaşdırılmaması

183 Süni işıqlandırmanın hesablanma üsuluna aid edilir:

•

İşıqlandırma dәrәcәsi üsulu
Parlaqlıq üsulu
Lampa üsulu
İşıq seli üsulu
İşığı әksetmә üsulu

184 Xroniki zәhәrlәnmәlәr necә әmәlә gәlib?

•

Tәmiz havanın tәsiri altında.
Zәhәrli maddәlәrin miqdarı normadan az olduqda;
Normal şәraitdә maddәnin tәsirindәn;
Uzun müddәt insan orqanizminә kiçik miqdarda daimi tәsirdә;
Qısa müddәt әrzindә böyük miqdar maddәnin tәsiri altında;

185 Zәdәlәnmәlәr neçә qrupa bölünür?

•

8
3
4
2
5

186 Peşә xәstәliklәri nә vaxt yaranır?

•

İş yerindәn qayıdarkәn;
Müdriyyәtin tapşırığını yerinә yetirәrkәn;
Bәdbәxt hadisә nәticәsindә;
Peşә zәhәrlәnmәlәrinin tәsiri nәticәsindә ;
Tәşkilatın nәqliyyatında fәhlә vә qulluqçuları iş yerinә apararkәn;

187 Bәdbәxt hadisәlәr zamanı Texniki üsulla nә tәhqiq edilir?
Mühafizә vasitәlәri.

•

Hadisәlәrin baş vermәsinin avadanlıqların yerlәşmә planında şәrti işarәlәr üzrә qeydә alınması vә tәhqiq edilmәsi;
İnsan – maşın istehsal münasibәti sistemlәri;
Әlverişsiz texniki mәnbәli amillәrin tәhlükәsizlik dәrәcәlәri;
Әlverişsiz meteroloji şәrait;

188 Bәdbәxt hadisәlәr zamanı Topoqrafik üsulla nә tәhqiq edilir?

•

Müәssisәdә bir neçә il әrzindә zәdәlәnmәlәr haqqında toplanmış statistika materialları tәhqiq edilir.
Hadisә baş verdiyi yerdә әmәk vә texnoloji proseslәr, iş yeri, әmәyin santariya gigiyenik şәraiti, mühafizә
vasitәlәri vә s. birlikdә tәhqiq edilir;
Әlverişsiz texniki mәnbәli amillәrin tәhlükәlilik dәrәcәlәri tәhqiq edilir;
Bәdbәxt hadisәlәr baş vermiş avadanlıqların yerlәşmә planları şәrti işarәlәr üzrә qeydә alınır vә tәhqiq edilir;
Hadisәlәr xüsusiyyәtlәrinә görә qruplaşdırılaraq tәhqiq edilir;

189 İstehsalat zәdәlәnmәlәri vә peşә xәstәliklәri neçә üsulla tәhqiq edilir?

•

9
7
4
8
6

190 Ağırlıq әmsalı hesabat dövründә neçә bәdbәxt hadisәyә düşәn iş gününün sayıdır?

•

1000
50
10
1
100

191 Tezlik әmsalı hesabat dövründә neçә nәfәr işçiyә düşәn bәdbәxt hadisәlәrin sayıdır?

•

3000
10
100
1000
2000

192 İstehsaltda bәdbәxt hadisәlәrin tәhqiqi vә uçotu haqqında әsasnamәyә әsasәn hansı bәdbәxt hadisәlәr
araşdırılır?

•

İntihar hadisәlәri zamanı.
Özünәqәsd;
Tәbii ölüm;
Gün әrzindә istehsalatda vә ondan kәnarda, müdiriyyәtin tapşırığını yerinә yetirәrkәn, fәhlә vә qulluqçuları işә
aparıb gәtirәrkәn;
Zәrәrçәkәnlәrin cinayәt törәdәrkәn aldıqdarı zәdә;

193 İstehsalat zәdәlәnmәlәrinin hansı psixofizioloji sәbәblәr qrupuna aiddir?

•

Әlverişsiz işıqlandırma.
Şәxsi gigiyena qaydalarının pozulması;
İş zonasının havasında zәrәrli qarışıqların norma hәddindәn artıq olması;
İşçilәrdә özünә nәzarәtin zәiflәmәsi;
Tәhlükәsizlik әmәk üsullarının işçilәrә lazımi qәdәr öyrәdilmәmәsi;

194 İstehsalat travmaları vә peşә xәstәliklәrinin sәbәblәrini neçә qrupa bölmәk olar?
8
6

•

5
4
7

195 Zәrәrli istehsalat amillәrinin tәsiri nәticәsindә inkişaf edәn xәstәlik hansı xәstәlik adlanır?

•

Qızılca xәstәliyi.
Soyuqdәymә xәstәliyi;
Sarılıq xәstәliyi;
Peşә xәstәliyi;
Şәkәr xәstәliyi;

196 Bәdbәxt hadisә vә istehsalat travmaları zamanı hansı hadisәlәr baş verir?

•

Tәbii hadisә.
Zәlzәlәlәr;
Sürüşmәlәr;
İstehsalata әmәk tәhlükәsizliyi qaydalarının pozulması;
Yağıntılar;

197 İki vә daha artıq adamın hәlak olması ilә nәticәlәnәn bәdbәxt hadisәlәr haqda lazım gәldikdә hansı
nazirliyә mәlumat verilir?

•

Daxili işlәr nazirliyinә.
Turizm vә mәdәniyyәt nazirliyinә;
İqtisadi inkişaf nazirliyinә;
AR Nazirlәr kabinetinә;
Fövqәladә hallar nazirliyinә;

198 Komissiya tәrәfindәn tәklif edilmiş tәdbirlәrin yerinә yetirilmәsi vә әmәyin mühafizәsi tәlәblәblәrinin
yol verilmiş şәxslәrin cәzalandırılması barәdә müvafiq әmr kim tәrәfindәn verilmәlidir?

•

Dövlәt әmәk müfәttişliyinin rәhbәri.
Hәmkarlar tәşkilatı;
Sex rәisi;
Müәssisәnin rәhbәri;
Әmәyin mühafizәsi komissiyanın sәdri;

199 Müәssisәnin müdiriyyәti İZ formalı akta әsasәn hansı komitәnin müәyyәn etdiyi formalar üzrә
zәrәrçәkәnlәr haqqında hesabat tәrtib edir?

•

Әmәk vә әhalinin sosial nazirliyi.
“Dövlәt daq” texniki nәzarәt;
Dövlәt әmәk müfәttişliyi;
AR Dövlәt statistikası;
Әmәk vә әhalinin sosial müdafiәsi;

200 Xüsusi tәhqiqat komissiyası sәdrinin sәrәncamı ilә hansı komissiya yaradıla bilәr?

•

Әmәk müfәttişliyinin rәisinin әmri ilә yaradılan komissiya.
Hәmkarlar komitәsi tәrәfindәn yaradılmış komissiya;
Müәssisә tәrәfindәn yaradılmış komissiya;
Ekspert komissiyası;
Müәssisәnin müdiriyyәti vә hәmkarlar komitәsi tәrәfindәn yaradılmış komissiya;

201 Ağır xәsarәtlәr zamanı tәdqiqat komissiyası tәrәfindәn neçә әdәd xüsusi tәdqiqat aktı tәrtib edilmәlidir?
9
7

•

6
5
8

202 Ağır xәsarәtlәr zamanı tәdqiqatlar komissiya tәrәfindәn neçә gün müddәtindә aparılmalıdır?

•

40
30
25
20
35

203 Dövlәt әmәk müfәttişliyinin yaratdığı komissiyanın tәrkibinә kimlәr daxil edilir?

•

Müәssisәnin mühasibat şöbәsinin rәhbәri.
“Dövlәt daq” texniki nәzarәt komissiyanın vә müәssisәnin rәhbәrinin nümayәndәsi;
Sex rәisinin hәmkarlar ittifaqı tәşkilatının nümayәndәsi;
Xәsarәt baş vermiş müәssisәnin yuxarı orqanının vә müәssisәnin rәhbәr vәzifәli nümayәndәsi, әmәyin mühafizәsi
komissiyanın sәdri;
Xәsarәt alan şәxsin vә hadisәnin şahidlәrinin nümayәndәsi;

204 Dövlәt әmәk müfәttişliyinin rәisinin әmri ilә yaranmış komissiyaya kim sәdrlik edir?

•

Müәssisәnin mühasibat şöbәsinin rәhbәri.
Baş әmәk müfәttişliyi;
Müәssisәnin hәmkarlar ittifaqı tәşkilatının sәdri;
Müәssisәnin rәhbәri;
Sex rәisi;

205 İZ formalı akta hansı rәy әlavә edilir?

•

Müәssisә rәhbәrinin rәyi;
Hәmkarlar ittifaqı komitәsinin rәyi;
Tibbi rәy;
Sex rәisinin rәy;
Kadrlar şöbәsinin rәisinin rәyi.

206 İZ formalı akta kimin izahatları әlavә edilmәlidir?

•

Әmәyin mühafizәsi komissiyasının nümayәndәsinә.
Sex rәisinin;
Şahidlәrin, zәrәrçәkәnin;
Müәssisәnin rәhbәrinin;
Hәmkarlar ittifaqı komitәsinin;

207 İZ formalı akt tәsdiq edilmәk üçün kimә göndәrilir?

•

Sex rәisinә;
Müәssisәnin rәhbәrinә;
Mühasibata.
Әmәk mühafizәsi xidmәtinin rәisinә;
Әmәyin mühafizәsi komissiyasının nümayәndәsinә;

208 Bәdbәxt hadisә zamanı tәrtib edilmiş İZ formalı akt neçә nüsxә tәrtib edilir?
8
3
7
6

•

•

5

209 İş rәhbәri bәdkәxt hadisә zamanı ilk növbәdә hansı vәzifәni yerinә yetirmәlidir?

•

Hәmkarlar ittifaqı komitәsinә xәbәr vermәli;
“ Dövlәt daq” texniki nәzarәtә xәbәr vermәli;
Zәrәr çәkәnin evinә mәlumat vermәli
Zәrәrçәkәnә heç bir kömәk etmәmәli;
Zәrәrçәkәnә ilk yardım göstәrәrәk sәhiyyә mәntәqәsinә çatdırılmasını tәşkil etmәli vә bölmәnin rәhbәrinә xәbәr
vermәlidir;

210 Bәdbәxt hadisә tәrәfindәn zәrәrçәkәn kimә mәlumat vermәlidir?

•

Kadrlar şöbәsi müdirinә.
İş rәhbәrinә;
Növbә rәisinә;
Hәmkәrlar ittifaqına;
Komissiyaya;

211 İstehsalatda baş vermiş yüngül vә az ağır xәsarәtlәrlә yaranan bәdbәxt hadisәlәrin tәhqiqatı kim
tәrәfindәn aparılmalıdır?

•

Әrazi üzrә sahә inspektoru.
Müәssisәdә yaradılan komissiya tәrәfindәn;
Müәssisәnin rәhbәri tәrәfindәn;
Hәmkәrlar tәşkilatı tәrәfindәn;
Tәhlükәsizlik texnikası mühәndisi tәrәfindәn;

212 Xәsarәtin neçә növü var?

•

5
3
7
6
4

213 Psixofizioloji tәhlil üsulunda nә tәhqiq edilir?

•

Zәdәlәnmәlәrin sosial sәbәblәri tәhqiq edilir;
Zәdәlәnmәlәrin fizioloji sәbәblәri tәhqiq edilir;
Zәdәlәnmәlәrin psixoloji vә sosial sәbәblәri birlikdә tәhqiq edilir;
Zәdәlәnmәlәrin fizioloji vә psixoloji sәbәblәri birlikdә tәhqiq edilir;
Zәdәlәnmәlәrin fizioloji, psixoloji vә sosial sәbәblәri birlikdә tәhqiq edilir;

214 Bәdbәxt hadisәlәr zamanı İqtisadi üsul nәyi tәyin edir?

•

Texnoloji qurğulara dәyәn zәrәri.
Mühafizә vasitәlәrinә dәyәn zәrәri;
Zәdәlәnmәlәrin iqtisadi ziyanını;
İşçiyә dәyәn maddi zәrәri;
İşәgötürәnә dәyәn maddi zәrәri;

215 Bәdbәxt hadisәlәr zamanı Qrup üsulu ilә nә tәhqiq edilir?

•

Zәdәlәnmәlәrin fizioloji, psixoloji vә sosial sәbәblәri;
Zәdәlәnmәlәr ayrı – ayrı cәhәtlәrinә görә qruplaşdırılaraq tәhqiq edilmәsi;
İnsan – maşın istehsal münasibәti sistemi.
Әlverişsiz texniki mәnbәli amillәrin tәhlükәlilik dәrәcәlәri;
Zәdәlәnmәlәrin iqtisadi ziyanı;

216 Bәdbәxt hadisәlәr zamanı Statistik üsulla nә tәhqiq edilir?

•

Әlverişsiz texniki mәnbәli amillәrin tәhlükәlilik dәrәcәlәri.
Müәssisәdә bir neçә il әrzindә zәdәlәnmәlәr haqqında toplanmış materiallar;
Zәdәlәnmәlәrin iqtisadi ziyanı;
İnsan – maşın istehsal münasibәti sistemi;
Hadisәlәrin xüsusiyyәtlәrinә görә qrupları;

217 İstehsalat zәdәlәnmlәrinin hansı tәşkilatı sәbәblәr qrupuna aiddir?

•

Material vә konstruksiyaların qüsurları.
Әrazinin, yol vә keçidlәrin qaydada saxlanılmaması, tәhlükәsizlik әmәk üsullarının fәhlәlәrә lazımi qәdәr
öyrәdilmәmәsi;
Әlverişsiz işıqlandırma;
Texnoloji proseslәrin qeyri mükәmmәlliliyi;
Ağır vә tәhlükәli işlәrin lazımi qәdәr mexaniklәşdirilmәmәsi;

218 İstehsalat zәdәlәnmәlәrindәn hansı texniki sәbәblәr qrupuna aiddir?

•

Avadanlıqların, nәqliyyat vasitәlәrinin vә alәtlәrin istismar qaydalarının pozulması;
Maşın vә avadanlıqların nasaz olması texnoloji proseslәrә әmәl edilmәmәsi;
Texnoloji reqlamentin vә rejimlәrin pozulması.
Material vә mәmulatların daşınma, iş yerindә vә anbarda yığılma qaydasının pozulması;
İş yerinin tәşkilindәki nöqsanlar;

219 Bir adamın hәlak olması ilә nәticәlәnәn bәdbәxt hadisәlәr hansı orqanlarda müzakirә olunmalıdır?

•

İqtisadi inkişaf nazirliyindә;
Dövlәt әmәk müfәttişliyindә;
Hәmkarlar tәşkilatında.
Fövqәladә hallar nazirliyindә;
Әmәk vә әhalinin sosial müdafiәsi nazirliyindә;

220 Komissiyanın üzvlәri kimlәrdәn yazılı vә şifahi izahat almaq hüququna malikdir?

•

Sex rәisindәn, hәmkarlar ittifaqı komitәsindәn;
Xәsarәt alan şәxsdәn, sex rәisindәn;
Sex rәisindәn, şahidlәrdәn.
Müәssisәnin, onun struktur bölmәlәrinin rәhbәrliyindәn, şahidlәrdәn;
Xәsarәt alan şәxsdәn, sex rәisindәn, hәmkarlar ittifaqı komitәsindәn;

221 Ağır xәsarәtlәrlә, qrup halında vә ölümlә nәticәlәnmiş bәdbәxt hadisәlәrin tәhqiqatı hansı komissiya
tәrәfindәn tәhqiq edilir?

•

Müdiriyyәtinin vә hәmkarlar ittifaqı tәşkilatı tәrәfindәn yaradılmış komissiyaya tәrәfindәn.
Dövlәt әmәk müfәttişliyinin rәisinin әmri ilә yaradılan komissiya tәrәfindәn;
Müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn yaradılmış komissiyaya tәrәfindәn;
Müәssisәnin hәmkarlar ittifaqı tәşkilatı tәrәfindәn yaradılmış komissiyaya tәrәfindәn;
Sex rәisi tәrәfindәn yaradılmış komissiyaya tәrәfindәn;

222 Bir müәssisә başqa müәssisәnin sahәsindә iş görәrkәn işçi ilә baş vermiş bәdbәxt hadisә hansı tәşkilat
tәrәfindәn tәhqiq edilir vә uçota alınır?

•

Müdiriyyәtinin yaratdığı komissiya tәrәfindәn.
Başqa müәssisә tәrәfindәn;
İş gördüyü müәssisә tәrәfindәn;
İşlәdiyi müәssisә tәrәfindәn;
İş gördüyü vә işlәdiyi müәssisә tәrәfindәn;

223 Başqa tәşkilat tәrәfindәn göndәrilmiş işçi ilә baş vermiş bәdbәxt hadisә hansı tәşkilat tәrәfindәn uçota
alınır?

•

Müdiriyyәtinin yaratdığı komissiya tәrәfindәn.
Zәrәçәkәnin mәnsub olduğu tәşkilat tәrәfindәn;
Bәdbәxt hadisә baş vermiş tәşkilat tәrәfindәn;
Zәrәçәkәnin mәnsub olduğu vә bәdbәxt hadisә baş vermiş tәşkilat tәrәfindәn;
Başqa tәşkilatlar tәrәfindәn;

224 Müәssisәdә başqa tәşkilat tәrәfindәn göndәrilmiş işçi ilә baş vermiş bәdbәxt hadisә hansı tәşkilat
tәrәfindәn tәhqiq edilir?

•

Zәrәçәkәnin mәnsub olduğu tәşkilatın müdiriyyәtinin yaratdığı komissiya tәrәfindәn.
Hadisә baş vermiş müәssisә müdiriyyәtinin yaratdığı komissiya tәrәfindәn, zәrәçәkәnin mәnsub olduğu tәşkilatın
nümayәndәsinin iştirakı ilә;
Hadisә baş vermiş müәssisә müdiriyyәtinin yaratdığı komissiya tәrәfindәn;
Zәrәçәkәnin mәnsub olduğu tәşkilatın yaratdığı komissiya tәrәfindәn;
Zәrәçәkәnin mәnsub olduğu tәşkilatın nümayәndәsinin iştirakı ilә;

225 14 – cü bәndin barәdә hansı tәşkilata mәlumat göndәrilir?

•

Әmәyin xidmәti rәisinә.
Dövlәt әmәk müfәttişliyinә, әmәk mühafizәsi xidmәtinin rәisinә;
Hadisә baş vermiş müәssisәnin rәhbәrinә, müәssisәnin hәmkarlar ittifaqına;
Müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn tәşkil olunmuş komissiyaya, sex rәisinә;
“Dövlәt daq” texniki nәzarәt komitәsinә, müәssisәnin rәhbәrinә;

226 Bәdbәxt hadisәnin tәfsilatı haqqında 14 – ci bәnd kim tәrәfindәn doldurulmalıdır?

•

Әmәk mühafizәsi xidmәtinin rәisi tәrәfindәn.
Müәssisәnin hәmkarlar ittifaqı tәşkilatı;
Hadisә baş vermiş müәssisәnin rәhbәri;
Hadisә baş vermiş sexin rәhbәri;
Müәssisәnin rәhbәrliyi tәrәfindәn tәşkil olunmuş komissiya tәrәfindәn;

227 Zәrәrçәkәnin әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsi vaxtı qurtaran kimi İZ formalı aktın hansı bәndi
doldurulmalıdır?

•

Xarab olmuş avadanlıq vә alәtlәrin dәyәri haqqında 25ci bәnd.
Bәdbәxt hadisәlәrin şahidlәri haqqında 13 – cü bәnd;
Bәdbәxt hadisәlәrin tәfsilatı haqqında 11 – ci bәnd;
Bәdbәxt hadisәlәrin nәticәlәri haqqında 14 – cü bәnd;
Xarab olmuş avadanlıq vә alәtlәrin dәyәri haqqında 15ci bәnd;

228 İZ formalı akt vә materialları ilә birlikdә bәdbәxt hadisә qeydә alınan müәssisәdә neçә il saxlanmalıdır?

•

65
55
50
45
60

229 Tәdqiqat qurtardıqdan sonra İZ formalıakt kimә göndәrilir?

•

Әmәyin xidmәti rәisinә.
Hәmkarlar ittifaqı tәşkilatına;
Müәssisәnin rәhbәrinә, әmәk vә әhalinin sosial müdafiә nazirliyinә;
Zәrәrçәkәnә, sex rәisinә, әmәyin xidmәti rәisinә (mühәndisinә, dövlәt әmәk müfәttişliyinә);
“Dövlәt daq” texniki nәzarәt komitәsinә;

230 İZ formalı akta hansı sәnәdlәr әlavә edilmәlidir?

•

Zәrәrli istehsalat amillәrini xarakterizә edәn planlar.
Bәdbәxt hadisә baş vermiş sahәnin planı;
Müәssisәnin planı;
İş yerinin (avadanlıqların, qurğuların) vәziyyәti, tәhlükәli vә zәrәrli istehsalat amillәrini xarakterizә edәn planlar,
sxemlәr vә başqa sәnәdlәr;
Müәssisә vә bәdbәxt hadisә baş vermiş sahәnin planı;

231 Komissiya neçә gün әrzindә bәdbәxt hadisәnin şәraitini vә sәbәblәrini tәhqiq edir?

•

7
5
4
3
6

232 Müәssisәnin rәhbәri bәdbәxt hadisә baş verdikdәn sonra öz әmri ilә hansı tәrkibli komissiya
yaratmalıdır?

•

Mülki müdafiә qәaragah rәisi vә sex rәisi .
“Dövlәt daq” texniki nәzarәt;
Sex rәisindәn, әmәyin mühafizәsi komissiyasının nümayәndәsindәn, müәssisә rәhbәrindәn;
Sex rәisindәn, әmәyin mühafizәsi komissiyasının nümayәndәsindәn, әmәk mühafizәsi xidmәtinin rәisindәn
ibarәtdir;
Әmәyin mühafizәsi komissiyasının nümayәndәsindәn, müәssisә rәhbәrindәn;

233 Dövlәt daq texniki nәzarәt komitәsinin yerli orqanlarına bәdbәxt hadisә haqqında kim xәbәr vermәlidir?

•

Mühasibata.
Sex rәisi;
Әmәyin mühafizәsi xidmәti rәisi;
Müәssisәnin rәhbәri;
Hәmkarlar ittifaqı komitәsinә;

234 Bәdbәxt hadisә haqda daha hansı nәzarәt komitәsinә xәbәr vermәlidir?

•

Milli tәhlükәsizlik nazirliyinә.
Әtraf mühitin qorunması komitәsinә;
Yanğın söndürmә komitәsinә;
“ Dövlәt daq” texniki nәzarәt komitәsinә;
FH vә HFT komitәsinә;

235 Bölmәnin rәhbәri bәdbәxt hadisә barәdә kimә mәlumat vermәlidir?

•

Mәtbuata.
“Dövlәt daq” texniki nәzarәtә;
Fәhlәlәrә;
Müәssisәnin rәhbәrinә, әmәyin mühafizә xidmәtinә, hәmkәrlar ittifaqı komitәsinә;
Zәrәrçәkәnin ailәsinә;

236 Tәdqiqat komissiyası işә başlayanadәk iş yerindәki şәrait vә avadanlıqların vәziyyәti necә olmalıdır?

•

Avadanlıq yenilәri ilә әvәz edilmәlidir.
Aparatlar tәmirә verilmәlidir;
Aparatların yeri dәyişdirilmәlidir;
Hadisәnin baş verdiyi anda olduğu kimi saxlanılmalıdır;
Aparatlar başqa iş yerinә daşınmalıdır;

237 İstehsalatda bәdbaxt hadisәlәrin vaxtında vә düzgün tәhqiq edilmәsi vә uçota alınmasına kim mәsuliyyәt
daşıyır?

•

Sex rәisi;
Komissiya;
Müәssisәnin rәhbәri;
Baş mühasib.
Hәmkәrlar ittifaqı;

238 İş yerindә işçilәrlә müәyyәn edilmiş fasilәlәr zamanı (nahar, texnoloji vә s.) baş vermiş bәdbәxt
hadisәlәr üzrә İZ formalı aktın tәrtib edilmәsi haqqında qәrarı kim vә nә vaxt vermәlidir?

•

Baş mühasib.
Müәssisәnin rәhbәrliyi tәrәfindәn tәhqiqat zamanı;
Hәmkәrlar ittifaqı tәrәfindәn tәhqiqat qurtardıqdan sonra;
Komissiya tәrәfindәn tәhqiqat qurtardıqdan sonra;
Baş mühәndis tәrәfindәn tәhqiqat qurtardıqdan sonra;

239 Maşınİnsan sistemindә insan fәaliyyәtini xarakterizә edәn әsas göstәriciyә aid edilir:

•

Dözümlülük
Qaydalara әmәl etmә bacarığı
İntizam
Bilik
Sürәt, dәqiqlik, etibarlılıq

240 Travmatizmin topoqrafik tәhlil üsulu ilә nә öyrәnilir?

•

Tәhlükәsizlik qaydalarının pozulması sәbәblәri
Bәdbәxt hadisәlәrin tәşkilati sәbәblәri
İstehsalat obyektlәrindә yüksәk tәhlükәli iş yerlәri müәyyәn edilir
İstehsalat obyektinin xәritәsi
Peşә xәstәliklәrinin sәbәblәri

241 İstehsalatda işçilәrin sayı 500dәn yuxarı olduqda әmәk mühafizәsi işlәrinә rәhbәrlik kimә hәvalә
olunur?

•

baş mütәxәssisә
Әmәk mühafizәsi üzrә böyük mühәndisә
baş texnoloqa
baş mühәndisә
aparıcı mütәxәssisә

242 İstehsalatda işçilәrin sayı 300dәn 500ә qәdәr olduqda әmәk mühafizәsi işlәrinә rәhbәrlik kimә hәvalә
olunur?

•

gәnclәr tәşkilatına
Әmәk mühafizәsi mühәndisinә
Texnoloqa
baş mühәndisә
hәmkarlar tәşkilatına

243 әmәk qanunlarına düzgün riayәt edilmәsi üzәrindә dövlәt nәzarәti hansı tәşkilata hәvalә olunur?

•

İcra hakimiyyәtinә
Hәmkarlar komitәsinә
Baş prokurorluğuna
Daxili işlәr nazirliyinә
Gәnclәr tәşkilatına

244 Tәkrar tәlimat neçә aydan bir aparılır?

•

altı aydan bir
dörd aydan bir
Üç aydan bir
iki aydan bir
beş aydan bir

245 İş yerindә birinci tәlimatı kim aparmalıdır?

•

baş mühәndis
iş yerinin rәhbәri
baş mütәxәssis
baş texnoloq
hәmkarlar tәşkilatı

246 Giriş tәlimatını kim aparmalıdır?

•

gәnclәr tәşkilatı
aparıcı mütәxәssis
baş texnoloq
baş mütәxәssis
hәmkarlar tәşkilatı

247 Bәdbәxt hadisәlәrin sәbәblәri neçә әsas qrupa bölünür?

•

iki qrupa
dörd qrupa
beş qrupa
altı qrupa
üç qrupa

248 Bәdbәxt hadisәlәr neçә әsas qrupa bölünür?

•

iki qrupa
dörd qrupa
beş qrupa
altı qrupa
üç qrupa

249 Cari tәlimatı kim aparmalıdır?

•

sahәsinin rәhbәri
aparıcı mütәxәssis
baş texnoloq
baş mühәndis
hәmkarlar tәşkilatı

250 Növbәdәnkәnar tәlimatı kim aparmalıdır?

•

baş texnoloq
iş sahәsinin rәhbәri
hәmkarlar tәşkilatı
müәssisәnin rәhbәri
baş mühәndis

251 İstehsalatla әlaqәdar olan bәdbәxt hadisәlәr hansı formalı aktla rәsmilәşdirilir?

•

N1 formalı

N3 formalı
N4 formalı
N5 formalı
N2formalı

252 Kәskin zәdәlәnmәlәr neçә әmәlә gәlir?

•

Normal şәraitdә maddәnin tәsirindәn;
Qısa müddәt әrzindә böyük miqdar maddәnin tәsiri altında;
Tәmiz havanın tәsiri altında
Zәhәrli maddәlәrin miqdarı normadan az olduqda;
Uzun müddәt insan orqanizminә kiçik miqdarda daimi tәsirdә;

253 Hadisә baş verdikdә Monoqrafik üsulla nә tәhqiq edilir?

•

Әmәk şәraiti.
Әmәk vә texnoloji proseslәr, iş yeri, avadanlıqlar, әmәyin santar – gigiyenik şәraiti, mühafizә vasitәlәri vә s.
birlikdә tәhqiq edilir;
Әlverişsiz texniki mәnbәli amillәrin tәhlükәlilik dәrәcәlәri;
İnsan – maşın istehsal münasibәti sistemi;
Mühafizә vasitәlәri;

254 Erqonomik üsul vasitәsi ilә nә tәhqiq edilir vә öyrәnilir?

•

Әmәyin santariya gigiyenik şәraiti, mühafizә vasitәlәri.
İnsan – maşın istehsal mühiti;
Әlverişsiz texniki mәnbәli amillәr;
Müәssisәdә bir neçә il әrzindә zәdәlәnmәlәr haqqında toplanmış statistik materiallar;
Hadisә baş verdiyi yerdә әmәk vә texnoloji proseslәr, iş yeri, avadanlıqlar;

255 Bәdbәxt hadisәlәr zamanı Texniki üsulla nә tәhqiq edilir?

•

İnsan – maşın istehsal münasibәti sistemlәri;
Әlverişsiz texniki mәnbәli amillәrin tәhlükәsizlik dәrәcәlәri;
Mühafizә vasitәlәri.
Әlverişsiz meteroloji şәrait;
Hadisәlәrin baş vermәsinin avadanlıqların yerlәşmә planında şәrti işarәlәr üzrә qeydә alınması vә tәhqiq edilmәsi;

256 Bәdbәxt hadisәlәr zamanı Topoqrafik üsulla nә tәhqiq edilir?

•

Hadisәlәr xüsusiyyәtlәrinә görә qruplaşdırılaraq tәhqiq edilir;
Әlverişsiz texniki mәnbәli amillәrin tәhlükәlilik dәrәcәlәri tәhqiq edilir;
Bәdbәxt hadisәlәr baş vermiş avadanlıqların yerlәşmә planları şәrti işarәlәr üzrә qeydә alınır vә tәhqiq edilir;
Hadisә baş verdiyi yerdә әmәk vә texnoloji proseslәr, iş yeri, әmәyin santariya gigiyenik şәraiti, mühafizә
vasitәlәri vә s. birlikdә tәhqiq edilir;
Müәssisәdә bir neçә il әrzindә zәdәlәnmәlәr haqqında toplanmış statistika materialları tәhqiq edilir.

257 İşıq seli üsulu ilә süni işıqlandırmanın hesabında bir lampanın işıq seli necә tәyin edilir?

•

258 Tәhlükәsizliyi tәmin edәn parametrik normalara aiddir:

•

Avadanlığın nәql edilmәsini tәmin edәn normalar
Avadanlığın möhkәmliyini tәmin edәn normalar
Sürәti, tәzyiqi, temperaturu vә s. mәhdudlaşdıran normalar
Nәqliyyat yollarının, keçidlәrin, binalararası mәsafәlәrin ölçülәrinin normaları
Avadanlığın, çәpәrlәrin qoruyucu vasitәlәrin tәhlükәsizliyi tәmin edәn hesablama vә ölçülәri normaları

259 Maşınİnsan sistemindә sәhvin ehtimalı hansı düsturla tapılır?

•

260 İş zonası havasında eyni istiqamәtli tәsirә malik bir neçә zәrәrli maddә olarsa onların yolverilәbilәn
qatılıq hәddi hansı şәrti ödәmәlidir?

•

261 Üçüncü sinif zәrәrli istehsal müәssisәlәrin qoruyucu sanitariya zonasının eni (metrlә)

•
262

1000
100
50
300
500

Q=FVa1000m/saat

•

263 Erqonomika baxımından işin ağırlıq dәrәcәsinә görә ikinci kateqoriyaya aiddir:

•

İşçinin sağlamlığında patoloji dәyişikliklәr yaranan anda görülәn işlәr
İşçinin әhvalı müvәqqәti pislәşdikdә yerinә yetirilәn işlәr
Görülәn işlәr optimal iş şәraitindә aparılır
İstehsalat amillәri sanitar normaları hәdlәrindә aparılan işlәr
İşçinin işlәmә qabiliyyәti pozulduğu vaxt yerinә yetirilәn işlәr

264 Maşınİnsan sistemindә xarici siqnalizatorlara aid edilir:

•

Görmә, eşitmә
Boybuxun
Susuzluq
Aclıqtoxluq
Gücqüvvәt

265 Orqanizmin oksigen tәlәbatını tәmin etmәk üçün tәlәb olunan tәmiz havanın hәcmini hansı düsturla
hesablayırlar

•

266 Travmatizmin ağırlıq göstәricisi aşağıdakı düsturların hansı ilә tәyin edilir?

•

267 Travmatizmin tezlik göstәricisi aşağıdakı düsturların hansı ilә tәyin edilir?

•
268 İtkilәr vә ya istehsalın tәhlükәsizlik göstәricisi hansı düsturla tәyin edilir?

•

269 İnsan orqanizminә tәsiri xarakterinә görә kimyәvi istehsalat amillәrinә aid edilir:

•

Yalnız qıcıqlandırıcı
Yalnız kansorogen
Yalnız sensibl
Sensibl, kansorogen, mutagen, zәhәrlәyici, qıcıqlandırıcı vә digәr
Yalnız mutagen

270 Mәişәtlә әlaqәdar olan bәdbәxt hadisәlәr hansı formalı aktla rәsmilәşdirilir:

•

BT3 formalı aktla
BT formalı aktla
BT2 formalı aktla
H1 formalı aktla
BT4 formalı aktla

271 әmәk qanunvericiliyinә әsasәn müәssisә rәhbәrliyi işә qәbulu hansı tәşkilatla razılaşdırılmalıdır?

•

Gәnclәr tәşkilatı
Hәmkarlar ittifaqı
Maliyyә idarәsi
İcra Hakimiyyәti

Partiya tәşkilatı

272 Ekologiya nın mәşğul olduğu strateji mәsәlәlәrә aiddir?

•

Ekologiya elminin digәr elmlәrlә әlaqәsi
Tәbiәtin komponentlәrinin mühafizәsi
Tәbiәt vә cәmiyyәtin nәzәri qarşılıqlı fealiyyәtinin inkişafı
Elmin,tәcrübәnin qarşılıqlı inkişafı
Nәzәri vә tәtbiqi problemlәrin açıqlanması

273 Ekologiya nın әsas vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

Ekosistemdә enerji vә materiyanın qarşılıqlı tәsirini açmaq
c) Ekoloj faktorları öyrәnmәk
b) Ekosistemin tәrkibini araşdırmaq
a) Ekosistemin mahiyyәtinin tәsirini bilmәk
d) Ekoloji qanunauyğunluqları

274 İstehsalat otaqları layihәlәnәrkәn bir işçi üçün neçә kvm iş sahәsi nәzәrdә tutulmalıdır?

•

4,0 kvm
5,0 kvm
4,8 kvm
4,5 kvm
3,7 kvm

275 İşıq , atmosfer havasının nәmliyi , atmosfer havası hansı faktorlara aid edilir?

•

Dövrü
Antropogen
Abiotik
Biotik
Radioaktiv

276 Ekologiya elminin predmetini nә tәşkil edir?

•

Tәbiәtdә baş verәn hadisәlәri
Antropogen amillәrin mәcmusu
Tәbiәtdәn istifadәnin elmi әsası
Canlı orqanizmlәrlә tәbii mühit arasında әlaqәnin birliyi
Tәbi insurlәrin vәhdәti

277 Laboratoriya şәraitindә havada tozun miqdarını hansı üsulla tәyin edilir?

•

Elektrik üsulla.
Akustik üsulla;
Say üsulu ilә;
Çәki üsulu ilә;
Fotometrik üsulla;

278 Havanın tozluğu nә ilә xarakterizә olunur?

•

Tozun ümumi çәkisi ilә.
Yüz qramda olan tozun çәkisi ilә;
Yüz qramda olan tozun sayı ilә;
Vahid hәcmdә tozun çәkisi vә ya verilmiş hәcmdә tozun sayı ilә;
Yüz qramda olan tozun sayı vә çәkisi ilә;

279 İnsanlar uzun müddәt toz mühitindә işlәdikdә hansı xәstәliyә tutulurlar?

•

Mәdә  bağırsaq xәstәliyinә.
Başağrısı xәstәliyinә;
Soyuqdәymә xәstәliyinә;
Konyktivit, dermatit vә pnevmokonioz xәstәliyinә;
Vәrәm xәstәliyinә;

280 İstehsalat tozları maşın vә mexanizmlәrinә necә tәsir edir?

•

Maşınların sürtünәn hissәsini vә mәhsulun keyfiyyәtini yaxşılaşdırır.
Mәhsulların keyfiyyәtinin yaxşılaşmasına sәbәb olur;
Maşınların tam sıradan çıxmasına sәbәb olur;
Sürtünәn hissәlәrin aşılanmasına vә buraxılan mәhsulların keyfiyyәtinin aşağı düşmәsinә sәbәb olur;
Maşınların sürtünәn hisslәrini yaxşılaşdırır;

281 Tozlar havadakı vәziyyәtinә görә neçә qrupa bölünür?

•

6
4
3
2
5

282 Mәnşәyinә görә tozlar neçә qrupa bölünür?

•

6
3
4
2
5

283 Müxtәlif maddәlәrin kombina olunmuş şәkildә tәsirinin neçә növü var?

•

3
8
6
4
2

284 Maddәlәr tәhlükәliliyinә görә neçә sinfә bölünür?

•

9
7
4
5
3

285 Yol verilәn qatılıq nәdir?

•

Zәhәrli maddәlәrin istehsalat zonasında elә qatılığıdır ki, iş günü әrzindә işçilәrә tәsir edir, sonra isә keçib getmir.
Zәhәrli maddәlәrin istehsalat zonasında elә qatılığıdır ki, iş günü әrzindә işçinin sağlamlığına heç bir tәsir olmur;
Zәhәrli maddәlәrin istehsalat zonasında elә qatılığıdır ki, iş günü әrzindә işçilәrin sağlamlığına tәsir edir;
Zәhәrli maddәlәrin istehsalat zonasında elә qatılığıdır ki, iş günü әrzindә işçilәrә tәsir edir, sonra isә keçib gedir;
Zәhәrli maddәlәrin istehsalat zonasında elә qatılığıdır ki, әtraf mühitdә arzu edilmәz dәyişikliklәr baş verir;

286 Zәhәrli maddәlәrin zәhәrlilik ölçüsü nә ilә müәyyәn edilir?

•

Normal şәraitlә;
Yol verilәn qatılıqla (YVQ);
Havada olan zәhәrli maddәlәrin cәmi ilә.

Zәhәrli maddәlәrin miqdarının azalmasıilә;
Zәhәrli maddәlәrin miqdarının artması ilә;

287 Avadanlıqlar vә qurğular arasındakı mәsafә nә qәdәr olmalıdır?

•

3m
1m
2m
2,5m
0,5m

288 İstehsalat otaqları layihәlәndirilәrkәn bir işçi üçün neçә kub m. hәcm nәzәrdә tutulmalıdır?

•

14 kub m.
15 kub m.
13 kub m.
11 kub m.
12 kub m.

289 İstehsalat otaqları layihәlәndirilәrkәn otağın hündürlüyü neçә metr olmalıdır?

•

4,0
3,0
2,8
2,9
3,3

290 Müәssisәlәr onlardan ayrılan zәrәrliklәrin xarakterinә görә neçә sinfә bölünür?

•

4
5
7
6
3

291 Ekologiya oredmetini nә tәşkil edir?

•

b) Tәbiәtdәn istifadәnin elmi әsası
Canlı orqanizmlәrlә tәbii mühit arasında әlaqәnin birliyi
e) Tәbiәtdә baş verәn hadisәlәri
d) Tәbi insurlәrin vәhdәti
c) Antropogen amillәrin mәcmusu

292 Biosfer nәdir?

•

Canlı orqanizmlәrin özünün vә izinin olduğu sahәdir
Heyvanat alәminin mövcud olduğu sahәdir
Torpaq vә atmosferdә canlı alәmin mövcud olduğu sahәdir
Hidrosferdә canlı orqanizmlәrin yaşadığı sahәdir
Bitki örtüyünün mövcud olduğu sahәdir

293 XX әsrin 5060cı illәrindә antropogen fәaliyyәtin әtraf mühitә tәsiri necә qiymәtlәndirilir?

•

Regional problem kimi
Lokal problem kimi
Adi ekoloji problem kimi
Qlobal problem kimi
Baza problemlәri kimi

294 Ekologiya nın tarixi neçә mәrhәlәyә bölünür?

•

5
2
6
bölünmür
3

295 Ekologiyanın әsas mәqsәdi nәdir?

•

Mühitin keyfiyyәtinә nәzarәt etmәk
Müxtәlif tәdbirlәtin tәtbiqi
Ekosistemin mahiyyәtini araşdırmaq
Dünyada baş verәn proseslәrә münasibәt bildirmәk
Ekoloji sistemlә tәbii mühitin qarşılıqlı әlaqәsini aşkar etmәk

296 İstehsalatda tozlar havadakı vәziyyәtinә görә neçә qrupa bölünür?

•

6
4
3
2
5

297 Tozların tәmizlәnmәsi üçün neçә üsuldan istifadә edilir?

•

6
4
3
2
5

298 Orqanizmin eyni üzvünә tәsir edәn müxtәlif maddәlәr necә adlanar?

•

Qrup halında tәsir.
Tәk – tәk tәsir;
Tәcrid olunmuş;
Birgә tәsir;
Öz – özünә tәsir;

299 Orqanizmin ayrı – ayrı üzvünә tәsir edәn müxtәlif maddәlәr necә adlanar?

•

Qrup halında tәsir.
Tәk – tәk tәsir;
Birgә tәsir;
Tәcrid olunmuş;
Öz – özünә tәsir;

300 IV sinif tәhlükәli maddәlәrin yol verilәn qatılığı (YVQ) nә qәdәr olmalıdır?

•

301 II sinif tәhlükәli maddәlәrin yol verilәn qatılığı (YVQ) nә qәdәr olmalıdır?

•
302 Titrәyişә qarşı әsas tәşkilatı tәdbirә nә aid edilir?

•

Operator vә maşinistin iş yerinin izolә edilmәsi
Titrәyiş avadanlıqlarının uzaqdan idarә olunması
Birlәşdirilmә xәtlәrinin hermetikliyini bәrpa etmәk
Avadanlığın mexaniki möhkәmliyini artırmaq
Titrәyişi söndürәn vasitәlәrin tәtbiqi

303 III sinif tәhlükәli maddәlәrin yol verilәn qatılığı (YVQ) nә qәdәr olmalıdır?

•
304 I sinif tәhlükәli maddәlәrin yol verilәn qatılığı (YVQ) nә qәdәr olmalıdır?

•
305 Sәnaye müәssisәsi әrazisindә bina vә qurğuların tikinti sıxlığı normasına uyğun gәlәn rәqәm hansıdır?

•

10 – 20%.
30 – 40%;
20 – 30%;
40 – 60%;
70 – 80%;

306 Müәssisә әrazisindә avtomobil yolunun işlәk hissәsinin eni ikitәrәfli hәrәkәt (B2) üçün hansı düsturla
hesalanır?

•
307 Müәssisә әrazisindә avtomobil yolunun işlәk hissәsinin eni (B1) birtәrәfli hәrәkәt üçün hansı düsturla
hesalanır?

•
308 V sinif sanitar mühafizә zonasının ölçüsü neçә metr olmalıdır?

•

200m
25m
100m
50m
150m

309 İş zonası havası dövlәt standartlarına әsasәn nәdәn asılı olaraq normallaşdırılır?

•

İşçinin geyimindәn
İşçinin çәkisindәn
İşçinin yaşından
İlin dövründәn, işin ağırlıq dәrәcәsindәn
İşçinin stajından

310 Texniki tәhlükәsizlik baxımından konstruktiv normalara aiddir:

•

Elektrik gәrginliyini mәhdudlaşdıran
Tәzyiqi mәhdudlaşdırıcılar
Sürәti mәhdudlaşdırıcılar
Nәqliyyat yollarının, keçidlәrin, binalararası mәsafәlәrin ölçülәri
Avadanlığın, çәpәrlәrin qoruyucu vasitәlәrin tәhlükәsizliyi tәmin edәn hesablama vә ölçülәri normaları

311 Otaq yandan tәbii işıqlandırıldıqda tәbii işıqlandırma әmsalının norması necә müәyyәn edilir?

•

Emal edilәn detalın ölçüsünә әsasәn
Fonun işıqlılığına әsasәn
Әks olunan şüaların tәsirinә әsasәn
Tәbii işıqlandırma әmsalının orta qiymәtinә әsasәn
Tәbii işıqlanma әmsalının minimum qiymәtinә әsasәn

312 Nәzarәt ölçmә cihazları iş yerindәn әn çox neçә m yuxarıda yerlәşdirilmәlidir?

•

1,8m
1m
2m

3m
1,5m

313 IV sinif sanitar mühafizә zonasının ölçüsü neçә metr olmalıdır?

•

300m
50m
200m
100m
250m

314 III sinif sanitar mühafizә zonasının ölçüsü neçә metr olmalıdır?

•

100m
200m
400m
300m
500m

315 İzafi istiliyә görә tәlәb olunan sәrfi (m3/saat) hansı düsturla tapılır?

•

316 Mәnbәyin әtrafında sayılan elektromaqnit şüaları hansı zonalara ayrılır?

•

Aralıq (interferensiya) zonasına
İnduksiya, interferensiya, uzaq (şüalanma) zonalarına
Yaxın (şüalanma) zonasına
İnduksiya zonasına
Şüalanma zonasına

317 İsti sәthlәrdәn ayrılan istiliyin miqdarı hansı düsturla tapılır?

•

318 Xarici qamma şüalarından mühafizә üçün şüalanmaya mәruz qalma müddәti necә tәyin edilir? R –
mәnbәyә qәdәr olan mәsafә, m – mәnbәyin aktivliyidir

•
319 Biosferdә maddәlәrin dövretmә xarakterizәolunur?

•

d) Dövretmә elementlәri vә birlәşmәlәri ilә
Doğru cavab yoxdur
c)Dövr bucağı vә mәsafәsi ilә
Dövretmә sürәti vә dövr vaxtı ilә
a) Dövretmә istiqamәti vә ya azimutu ilә

320 Biosferdә biokimyәvi dövretmә ayrılır?

•

Geoloji vә fiziki dövretmә
Doğru cavab yoxdur
b)Mexaniki vә üzvü dövretmә
Kimyәvi vә fiziki dövretmә
Qazşәkilli maddәlәrin dövretmәsi vә çökmә dövrü

321 Hәyat üçün lazım olan enerjini almaq üçün orqanizmin üzvü maddәlәri oksidlәşәcәk CO_2 vә H_2 O
yaradır. Bu proses necә adlanır?

•

Nәfәsvermә
Tәnәffüs
Birlәşmә
Ayrılma
Nәfәsalma

322 Ekologiyanın әsas funksional vahidi adlanır?

•

Ekosistem
Populyasiya
Biosfer
Biosenoz
Ekotop

323 Ekosistem anlayışını ilk dәfә kim tәklif etmişdir?

•

L.Libix
A.Tensli
K.Uatt
C.Xarşinski
Y.Odum

324 İstehsalat müәssisәlәrinin planlaşdırılmasında hәr bir işçi üçün bina daxilindә ayrılan hәcm vә sahә әn
azı nә qәdәr olmalıdır?

•
325 Ekosistemin inkişafına tәsir edәn dinamika adlanır

•

Sutaklıq dinamika
istiqamәtlәnmiş dinamika
Mövsümü dinamika
Dәyişmәk dinamika
Dövrü dinamika

326 Enerjinin bir trofiki sәviyyәdәn digәrinә qәbulu edilәn qida enerjisinin 10%ni tәşkil edir. Bu
ekologiyada necә adlandırılır?

•

on faiz qaydası
Bir faiz qaydası
әlli faiz qaydası
Iyirmi faiz qaydası
100 faiz qaydası

327 Yüksәk dәrәcәdә formalaşmış ekosistemdә çoxluğu tәşkil edәn növlәr adlandırılır

•

Neytralizm vә dayanıqlı
Dominant vә edifikator
Strukturlu vә proporsional
Doğru cavab yoxdur
Kommensalizm vә konsument

328 Biogeosenoz vә ekosistemi bir birindәn fәrqlәndirәn amil

•

Mәkan faktorudur
Zaman faktorudur
Trofik faktorudur
Dövrü sistem faktorudur
Doğru cavab yoxdur

329 әn böyük vә davamlı ekosistem

•

Coğrafi mühitdir
Atmosferdir
Hidrosferdir
Biosferdir
Geosferdir

330 Sәnaye müәssisәsinin layihәlәndirilmәsindә daha nәyi düzgün seçmәk lazımdır?

•

Havanın tәzyiqini.
Havanın temperaturunu;
Qoruyucu – sanitariya mühafizә zonasını;
Sәs – küy;
Titrәyişi;

331 İşıqlanmanın vahidi nәdir?

•

332 Süni işıqlanma әsasәn neçә üsulla hesablana bilәr?

•

6
3
4
2
5

333 Süni işıqlanmanın neçә növü var?

•

4
3
2
5
7

334 Süni işıqlanmada işıq mәnbәyi kimi hansı lampalardan istifadә edilir?

•

Göy işıq verәn lampalardan;
Gözәrmә, lüminessent vә ksenon lampalardan;
Qırmızı vәgöy işıq verәn lampalardan.
Yaşıl işıq verәn lampalardan;
Qırmızı işәq verәn lampalardan;

335 Süni işıqlanma neçә sistemә bölünür?

•

4
2
10
7
3

336 İstehsalın tәşkilindә işıqlanmaya görә neçә gigiyenik tәlәblәr qoyulur?

•

2
4
6
3
5

337 Hansı dalğa uzunluğu olan oblasda infraqırmızı şüalanma diapazonu yerlәşir?

•

755 nm – dәn aşağı olan.
760 nm – dәn yuxarı olan;
750 nm – dәn aşağı olan;
380 nm – dәn aşağı olan;
320 nm – dәn aşağı olan;

338 Hansı dalğa uzunluğunda olan oblasda ultrabәnövşәyi şüalanma diapazonu yerlәşir?

•

790 nm – dan yuxarı olarsa.
780 nm – dan yuxarı olarsa;
386 – 760 nm – dan aşağı olarsa;
386 – 760 nm – dan yuxarı olarsa;
770 nm – dan yuxarı olarsa;

339 Tәbii işıqlanma әmsalı hansı cihazla ölçülür?
Fincanlı anemometrlә.

•

•

10 – 16 tipli obtektiv fotoelektrik lüksmetrlә;
Subyektiv lüksmetrlә;
İŞV – 1 tipli cihazla;
Elektroaspiratorla;

340 Hesablamalarda günorta vaxtı sәmanın orta dağınıq işığı il әrzindә neçә qәbul edilir?

•

37000 lk.
5000 lk;
4000 lk;
38000 lk;
3500 lk;

341 Tәbii işıqlanma neçә üsulla tәşkil edilә bilәr?

•

2
3
6
5
4

342 Optik (görünmә) diapazon nәdir?

•

İnsan beyninә tәsir edib onda işığa qarşı hәssaslıq yarada bilәn şüalanma oblastı.
İnsan gözünә tәsir edib onda işığı hiss etmә tәsiri yaradan şüalanma oblastı;
İnsan gözünә tәsir edib onda işıqlıq hissi yarada bilmәyәn şüalanma oblastı;
İnsan qulağına tәsir edib onda işığa qarşı hәssaslıq yarada bilәn şüalanma oblastı;
İnsan qulağına tәsir edib onda işığa qarşı hәssaslıq yarada bilmәyәn şüalanma oblastı;

343 әn yaxşı işıqlanmaya hansı işıqlanma daxildir?

•

Birgә işıqlanma.
Tәbii işıqlanma;
Süni işıqlanma;
Yandakı işıqlanma;
Yuxarıdan işıqlanma;

344 Titrәyiş zamanı rәqsi sürәtin sәviyyәsi necә tәyin edilir?

•

345 Tәhlükәnin nomenklaturası nәdir?

•

Tәdqiqatların aparılma yerlәrinin siyahıdır
Meteoroloji faktoru göstәrәn siyahıdır
Müәyyәn әlamәtlәrә görә sistemlәşdirilmiş terminlәr vә adların siyahısı tәhlükәnin nomenklaturası adlanır

•

Aparılan tәdqiqatların adlarıdır
Terminlәrin siyahısıdır

346 Sәsküy nәdir?

•

Adi sәslәrdir
Müxtәlif tezlikli müxtәlif intensivlikli sadә sәs tonları mәzmunundan yaranır
Rәqsi hәrәkәtdir
Titrәyişdir
Hidrodinamik zәrbәlәrdir

347 İstehsalat binalarında havanın hәrәkәt sürәti hansı cihaz vasitәsi ilә ölçülür:

•

Hidroqraf cihazı
Barometr cihazı
Termometr cihazı
Taxometr cihazı
Anemometr cihazı

348 İstehsalatda görülәn işlәr ağırlıq dәrәcәsinә görә neçә kateqoriyaya bölünür

•

İki kateqoriyaya
Altı kateqoriyaya
Beş kateqoriyaya
Dörd kateqoriyaya
Üç kateqoriyaya

349 Mikroiqlim şәraitinin dәyişmәsi insan oraqnizmindә nәyә sәbәb olur:

•

İnsanın hәddәn artıq qorxmasına
İnsanın hәddәn artıq әsәblәşmәsinә
İnsanın hәddәn artıq yorulmasına
İnsanın hәddәn artıq acımasına
İnsanın hәddәn artıq isinmәsinә,soyumasına

350 Yer kürәsini әhatә edәn müxtәlif qaz qatlarından ibarәt olan müәyyәn qalınlıqlı tәbәqә necә adlanır?

•

Biosfer
atmosfer
Hidrosfer
Ozonosfer
Litosfer

351 Antropogen radiasiya mәnbәlәrinә aiddir: 1. AES.lәr 2. Radioaktiv kimyәvi elementlәr 3. Nüvә silahları
4. Günәş şüaları 5. Rentgen şüaları 6. Tәbii süxurlar

•

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

352 Tәhlükәli ekoloji vәziyyәtin yaranması vә inkişafın qarşısının alınması vә onların nәticәlәrinin aradan
qaldırılması üzrә tәdbirlәr sistemi adlanır

•

ekoloji tәhlükәsizliyin tәmini
Ekoloji tәhlükәli vәziyyәt
Ekoloji durumun sağlamlaşdırılması
Ekoloji yük

Doğru cavab yoxdur

353 Antropogen vә tәbii tәsirlәr nәticәsindә әtraf mühitin dağılma tәhlükәli ilә vә ya mәnfi ekoloji
dәyişikliklәrdә sәhiyyәlәnәn vә bu sәbәbdәn insanın vә cәmiyyәtin hәyatı vacib maraqlarına tәhlükә yaradan
vәziyyәt adlanır

•

Kataklizm
Tәhlükәli böhran vәziyyәti
Tәhlükәli krizis vәziyyәti
tәhlükәli ekoloji vәziyyәt
Tәhlükәli hal

354 İnsan vә cәmiyyәtin hәyatı vacib maraqlarının, әtraf mühitin ona antropogen vә tәbii tәsirlәr nәticәsindә
yaranan tәhlükәlәrdәn qorunmasının tәmini adlanır

•

ekoloji tәhlükәsizlik
Ekoloji tәhlükә
Ekoloji krizis
Ekoloji fәlakәt
Ekoloji vәziyyәt

355 Havada olan su buxarı su damcıları әmәlә gәtirdiyi halda nisbi nәmlik neçә faiz olur?

•

60
90
95
20
100

356 Nәmliyi ölçmәk üçün tәtbiq edilәn psixrometrlәtin neçә növü var?

•

6
5
2
3
4

357 Nәmliyin neçә növü var?

•

2
3
6
5
4

358 İstehsalatda ağırlıq dәrәcәsinә görә orta ağırlıqlı işә uyğun gәlәn enerji sәrfi (Vt –la) hansıdır?

•

300 – 320
294 – 300
60 – 80
172 – 293
172 – 160

359 İstehsalatda ağırlıq dәrәcәsinә görә yüngül işlәrә uyğun gәlәn enerji sәrfi (Vt –la) hansıdır?

•

>182
< 172
<150
<120

>180

360 İstehsalatda işlәr ağırlıq dәrәcәsinә görә neçә kateqoriyaya bölünür?

•

6
3
2
4
5

361 Havasında partlayıcı maddәlәr toplanan binalarda vә havadan ağır qazlar ayrılan iş şәraiti olan binalarda
hansı ventilyasiya sistemi tәtbiq edilir?

•

Yuxardan vә aşağıdan yuxarı.
Aşağıdan yuxarı vә aşağı;
Aşağıdan yuxarı;
Yuxarıdan aşağı;
Yuxardan yuxarı;

362 Uçucu qazlar ayrılan vә ya toz vә qaz birlikdә әmәlә gәlәn binalarda hansı ventilyasiya sistemi qurulur?

•

Yuxardan vә aşağıdan yuxarı.
Yuxarıdan aşağı;
Aşağıdan yuxarı;
Yuxardan yuxarı;
Aşağıdan yuxarı vә aşağı;

363 Hansı ventilyasiya sxemi eyni vaxtda istilik vә qaz vәya istilik vә toz әmәlә gәlәn binalarda qurulur?

•

Yuxarıdan aşağı;
Aşağıdan yuxarı;
Yuxardan vә aşağıdan yuxarı.
Aşağıdan yuxarı vә aşağı;
Yuxardan yuxarı;

364 Temperatur 26 – 27 dәrәcә C olduqda nisbi nәmlik nә qәdәr olmalıdır?

•

52 – 60 %.
60 – 62 %;
65 – 70 %;
50 – 52 %;
55 – 60 %;

365 Temperatur 24 – 25 dәrәcә C olduqda nisbi nәmlik nә qәdәr olmalıdır?

•

60 – 65 %.
75 – 78 %;
65 – 70 %;
70 – 75 %;
75 – 80 %;

366 İlin soyuq fәslindә temperatur 22 – 23 0S olduqda nisbi nәmlik nә qәdәr olmalıdır?

•

80 – 85 %;
75 – 80 %;
85 – 87 %;
83 – 85 %;
82 – 85 %;

367 Bütün sәnaye şәhәrlәrindә havanın çox çirklәnmәsi nәticәsindә hansı hadisә baş verir?

•

Yanğın hadisәsi
Buzlaşma hadisәsi
İşıqlanma hadisәsi
Buxarlanma hadisәsi
smoq hadisәsi

368 Havada asılı olan bәrk vә maye hissәciklәrlә atmosferin çirklәnmәsi necә adlanır?

•

Duzlu çirklәnmә
Buxarlı çirklәnmә
Qәlәvili çirklәnmә
aerozol çirklәnmә
Turşulu çirklәnmә

369 Havada qazların bәrk vә maye halında olan müxtәlif maddәlәrin hәmçinin radioaktiv maddәlәrin canlı
orqanizmlәrin hәyat şәraitindә mәnfi tәsir edә bilәcәk miqdarda olmasına nә deyilir?

•

Suyun çirklәnmәsi
atmosfer çirklәnmәsi
Litosfer çirklәnmәsi
Suyun çirklәnmәsi
Ozun qatının çirklәnmәsi

370 Azot atmosfer havasının neçә faizini tәşkil edir?

•

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

371 Bütün atmosfer kütlsәinin 90% onun yerin sәthinә yaxın hansı kmlik qatında cәmlәşmişdir?

•

11 kmlik qatında
5 kmlik qatında
7 kmlik qatında
10 kmlik qatında
3 kmlik qatında

372 Havanın hәrәkәt sürәtini tәyin etmәk üçün hansı cihazlardan istifadә edilir?

•

Elektrorespirator
10 16 tipli obyektiv lüksmetr
Fincanlı anemometr, qanadlı anemometr, katatermometr, elektroanemometr, diferensial milroanemometr
Elektroaspirator
Stasionar psixrometr, aspirasiyalı psixrometr

373 İstehsalatda ağırlıq dәrәcәsinә görә ağır işә uyğun gәlәn enerji sәrfi hansıdır (Vt –la)?

•

> 233
> 293
> 232
> 290
> 330

374 İstehsalat otaqlarının hәcmi 30 kub metr olduqda tәlәb olunan hava mübadilәsi neçә kub m/saat
olmalıdır?

•

30
40
15
8
20

375 İstehsalat otaqlarının hәcmi 20 kub metr olduqda tәlәb olunan hava mübadilәsi neçә kub m/saat
olmalıdır?

•

8
30
10
20
15

376 Hesabatlarda insan bәdәninin elektrik müqavimәtini nә qәdәr götürürlәr?

•

2000 Om
500 Om
1000 Om
7500 Om
100 Om

377 Tәhlükәnin kvantifikasiyası nәdir?

•

Keyfiyyәtcә tәyin olunan anlayışdır
Kvantifikasiya kәmiyyәt göstәricilәri vasitәsilә keyfiyyәtcә mürәkkәb tәyin olunan anlayışların
qiymәtlәndirilmәsidir
Kәmiyyәt göstәricilәrini xarakterizә edәn anlayışdır
Qiymәtlәndirilmә üsuludur
Tәhlükәlәrin eynilәşdirilmәsidir

378 Elektromaqnit şüalarında mühafizә üçün hansı tәdbir görülür?

•

Fәrdi mühafizә vasitәlәrindәn istifadә
Şüalanma mәnbәyini vә iş yerini ekranlamaq
İşıqlandırma sistemini güclәndirmәk
Personalın şüalanma zonasında olduğu vaxtı tәyin etmәk
Ekranlamanın keyfiyyәtini artırmaq

379 İonlaşdırıcı şüaları xarakterizә edәn parametrlәr hansılardır?

•

Tәsiretmә xarakteri
İonlaşdırma xarakteri
Onların ionlaşdırıcı vә nüfuzetmә xarakterlәri
Yalnız nüfuzetmә xarakteri
Şüalanmaya mәruz qalma müddәti vә vaxtı

380 Müәssisәdә tәlәb olunan xüsusi geyim ayaqqabı vә mühafizә vasitәlәrinin hәqiqi sayı aşağıdakı
düsturların hansı ilә tәyin edilә bilәr?

•
381 Xüsusi geyimlәrin hәqiqi sayı hansı düsturla tәyin edilir

•

382 Binanın ümumi istilik itkisini hesablamaqdan ötrü aşağıdakı düsturlardan hansından istifadә edilir?

•

•

383 Binanın xarici mühitindә itәn istiliyin miqdarını tәyin etmәk üçün aşağıdakı düsturların hansı doğrudur?

•

384 Qapalı tutumlarda hermetiklik dәrәcәsinin göstәricisi olan tәzyiq düşküsü necә tapılır?

•
385 Yerlәbirlәşdiricilәrin sayı necә tapılır?

•
386 Tәzyiq altında olan qablara daxili vә xarici vәziyyәtinә baxış müddәti nә qәdәr olmalıdır?

•

Üç ildәn bir
İki ildәn bir
İldә bir dәfә
Altı aydan bir
Dörd ildә bir dәfәdәn az olmamaqla

387 Qab dağıldıqda qazın adiabatik genişlәnmәsi zamanı görülәn iş necә tәyin edilir?

•

388 Aspirasiyalı psixrometrdә nәyә әsasәn alınan nәticә daha dәqiq olunur?

•

Psixrometrin üst hissәsindә qoyulmuş ventilyator temperatoru yuxarı qaldırılır;
Psixrometrin üst hissәsindә qoyulmuş ventilyator temperatoru aşağı salır;
Psixrometrdә hava axınının verilmә vaxtından asılı olaraq temperatur yuxarı qalxır.
Psixrometrin üst hissәsindә ventilyator qurulmuşdur ki, bu da hava axınının sürәtinin (4 m/san) termometrin
әtrafında sabit saxlayır;
Psixrometrdә hava axınının verilmә vaxtından asılı olaraq temperatur aşağı düşür;

389 Xarici mühitin temperaturu 16 – 20 dәrәcә C olduqda yüksәk nәmlik insan hәyatı üçün dözülmәz olur?

•

31 – 32 dәrәcә C
16 – 20 dәrәcә C
20 – 25 dәrәcә C
20 – 22 dәrәcә C
30 – 31 dәrәcә C

390 Sәnaye şәhәrlәrindә yer sәthindә 200300 m hündürlükdә temperatur inversiyasının yaranması
nәticәsindә hansı növ smoq yaranır?

•

Tosgen smoqu
LosAnceles smoqu
Fotokimyәvi smoq
London smoqu
adi smoq

391 Hansı tәbәqә günәşin ultrabәnövşәyi radiasiyasının böyük bir qismini udaraq, yer kürәsindә canlı
orqanizmlәri radiasiyanın mәhvedici tәsirindәn qoruyur?

•

Bulud tәbәqәsi
ozon tәbәqәsi
Troposfer tәbәqәsi
Mezosfer tәәbәqәsi
Kosmik tәbәqә

392 Ozon qatının azalmasına hansı maddәlәr daha çox tәsir göstәrir?

•

Ammonyak vә karbon birlәşmәlәri
Na birlәşmәlәri vә neft mәhsulları
Ca birlәşmәlәri vә ODM
xlorflüon üzvi birlәşmәlәri vә ODM
Fe birlәşmәlәri vә üzvi sintez maddәlәri

393 Neçәnci ildә harda ozon dagıdıcı maddәlәrin (ODM) istehsalın dayandırılması haqqında protokol
imzalandı?

•

2005ci ildә Parisdә
1997ci ildә Monrealda
2000ci ildә Stokholmda
1999cu ildә Vyanada
2002ci ildә Londonda

394 Neçәnci ildә Azәrbaycan ozondağıdıcı maddәlәrin istifadәsindәn mәrhәlәlәr üzrәçıxarılmasına dair
Vyana konvensiyasını, Monreal protokolunu radifikasiya edir?

•

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

395 Böyük hәcmdә olan tullantı qazları toz vә yağ dumanlarında tәmizlәmәk üçün hansı toztutucularından
istifadә olunur?

•

Mexaniki toztutucularından
Taxma mәsamәli toztutucularından
Nimçәli toztutuculardan
Yaş tutucularından
elektrik filtrli toztutucularından

396 Tullantı qazların fiziki üsulla tәmizlәnmәsindә filtrdә qazın tutulması toztutucularından hansı halda olan
tozlar tutulur?

•

Hәllolmuş şәkildә olan
Oksidlәşmiş halda olan
dispers halda olan

Buxar halında olan
Aerozol halında olan

397 Quru mexaniki toztutucularda tozların çökmәsi hansı prinsiplәrә әsaslanan toztutucularda tәmizlәnir?

•

Mәrkәzdәnqaçma, fırlanma, irәlilәmә
Fırlanma, rәqsetmә, itәlәmә
Qravitasiya, rәqsetmә, fırlanma
Qravitasiya, ağırlıq, yerdәyişmә
qravitasiya, mәrkәzdәnqaçma, әtalәt

398 Tullantı qazları zәhәrli maddәlәrdәn tәmizlәmәk üçün hansı qurğulardan istifadә edilir?

•

Toztutucu qurğulardan
Qaztәmizlәyici qurğulardan
Elektromaqnit qurğularından
Fırlanma qurğularından
Elektrik qurğularından

399 Qaz halında olan sәnaye tullantılarının tәmizlәmәk üçün hansı üsullardan istifadә olunur?

•

Fiziki vә optik üsullardan
fiziki vә kimyәvi üsullardan
Elektrik vә elektromexanik üsullardan
Mexaniki vә kimyәvi üsullardan
Absorbsiya vә adsorbsiya üsullarından

400 Avadanlıqların әlverişli yerlәşdirilmәsini necә başa düşmәk olar?

•

Yanğın tәhlükәsinin qarşısını almaq.
Qurğuların quraşdırılması, sökülmәsi vә tәmir işlәrinin tәhlükәsiz aparılmasını tәmin etmәk;
Maşınların hәrәkәti üçün şәrait yaratmaq;
İşçilәrin tәhlükәsiz hәrәkәtini tәmin etmәk;
Maşınların vә işçilәrin tәhlükәsiz hәrәkәtini tәmin etmәk;

401 Sәs tәzyiqini vә intensivliyini ölçmәk üçün hansı şkaladan istifadә edilir?

•

Elektroaspiratorun şkalasından.
Temperatur vә tәzyiq ölçәn cihazın şkalasından;
Nisbi loqarifmik şkaladan;
Temperatur şkalasından;
Tәzyiq ölçәn cihazın şkalasından;

402 İstehsalatda sәs – küy mәnşәyinә görә neçә qrupa bölünür?

•

6 qrupa;
4 qrupa;
2 qrupa;
5 qrupa;
7 qrupa;

403 Yuxarı tezlikli sәs diapazonu hansıdır?

•

(16 ÷ 300) hs;
(800 ÷ 20000) hs;
(900 ÷ 1000) hs.
(300 ÷ 350) hs;
(300 ÷ 800) hs;

404 Orta tezlikli sәs diapazonu hansıdır?

•

(16 ÷ 300) hs;
(300 ÷ 800) hs;
(900 ÷ 1000) hs.
(300 ÷ 350) hs;
(800 ÷ 20000) hs;

405 Titrәyişi azaltmaq üçün hansı tәdbir düzgün seçilmәmişdir?

•

Titrәyişi mәnbәyindә lәğv etmәk;
Qulaq tıxaclarından istifadә etmәk;
Tәcrid etmәk.
Dinamik söndürmәk;
Dempferlәşdirmәk;

406 Titrәyiş orqanizmә tәsiri neçә gün olur?

•

5
2
3
4
1

407 Titrәyiş nәdir?

•

Müxtәlif intensivli vә tezlikli sәslәrin insanda xoşagәlmәz tәәssüratı.
Bәrk cisimlәrin mexaniki rәqslәri;
Sәs dalğalarının tәsirindәn atmosfer tәzyiqinin artımı;
Bir kv.m sahәdәn keçәn sәs enerjisi;
Vahid zamanda şüalanan sәs enerjisi;

408 Sәsin gücü nә demәkdir?

•

Bir saniyәdә 1 kub m. sahәdәn keçәn sәsin intensivliyi;
Sәs mәnbәyi tәrәfindәn vahid zamanda şüalanan sәs enerjisinin miqdarı;
Müxtәlif intensivli vә tezlikli sәslәrin insanda xoşagәlmәz tәәssüratı.
Sәsin intensivliyi vә atmosfer tәzyiqinin artımı;
Sәs dalğalarının tәsirindәn atmosfer tәzyiqinin artımı;

409 Memarlıq – planlaşdırma tәdbirlәrindә sәs – küyә qarşı neçә cür mübarizә tәdbirlәri yerinә
yetirilmәlidir?

•

2
4
3
7
5

410 Sәs – küydәn mühafizәnin texniki üsullarını prinsipcә neçә növә ayırmaq olar?

•

6
2
3
4
5

411 1dB neçә belә bәrabәrdir?

•

0,5 belә
0,3 belә
0,2 belә
0,1 belә
0,4 belә

412 Sәs intensivliyinin 100 dәfә artması neçә belә uyğun gәlir?

•

5 belә;
4 belә;
3 belә;
2 belә;
1 belә;

413 Nisbi loqarifmik şkalada hәr sonrakı dәrәcә әvvәlkindәn 10 dәfә böyükdür. Bu vahid şәrti olaraq necә
qәbul edilir?

•

mm.c.sut
Lk
dB
1 bel (B)
Pa

414 Sәs – küy ölçü vahidi nәdir?

•

m/san.
Pa
Lk
dB

415 İnsan qatılığı sәs intensivliyinin hansı intervalda dәyişmәlәrini hiss edir?

•
416 Adi danışıq sәsinin tәzyiqi nә qәdәrdir?

•

2Pa.
1Pa;
0,5Pa;
0,1Pa;
4Pa;

417 Sәs tezyiqinin vahidi nәdir?
dB
sm
lk

•

•

Pa

418 Sәs tezliyi nәdir?

•

Sәs dalğalarının tәsirindәn atmosfer tәzyiqinin yayılması.
Sәs dalğalarının tәsirindәn atmosfer tәzyiqinin әvvәl artması, sonra azalması;
Sәs dalğalarının tәsirindәn atmosfer tәzyiqinin azalması;
Sәs dalğalarının tәsirindәn atmosfer tәzyiqinin artımı (izafi tәzyiq);
Sәs dalğalarının tәsirindәn atmosfer tәzyiqinin әvvәl azalması, sonra artması;

419 Sәsin akustik müqavimәti nәdir?

•

Sәsin surәti.
Sәs intensivliyi;
Sәs tezliyi;
Sәs surәtinin mühitinin sıxlığına olan hasili (cρ);
Mühitin sıxlığı;

420 Aşağı tezlikli sәs diapazonu hansıdır?

•

(900 ÷ 1000) hs.
(800 ÷ 20000) hs;
(300 ÷ 800) hs;
(16 ÷ 300) hs;
(300 ÷ 350) hs;

421 Sәs diapazonu nәdir?

•

20500 hs  ә bәrabәr olan rәqslәr;
İnsan qulağının sәs dalğalarının tezliyi 16 hs – dәn aşağı olan rәqslәri eşitdiyi üçün hәmin rәqslәr;
İnsan qulağının sәs dalğalarının tezliyi 16 – dan 20000 hs qәdәr olan rәqslәrin eşitdiyi üçün rәqslәrin intervalı;
16 hs – dәn aşağı vә 20000 hs – dәn yuxarı olan rәqslәr.
İnsan qulağının sәs dalğalarının tezliyi 20000 hs – dәn yuxarı olan rәqslәri eşitdiyi üçün hәmin rәqslәr;

422 Tәsir dәrәcәsinә görә sәs neçә tezlikli diopozona bölünür?

•

6 tezlikli diapozona.
4 tezlikli diapozona;
2 tezlikli diapozona;
3 tezlikli diapozona;
5 tezlikli diapozona;

423 İnsan eşitmә orqanına tәsir edәn sәs sәviyyәsinin yuxarı zәrәrli tәsir göstәrәn hәddi nә qәdәr müәyyәn
olunmuşdur?

•

100 dB.
120 dB;
130 dB;
140 dB;
110 dB;

424 İnsan eşitmә orqanına tәsir edәn sәs sәviyyәsinin aşağı hәddi nә qәdәrdir?

•

4
2
1
0

3

425 Sәs – küy nәdir?

•

Müxtәlif intensivlikli vә tezlikli sәslәrin insan bәdәninә xoşagәlmәz tәәssürat yaradan mәcmusu.
Müxtәlif intensivlikli vә tezlikli sәslәrin insanın gözünә xoşagәlmәz tәәssürat yaradan mәcmusu;
Müxtәlif intensivlikli vә tezlikli sәslәrin insanda xoşagәlәn tәәssürat yaradan mәcmusu;
Müxtәlif intensivlikli vә tezlikli sәslәrin insanda xoşagәlmәz tәәssürat yaradan mәcmusu;
Müxtәlif intensivlikli vә tezlikli sәslәrin insanın gözünә xoşagәlәn tәәssürat yaradan mәcmusu;

426 Sәs intensivliyinin vahidi nәdir?
4san.
Pa

•
dB

427 Sәsin intensivliyi nәdir?

•

Eşitmә astanası.
Sәs surәtinin mühitinin sıxlığına olan hasili;
Sәs dalğalarının tәsirindәn atmosfer tәzyiqinin artımı;
1 saniyәdә 1 kv.m. sahәdәn keçәn sәs enerjisi;
Adi danışıq sәsinin tәzyiqi;

428 Tullantı qazların tәrkibindә olan faydalı qarışıqları ayırmaq üçün hansı tәmizlәmә üsullardan istifadә
edilir?

•

katalik tәmizlәmә üsulundan
Termiki üsuldan
Absorbsiya üsulundan
Qravtasiya üsulundan
Adsorbsiya üsulundan

429 Tәrkibindә karbohidrogenlәr olan tullantı qazları katalitik tәmizlәmә üsulu ilә tәmizlәnәn zaman hansı
katalizatorlardan istifadı edilir?

•

Şüşә, qum vә kömürdәn
metal, yarımkeçirici vә duzlardan
Metal, yarımkeçirici
Ağac, azbest vә pambıqdan
Rezin, kauçuk vә plastmasdan

430 Tullantı qazların absorbsiya üsulu ilә tәmizlәnmәsindә absorbent olaraq hansı maddәlәrdәn istifadә
edilir?

•

Kәrpicdәn, qumdan, pambıqdan
Daş kömürdәn, misdәn, azbestdәn
Dәnizdәn, qumdan, gildәn
aktivlәşdirilmiş kömürdәn, seolitdәn, selikageldәn
Gildәn, seolitdәn, alunitdәn

431 Tullantı qazları tәmizlәmәk üçün hansı kimyәvi üsullardan istifadә edilir?
Mexaniki, bioloji yandırma tәmizlәmә üsullarından
Bioloji, fiziki, mexaniki tәmizlәmә üsullarından

•

•

absorbsiya, adsorbsiya, katalik tәmizlәmә üsullarından
Termiki, bioloji çökdürmә tәmizlәmә üsullarından
Yandırma, buxarlandırma, bioloji tәmizlәmә üsullarından

432 Tullantı qazların tәrkibindә zәrәrli qazların konsentrasiyası az olduqda o hansı metodla tәnzimlәnir?

•

Mexaniki metodla
kimyәvi metodlarla
Fiziki metodla
Termiki metodla
Piroliz metodu ilә

433 Binanın ventilyasiyası hesabına itәn istiliyin miqdarı aşağıdakı düsturların hansı ilә hesablanır?

•
434 Süni ventilyasiya zamanı havanın tәmizlәmә faizini göstәrәn әmsal aşağıdakı düsturlardan hansı ilә
tәyin edilir?

•

435 Ventilyasiya istilik ayrılması ilә mübarizә mәqsәdi ilә qurularsa dәyişdirilmәsi lazım gәlәn hava hәcmi
aşağıdakı düsturların hansı ilә tәyin edilir?

•

436 İstehsal binalarında ventilyasiya tozla mübarizә mәqsәdi ilә qurularkәn binada dәyişdirilmәsi lazım
gәlәn havanın hәcmi hansı düsturla hesablanır:

•

437 İstehsal binasında ventilyasiya zәrәrli qazlarla mübarizә mәqsәdi ilә qurularsa dәyişdirilmәsi lazım
gәlәn tәmiz havanın hәcmi aşağıdakı düsturların hansı ilә tәyin olunur?

•

438 Ventilyasiya tozla mübarizә mәqsәdiylә qurulduqda dәyişdirilmәsi lazım gәlәn havanın miqdarı
aşağıdakı düsturların hansı ilә tәyin edilir?

•

439 Ventilyasiya zәrәrli buxar vә ya nәmliklә mübarizә mәqsәdi ilә qurularsa dәyişdirilmәsi lazım gәlәn
havanın hәcmi aşağıdakı düsturların hansı ilә tәyin edilir?

•

440 İstehsal binası üçün ümumilikdә tәlәb edilәn tәmiz havanı tәyin etmәk üçün lazım gәlәrsә aşağıdakı
düsturlardan hansı doğru ola bilәr?

•

441 Cәnubi xәzәrdә Ölü zona sahil suları olan şәhәrlәrin sahillәrindә yerlәşir?

•

Lәnkәran, Salyan, neftçala sahillәri
Iran әrazisindәki Әnzәli, sari,qorqan sahil suları
bakı, türkmәnbaşı vә çәrәkәn sahil suları
Astara, lәnkәran sahil suları
Әlәt, Pirallahı sahil suları

442 Xәzәr dәnizindә qazma işlәri zamanı sutka әrzindә dәnizә axıdılan çirkab suların hәcmi nә qәdәrdir?

•

100150 m³
200300 m³
50100m³
40 m³
150200 m³

443 Dünya okeanı sularında hәll olmuş gümüşün miqdarı nә qәdәrdir?

•

250 min ton
5 min ton
100 min ton
500 min ton
300 min ton

444 Dünyada açıq dәnizә çıxışı olan 140 dövlәtdәn neçә dövlәtdә neft vә qaz çıxarılır?

•

90
70
100
50
80

445 Dünyada şirin suyun әn çox işlәndiyi sahә hansıdır?

•

Elektrik enerjisi istehsalı sahәlәri
kәnd tәsәrrüfatında suvarma
Kommunla vә mәişәt sahәlәri
Yaşıllaşdırma sahәlәri
Sәnaye sahәlәri

446 İonlaşdırıcı şüalanma nәdir?

•

Mühitin ionlaşmasına (yüklәnmiş atom vә molekulların – ionların yaranması) sәbәb olan hәr hansı şüalanma;
Lazer şüalar.
Elektromaqnit şüalanma;
İnfraqırmızı şüalar;
Ultrabәnövşә şüalar;

447 Sәs intensivliyi sәviyyәsinin ölçü vahidi nәdir?

•

Desibel (dB vә dBa)
Hers (hs)
Paskal (Pa)
m/san

448 Tәnәffüs orqanlarının mühafizә vasitәlәri aşağıdakılardan hansılardır?

•

maskalar,baxil
eynәk,maska
tәnzif,baxil
respirator,әleyhqaz
әlcәklәr,baxil

449 Bina vә sexlәrdә qoyulacaq radiator batareyasından bölmәlәrin sayını tәiyn etmәk üçün әvvәlcә binanın
nәyi hesablanır:

•

Binanın ümumi qızdırılma sәthi
Binanın ümumi hündürlüyü
Binanın ümumi eni
Binanın hәcm tutumu
Binanın ümumi uzunluğu

450 Şәhәrlәrin özünә mәxsus xüsusiyyәtinә aid deyil?

•

Suyun dövranı pozulur
Atmosferin şәffaflığı aşağı olur
Su tәminatı yüksәkdir
Hava normadan artıq qızır
Biokomyәvi әyalәtdir

451 Müasir şәhәrlәr әhali mәskәni olmaqla daha hansı xüsusiyyәtә malikdir?

•

Әtraf mühitә tәsir edәn sistemdir
Әhali başqa ölkәlәrә gedir
Sәnaye mәhsulu istehsalını tәnzimlәyir
Kamunal sistem yaradır
Әhalinin tәbii artımı surәtlәnir

452 әhalinin şәhәrlәrdә nә adlanır?

•

Miqrasiya
Aqlomerasiya
Urbanizasiya
Yalançı urbanizasiya
Meqapolis

453 әhali artımının yaratdığı problemlәrә aid deyil:

•

Ekoloji
Enerji
Tәhsil
Xammal
Әrzaq

454 Torpaqşünaslıq elminin banisi N.N.Dokuçayevin tәliminә әsasәn torpaq bitki vә heyvan orqanizmlәrinin
,iqlimi,relyefin vә әrazinin geoloji yaşının qarşılıqlı tәsiri nәticәsindә yaranmışdır. Dokuçayeva görә torpaq

nәdir?

•

Torpaq iqlimin tәsirindәn yaranmış tәbii törәmәdir
Torpaq әrazinin geoloji yaşının qarşılıqlı tәsirindәn yaranmış tәbii törәmәdir
Torpaq yerin konusla gәngin qatıdır
Topaq yer sәthinin üst qatıdır

455 Binalarda evakuasiya çıxış yollarının eni necә tәyin edilmәlidir?

•

456 Binanın qızmasına itәn istiliyin miqdarı aşağıdakı düsturların hansı ilә tәyin edilir?

•

457 İstehsalat binalarında izafi istilik miqdarı hansı düsturla tәyin edilir:

•

458 İri şәhәrlәrdә әhalinin әsas tәlәbatı hansı mәhsullardır?

•

Kommunikasiya xidmәtinә
Tәmiz havaya
Nәqliyyat vasitәlәrinә
Sәnaye mәhsullarına
әrzaq vә suya

459 Şәhәr әhalisinin geokimyәvi strukturu әhaliyә hansı tәsiri göstәrir?

•

Kommunal tәminatına
Tәbii artımına
Yaş göstәricisinә
Yaşayış sәviyyәsinә
sağlamlığına

460 Şәhәrlәrdә sәnaye tullantıları ilә çirklәnmәsinin әsas sәbәblәrindәn biridir:

•

Sәnayenin xammalla tәchizatı
hakim külәklәrin istiqamәti vә gücünün nәzәrә alınmaması
Yaşıllıq zonalarının çox olması
Çox sәnaye mәhsulu istehsal edilmәsi
әhalinin tәlәbatının çox olması

461 Ox tipli ildırım söndürücülәr hansı kateqoriyaya aiddir?

•

V kateqoriyaya.
III kateqoriyaya;
IV kateqoriyaya;
II kateqoriyaya;
I kateqoriyaya;

462 Mühafizә yerlәbirlәşdiricisinin müqavimәti neçә Om olmalıdır?

•

20 Om;

•

40 Om;
70 Om;
60 Om;
50 Om;

463 İnsan bәdәninin müqavimәti neçә Om – dur?

•

500 Om;
1000 Om;
1200 Om.
40 Om;
50 Om;

464 Addım gәrginliyi nәdir?

•

İnsan orqanizmindәn keçәn elektrik cәrәyanı;
Bir – birindәn addım mәsafәsindә 0,8m aralı yerlәşәn 1 vә 2 nöqtәlәri arasındakı potensiallar fәrqi;
Orqanizmdәn keçәn sabit vә dәyişәn cәrәyan.
İnsan orqanizmindәn keçәn sabit cәrәyan;
İnsan orqanizmindәn keçәn dәyişәn cәrәyan;

465 Elektrik cәrәyanının tәsir gücünә görә zәdәlәnmәlәrә xarakterinә görә neçә cür olur?

•

6
2
3
4
5

466 İnfraqırmızı şüalanmadan mühafizә üçün nә tәdbir görmәk lazımdır?

•

Fәrdi mühafizә vasitәlәrindәn istifadә
İnsan orqanizminin soyudulması
Qızmar sәthlәrin izolyasiyası, sәthin soyudulması, aerasiyanın tәdbiqi
İşıqlandırma cihazlarının azaldılması
Otaq temperaturunun aşağı salınması

467 Görülәn işlәr ağırlıq dәrәcәsinә görә kateqoriyaya bölünür?

•

2
5
6
4
3

468 Elektrik cәrәyanından mühafizә mәqsәdilә yüksәk vә xüsusi tәhlükәli istehsalat otaqlarında vә açıq
havada istismar zamanı hansı nominal gәrginlikdәn başlayaraq yerlәbirlәşdirmә tәtbiq olunmalıdır?

•

Dәyişәn cәrәyan üçün 50 V, sabit cәrәyan üçün 120 V.
Dәyişәn cәrәyan üçün 60 V, sabit cәrәyan üçün 130 V.
Dәyişәn cәrәyan üçün 70 V, sabit cәrәyan üçün 140 V.
Dәyişәn cәrәyan üçün 15 V, sabit cәrәyan üçün 50 V.
Dәyişәn cәrәyan üçün 42 V, sabit cәrәyan üçün 110 V.

469 Sәnayedә statik elektrik tәhlükәsini aradan qaldırmaq üçün hansı mühafizә üsulundan istifadә olunur?

•

Bütün keçirici qurğular yerdәn izolә olunma üsulundan әlaqәlәndirilmәlidir
Neft mәsullarında axın sürәtinin mәhdudlaşdırılması
Әn әlverişli üsul antistatik aşqarların tәtbiqidir

Tutumlarda statik elektriklәşә bilәn mayelәr saxlandıqda inert qazla doldurulur
Texnoloji qurğular üzәrindә neytrallaşdırıcılarıların yerlәşdirilmәsindәn

470 Süni işıqlandırmanın hesablanması üçün neçә üsul mövcuddur

•

Altı üsul
İki üsul
Üç üsul
Dörd üsul
Beş üsul

471 İstehsal binaları vә kömәkçi binalarda neçә növ işıqlandırma sistemi var:

•

İki növ işıqlandırma sistemi
Bir növ işıqlandırma sistemi
Beş növ işıqlandırma sistemi
Dörd növ işıqlandırma sistemi
Üç növ işıqlandırma sistemi

472 Şәhәrsalma fәaliyyәti nәyin әsasında tәşkil olunur?

•

istehsal hәcminә görә
әhalinin sayına görә
mövcud qanunvericilik әsasında
tәbii şәraitә uyğun
şәhәrin yerlәşdiyi әrazi әsasında

473 Tәbii resurslar nәyә deyilir?

•

әtraf mühitin xassәlәrinin mәcmusudur
Cәmiyyәtin tәbiәti әlaqәlәndirәn amillәrdir
Insanın hәyat fәaliyyәtinә tәsir edәn amillәrdir
cәmiyyәtin tәlәbatının ödәnilmәsi üçün istifadә olunan tәbii elementlәrdir
qeyrimaddi istehsal sahәlәrindә zәruri olan komponentlәrdir

474 Dünyada olduqca yoxsul yaşayan әhalinin tәqribi sayı nә qәdәrdir?

•

2 milyard nәfәr
200 milyon nәfәr
500 milyon nәfәr
1 milyarddan çox
100 milyon nәfәr

475 Quyularda qaldırıbendirmә әmәliyyatı külәyin hansı gücündә dayandırılır?

•

8 balda
4 balda
5 balda
6 balda
7 balda

476 London smoqu hansı prosesdәn yaranır?

•

Ölkәlәrin qarşılıqlı inteqrasıyasından
Atmosferdәn müxtәlif maddәlәrin qarışığından
Insan fәaliyyәtindәn
toz hissәciklәri ilә kimyәvi inqredientlәrin qarışığından
Elmitexniki tәrәqqinin nәaliyyәtlәrindәn

477 Ümumi çirklәndiricilәrin neçә faizi avtomobil nәqliyyatıının payına düşür?

•

1020%
6070%
3035%
4050%
2025%

478 İctimai fәaliyyәt zonasına daxil deyil:

•

kәnd tәsәrrüfatı
Maliyyә iş mәrkәzlәri
Ticarәt
Elmitәtqiqat
Tәhsil

479 İldırımötürücünün funksiyası nәdir?

•

İldırımı qәbul edib torpağa ötürmәk;
İldırımı qәbul edib hava boşluğuna ötürmәk.
İldırımı qәbul edib suya ötürmәk;
İldırımı qәbul edib binanın divarlarına ötürmәk;
İldırımı qәbul edib özündә saxlamaq;

480 Su qüllәsi hansı kateqoriya ildırımdan qorunma tәdbirlәrinә aiddir?

•

III;
V;
VI.
IV;
II

481 İldırımdan qorunma tәdbirlәrinә görә bina vә tikintilәr neçә kateqoriyaya bölünür?

•

IV kateqoriya;
VI kateqoriya.
V kateqoriya;
III kateqoriya;
II kateqoriya;

482 Baş vermiş yanğının söndürülmәsinә hansı vasitәlәrlә nail olmaq olar?

•

Istilik müvazinәtinin pozulması, yanma zonasında temperaturun aşağı salınması
Müvafiq avadanlıq sifariş vermәklә
Yanğının söndürülmәsi – birinci mәrhәlәdә  külәyin sürәtini ölçmәklә
Yalnız yanma zonasında temperaturun aşağı salınması ilә
Yanğının söndürülmәsi üzrә monitorinqin aparılması ilә

483 İldırımötürücünün әsas elementlәrinә nә aiddir?

•

Qeyri metal borular
İldırımqәbuledici, cәrәyanötürücü vә yerlәbirlәşdirici
Qeyri metal çubuqlar
Qapalı qeyri metal tutumların divarları
Şifer damlar

484 Pәncәrәlәrin ümumi sahәsi tәbii işıqlandırmada aşağıdakı düsturların hansı ilә tәyin edilir?

•

485 Tәbii işıqlandırma әmsalı aşağıdakı düsturların hansı ilә tәyin edilir?

•

486 Boş süxur nәyә deyilir?

•

faydalı qazıntını örtәn vә onun daxilindә qat vә damar şәklindә olan sahәlәr
çoxillik әkmә sahәlәrindәn yuyulan torpaqlar
әvәz edilәn vә әvәz olmayan sәrvәtlәr
hәlәlik antropogen tәsirә az mәruz qalan sahәlәr
müalicәvi palçıq mәnbәlәri

487 Faydalı qazıntı dedikdә nә başa düşülür?

•

Otlaq vә çәmәnliklәr, meşә vә kolluqlar әkin sahәlәri
әtraf mühitdә baş verәn dәyişmәlәr ( torpaq vә bitki deqradasiyası)
tәbiitexniki şәraitin , hidroloji rejimin vә tektonik rejimin pozulması
tәdrici landşaft dәyişikliklәri (seysmik aktivlәşmә vә s.)
tәbii şәraitindә әmәlә gәlәn mineral vә süxurlar

488 Hal hazırda dünyada neçә növ faydalı qazıntı vә neçә növ qiymәtli daşlar mövcuddur?

•

100;150
80;100
250;200
200;280
150;250

489 Hazırda dünyada işmәli su ehtiyyatı nә qәdәrdir?

•

15.000 m³
10.000 m³
8000 m³
25.000 m³
20.000 m³

490 Torpağın bәrpası üçün tәxminәn neçә illәr lazımdır?

•

5080 il
510il
20004000 il
3001000 il
150500 il

491 Mәşәl qurğusuna göndәrilәn qazın ümumi miqdarı necә tәyin edilir? A – mәşәl qurğusuna göndәrilәn
qaz axınının bir saatdakı miqdarıdır

•

Q=1,2A•150
Q= 1,2A•100
Q=10 •1,2 A
Q=1,2A
Q=A•1,2•200

492 Yükqaldırıcı maşınların statiki yükә sınağı zamanı götürülәn yük nominal yükdәn neçә faiz çox
olmalıdır?

•
493 Kövrәk materialdan hazırlanmış membran lövhәnin qalınlığı necә tәyin edilir?

•

494 Qazhava qarışığının partlayışı zamanı yaranan tәzyiq belә tәyin edilir?

•

495 Hәqiqi işıqlanma aşağıdakıların hansı ilә hesablanır?

•
496 Orta işıqlandırma aşağıdakı düsturların hansı ilә tәyin edilir?

•

497 İstehsalat binalarında şüşәbәndlәrin şüşәli sahәsi aşağıdakı düsturların hansı ilә tәyin edilir?

•

498 Külәyin enerji potensialının neçә faizi texniki istifadәyә tam yararlıdır?

•

2,3%
3%
1,1%
0,8%
1,5%

499 Yer kürәsinin ümumi su ehtiyatı neçә mln.kub kmdir?

•

1418 mln.kub km
1015 mln.kub km
1124 mln.kub km
1271 mln.kub km
1386 mln.kub km

500 Becәrilәn torpaq sahәlәri ümumi torpaq fondunun neçә %i tәşkil edir?

•

11%
10%
7%
8%
9%

501 Dünyanın nәhәng qaz hövzәlәrindә ümumi ehtiyyatın neçә faizi cәmlәnmişdir?

•

85%
60%
70%
80%
90%

502 Kömür ehtiyyatının neçә %dәn çoxu şimal yarımkürәsindә cәmlәnmişdir?

•

70%dsәn çox
50%dәn çox
90%dәn çox
85%dәn çox
35%dәn çox

503 Tikinti meydançasında hansı zonalar tәhlükәli zonalar adlanır?

•

Tikinti binalarının vә qurğularının perimetri üzrә onun hündürlüyü 20m olduqda 3m, 100m  ә qәdәr olduqda 5m
mәsafә tәhlükәli zona adlanır;
Tikinti binalarının vә qurğularının perimetri üzrә onun hündürlüyü 20m olduqda 7m, 100m  ә qәdәr olduqda 10m
mәsafә tәhlükәli zona adlanır;
Tikinti binalarının vә qurğularının perimetri üzrә onun hündürlüyü 20m olduqda 1m, 100m  ә qәdәr olduqda 15m
mәsafә tәhlükәli zona adlanır;
Tikinti binalarının vә qurğularının perimetri üzrә onun hündürlüyü 20m olduqda 9m, 100m  ә qәdәr olduqda 3m
mәsafә tәhlükәli zona adlanır;
Tikinti binalarının vә qurğularının perimetri üzrә onun hündürlüyü 20m olduqda 10m, 100m  ә qәdәr olduqda 8m
mәsafә tәhlükәli zona adlanır;

504 Tikinti meydançasının çәpәrlәrlәnmәsini neçә başa düşmәk olar?

•

Tikinti meydançası elә qurulmalıdır ki, qrunt suları asanlıqla kәnar edilә bilsin;
Tikinti meydançası yaşayış mәntәqәlәrindә bütöv hasarla, kәnarda isә mәftillә çәpәrlәnmәlidir;
Tikinti meydançasında atmosfer yağıntıları asanlıqla kәnar edilә bilsin.
Maddә, material vә avadanlıqların saxlanılması, yerlәşdirilmәsi vә yanğın tәhlükәsizliyi normalarına riayәt
edilmәlidir;
Tikinti meydançasında inşaat normalarına uyğun işıqlanma tәşkil edilir;

505 Baş plana görә tikinti meydançasının tәşkilindә neçә cür işlәr görülür?

•

8
6
7
5
4

506 Tikinti meydançasının tәşkili hansı plana әsasәn yerinә yetirilir?

•

Plana әsasәn.
Baş plana әsasәn;
Ümumi plana әsasәn;
Әlavә plana әsasәn;
Yeni plana әsasәn;

507 Bina vә qurğuları ildırımdan qorumaq üçün ildırım ötürücülәr neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

2 hissәdәn;
3 hissәdәn;
5 hissәdәn;
4 hissәdәn;
1 hissәdәn;

508 Aşağıdakı qazların hansı ilә yanğını söndürmәk olmaz?

•

Karbon qazı;
Tüstü qazları;
Su buxarı.
Dәm qazı;
Azot;

509 Yanmanın dayanıqlığı nәdәn asılıdır?

•

İlk növbәdә yanma zonasında gedәn kimyәvi reaksiyanın temperaturundan vә onun әtraf mühitlә gedәn istilik
mübadilәsindәn
Yalnız oksigenin yanma zonasına daxil olmasının mәhdudlaşdırılmasından
Odsöndürücünün tipindәn
Yalnız yanar maddәnin fasilәlәrlә verilmәsindәn
Odsöndürücünün kimyәvi tәrkibindәn

510 Elektrik zәrbәsinә nә aid edilir?

•

Canlı toxumaların qıcıqlanması
Әzәlәlәrin qıc olması, klinik ölüm
İnsanın yıxılması
Hissiyyatın itmәsi
Bayılma vә nәfәsin dayanması

511 Yanğın tәhlükәli istehsalatların kateqoriyası hansıdır?

•

Q
CD
B
DQ
V, Q vә D

512 Elektrik cәrәyanı insan orqanizminә necә tәsir göstәrir?

•

Termiki, elektroliz vә kimyәvi
Bioloji
Mexaniki
Elektroliz
Kimyәvi

513 Diffuzion qәrarlaşmış yanma nә demәkdir?

•

Dәyişәn sәthә malik olan maye yanacaqların yanması
Fasilәsiz istilik ayrılması ilә gedәn yanma prosesi
Sәrbәst sәthә malik olan maye yanacaqların yanması
Oksigen yanma zonasına molekulyar diffuziya vasitәsilә daxil olarsa bu diffuzion qәrarlaşmış yanma adlandırılır
Sabit hәcmә malik olan maye yanacaqların yanması

514 Tullantısız texnologiya vә ya tullantısız istehsal dedikdә nә başa düşülür?

•

әrazi istehsal komplekslәrinin tәşkili, mәhsul istehsalı, iqtisadi rayonların ayrılması
mәhsul istehsalıŞ bütövlükdә regional sәnayeistehsalat birliklәrinin, sahәistehsal tәşkili vә istehsalın fәaliyyәti
Mәhsul istehsalı, bütövlükdә regional sәnaye istehsalat birliklәrin tәşkili vә istehsalı
Sahә istehsalat komplekslәrinin tәşkili vә istehsal fәaliyyәti
әrazi istehsal komplekslәrinin yaradılması, mәhsul istehsalı

515 Son 10 illiklәrdә әtraf mühitә çirklәndiricilәrin atılması nәticәsindә ozon müdafiә qatı neçә faiz
naziklәşmişdir?

•

5%
1%
2%
3%
4%

516 I sinif partlayış tәhlükәli tozlara hansı tozlar aid edilir?

•
517 Kalorimetrik yanma temperaturu necә tәyin edilir?

•

518 İkifazalı qoşulma bәdәndәn keçәn cәrәyan nәyә bәrabәrdir?

•
519 Soyumaqda olan cisimlәrdәn ayrılan istiliyin miqdarı necә tapılır?

•

520 Tәrkibi sabit olmayan daş kömür, neftdәn ibarәt olan yanar maddәlәrin yanma intensivliyi necә tәyin
edilir? C, H, O, S, W – uyğun olaraq karbonun, hidrogenin, oksigenin (azotla birgә), uçucu kükürdün vә
nisbi nәmliyin faizlә miqdarıdır.

•

Q=81C+246H+26(OS)6(9H+W)
Q=18C+642H+62 (OS)6(H+9W)
Q=C+H+26(OS)16(9H+W)
Q=0,8C+45H+26(OS)16(9H+W)
Q=0,5C+546H+26(OS) 6(9H+W)

521 Qaz balonlarının düzgün istismarı üçün onların daxilindә qalıq tәzyiq nә qәdәr olmalıdır?

•

5 kPa
10 kPa
50 kPadan az olmamalıdır
30 kPa
20 kPa

522 Torpağa basdırılmış tәk yerlәbirlәşdiricidәn axan cәrәyana göstәrilәn müqavimәt necә tәyin olunur ?

•
523 Mayelәrin öz axını ilә müәyyәn tutumdan köçürülmәsi vaxtı necә tәyin edilir?

•
524 Doyma buxar tәzyiqindәn asılı olaraq alışma temperaturu necә tapılır?

•

525 Partlayış zamanı yaranan temperatur necә tapılır?

•
526 Kinetik yanma nә zaman baş verir?

•

Dәyişәn hәcmә malik olan maye yanacaqlar
Yanacaqla oksidlәşdirici arasındakı reaksiya sürәtindәn asılı olan yanma prosesi
Sәrbәst hәcmә malik olan mayelәrin yanacaqlarının yanması
Sәrbәst hәcmә malik olan yanacaqların yanması
Oksigen qabaqcadan yanar maddә ilә qarışdırılıb yanma zonasına verilirsә kinetik qәrarlaşmış yanma baş verәcәk

527 Partlayış tәhlükәli istehsal müәssisәlәrinin kateqoriyası hansıdır?

•

B
A
V
D
E

528 Qaynama temperaturu mәlum olduqda alışma temperaturu necә tapılır?

•

529 Açıq qabda alışma temperaturu neçә dәrәcә olduqda maye tezalışan maye adlandırılır?

•

530 Addım gәrginliyi necә tәyin edilir?

•
531 Tәcrübәdә tullantısız sәnaye istehsalının yaradılması prinsip ilә nәyә әsaslanmalıdır?

•

Cihazlara, nәqliyyat vasitәlәrinә tәmizlәyici qurğulara
әmәk ehtiyyatlarına, maliyyә vәsaitinә, avadanlıqlara
avadanlıqlara, cihazlara, yeni texnoloji proseslәrә
Yeni texnoloji proseslәrә, xammala nәqliyyat vasitәlәrinә
Nәqliyyat vasitәlәrinә, әmәk ehtiyatlarına cihazlara

532 Neft hasilatı rayonlarında bitki örtüyünә tәsir faktorları aşağıdakılardan hansıdır?

•

xam neft, minerallaşmış sular, müxtәlif tәrkibli qazma mәhsulları
Xam neft, minerallaşmış sular, metal qırıntıları
Xam neft, mәişәt tullantıları
Müxtәlif tәrkibli qazma mәhsulları, metal qırıntıları
Minerallaşmış sular, müxtәlif tәrkibli qazma mәhsulları, tikinti mәhsulları

533 Mineral gübrәlәrdәn istifadәnin mәnfi cәhәıtlәri hansılardır?

•

Torpağın strukturunu pislәşdirir
Torpağın su rejimini pozur, eroziyanı güclәndirir
Torpağın deqradasiyasına gәtirib çıxardır, tәbii münbitlik süni münbitlik әvәz olunur
torpağın mexaniki tәrkibini pozur , qida elementlırinin balansı pozulur
Mineral maddәlәrin balansını vә hava rejimini pozur

534 Neft hasilatında torpağı çirklәndirәn әsas mәnbәlәr hansılardır?

•

Şlam, gilli mәhlul, yuyucu mayelәr
Parafin, qәtran, sirkә
Mazut , gilli mәhsul, sәthi aktiv maddәlәr
yanacaqsürtkü materialları, xlor turşusu, duz
Şlam, parafin, sәthi aktiv maddәlәr

535 Neftqaz hasilatında әtraf mühiti çirklәndirәn mәnbәlәrin düzgün ardıcıllığı hansıdır?

•

Neft, qәtran, neftli qum, mәdәn tullantı suları
Neft,yanacaqsürtüklü materialları,neftli qum, sәthi aktiv maddәlәr, mәdәn tullantı suarikimyәvi hәll
edicilәr,turşular, duz vә s.
Parafinlәr, müxtәlif qәlәvilәr , sirkә, neftli qum
Neft, turşular, duz, parafin, xlor turşusu
Bitum, yanacaq sürtkü materialları, xlor turşusu

536 Üzvi tullantılara aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

ağac emalı, şәrab, pivә istahsalı, dәri emalı müәssisәlәrinin, әt kombinatının
әt kombinatının, ağac emalı müәssisәlәrinin, ayaqqabı fabriklәrinin tullantәları
e)Dәri emalı müәssisәlәrinin, әt kombinantlarının, tikinti materiallarının müәssisәlәri
Ağac emalı, şәrab, çörәk vә şörәk mәmulatı, daş karxanalarının tullantıları
şәrab vә pivә istehsalı, dәmirbeton mәmulatı, tikiş fabriklәrinin tullantıları

537 Avtomobil nәqliyatının әtraf mühiti normadan artıq çirklәndirilmәsinin qarçısını almaq üçün tәlәb
olunur:

•

d) Aşağı gücә malik avtomobil mühәrriklәrindәn istifadә etmәk
Istehsal ilindәn asılı olmayaraq bütün avtomobillәrin texniki göstәricilәrini yaxşılaşdırır
Yanacağın keyfiyyәtini yaxşılaşdırmaq, texnikii normativlәrә cavab vermәyәn istismarının vә ölkәyә isxalının
qarşısını almaq
Avtomobil yollarının yenilәşdirmәk
Benzin mühәrrikli nәqliyyat vasitәlәrinin sayının artırmaq

538 Avtomobillәrin havaya buraxdığı tullantılar hansı hansı standartlarla tәnzimlәnir?

•

Yaponiya, fransa, böyük britaniya
a Almaniya, amerika, yaponiya
avropa, amerika, yaponiya
ABŞ, avstraliya, yaponiya
Asiya, avropa, amerika

539 Riskin qiymәtlәndirilmәsi hansı amillәrdәn tәhlükәlidir?

•

konkret halda riskin miqyası vә mәnşәyi amillәri
Qәzanın baş vermәsi vә qarşısının alınması
Qәza yaradan şәxslәrin cәrimә edilmәsi
dBaş verәn qәzanın qiymәtlәndirilmәsi vә ödәnilmәsi amillәri
Qәzanın miqyası vә sәviyyәsi amillәrin

540 İnsanlar üçün risk neçә kateqoriya ilә ifadә olunur?

•

Dörd kateqoriya ilә
iki kateqoriya ilә
Bir kateqoriya ilә
Üç kateqoriya ilә
Beş kateqoriya ilә

541 Rusiyada neçә faiz әrazi seysmik cәhәtdәn qorxuludur?

•

10% әrazi qorxuludur
5% әrazi qorxuludur
20% әrazi qorxuludur
25% әrazi qorxuludur
15% әrazi qorxuludur

542 Riskin qiymәtlәndirilmәsinin 3cü elementi nәdir

•

İnsana risk amilinin tәsir gücünü tәyin etmәk
Әtraf mühitә dәyәn zәrәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
İnsan gücünün riskә davamlılığı
Әtraf mühitә vә insana risk amillәrinin tәhlili
Cәmiyyәtә dәyәn zәrәrin qiymәtlәndirilmәsi

543 Riskin qiymәtlәndirilmәsinin 2ci elementi nәdir?

•

dİnsanın riskә meyilliyinin qiymәtlәndirilmәsi
Әtraf mühitә dәyәn zәrәrin qiymәtlәndirilmәsi
a)Insan hәyatın riski tәsir sәviyyәsi
Әtraf mühitә vә insana risk amilinin real tәsiri
Riskdәn baş vermiş zәrәrin qiymәtlәndirilmәsi

544 Riskin qiymәtlәndirilmәsinin 1ci elementi nәdir?
Tәhlükәnin yaranma sәbәblәri
Obyektlәrdә baş verәn qәzalara

•

dRiskli vә qeyri riskli amillәrin müqayisәsi
riskin amillәrin vә mәnbәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Tәhlükәnin aşkarlanması vә riskin amillәri

545 Riskin 3cü mәrhәlәsi nә ilә bağlıdır?

•

Nәzarәt mütәnasibliyinin tәyini ilә
Riskin tam mәqbulluğu ilә
Riskin qismәn mәqbulluğu ilә
Riskin tamami ilә qeyri mәqbulluğu ilә
Nizamlayıcı qәrarların qәbul edilmәsi ilә

546 Riskin birinci mәrhәlәsi nә ilә bağlıdır?

•

Riskin miqyasının tәyin edilmәsi ilә
Riskin xarakterinin vә tәhlükәnin qiymәtlәndirilmәsi ilә
Riskin xarakterinin tәyini vә tәhlükәnin azaldılması ilә
Riskin xaraktreristikası vә tәhlükәnin dәrәcәsi ilә
Riskә dәyәn zәrәrin ödәnilmәsi ilә

547 Aral dәnizin suyunun kәskin sürәtdә azalmasının sәbәbi nәdir?

•

iqlimin dәyişmәsi
sәnayenin inkişafı
heyvandarlığın vә taxılçılığın intensiv inkişafı
intensiv buxarlanma
pambıqçılığın intensiv inkişafı

548 İnsanlar tәrәfindәn dağıdılmış әrazilәr әn çox harada müşahidә olunur?

•

Avstraliyada
Cәnubi Amerikada
Asiyada
Şimali Amerikada

549 Parazitlә sahibinin әlaqәlәrinin yaxınlıq dәrәcәsinә görә parazitizmin neçә növü mövcuddur? (Sürәt
21.09.2015 16:21:54)

•

dәyişkәn vә sabit
daimi vә müvәqqәti
mәcburi vә könüllü
azad vә sәrbәst
daimi vә dәyişkәn

550 Ayrıayrı populyasiyaların sayının dinamikasından vә bioloji fәallığından asılı ola¬raq maddә vә enerji
mübadilәsi necә dәyişir? (Sürәt 21.09.2015 16:21:49)

•

intensivliyi vә istiqamәti dalğalanır
intensivliyi vә istiqamәti sabit qalır
intensivliyi vә istiqamәti dәyişmir
intensivliyi vә istiqamәti dәyişir
intensivliyi vә istiqamәti stabildir

551 Biosenozda iki vә daha çox növ eyni ehtiyatlardan istifadә etdidә onlar arasında nә cür münasibәt
yaranır? (Sürәt 21.09.2015 16:21:46)

•

rәqabәt yaranır
neytrallıq yaranır
düşmәnçilik yaranır

biganәlik yaranır
dostluq yaranır

552 Ekosistemdә hәr hansı bir növün öz tәsir zonası hәdlәrindә digәr növlәrin fәrdlәrinin mәskunlaşmasına
imkan vermәmәsi növlәrarası münasibәtlәrin hansı tipinә aiddir? (Sürәt 21.09.2015 16:21:40)

•

mutualizm tipinә
simbioz tipinә
antibioz tipinә
neytralizm tipinә
komensalizm tipinә

553 Ayrıayrı populyasiyaların sayının dinamikasından vә bioloji fәallığından asılı ola¬raq maddә vә enerji
mübadilәsi necә dәyişir? (Sürәt 21.09.2015 16:21:36)

•

intensivliyi vә istiqamәti dalğalanır
intensivliyi vә istiqamәti sabit qalır
intensivliyi vә istiqamәti dәyişmir
intensivliyi vә istiqamәti dәyişir
intensivliyi vә istiqamәti stabildir

554 әsasәn tәbiәtdә toxumların yayılmasında hansı heyvanlar böyük rol oynayırlar? (Sürәt 21.09.2015
16:21:32)

•

göbәlәklәr vә hәşәratlar
bitkilәr vә kollar
sürünәnlәr vә hәşәratlar
balıqlar vә yosunlar
mәmәlilәr vә quşlar

555 Hidrosuksessiyalar haradan başlayır? (Sürәt 21.09.2015 16:21:20)

•

körfәzlәrdә, çaylarda, dәnizlәrdә
bulaqlarda, su quyularında, körfәzlәrdә
xırda göllәrdә, bataqlıq vә nohurlarda
çaylarda, göllәrdә, dәnizlәrdә
dәnizlәrdә, çaylarda, okeanlarda

556 әvvәlcәdәn mәskun olmayan yerlәrdә formalaşmış suksesiyalara nә deyilir? (Sürәt 21.09.2015 16:20:30)

•

ekogenetik suksessiya deyilir
fitosenoz deyilir
biotor deyilir
enerji deyilir
zoofaq deyilir

557 Ekosistemdә yaşayış şәraitinin gündәlik vә illik dinamikasında baş vermiş kompleks uyğunlaşmaları nә
әks etdirir? (Sürәt 21.09.2015 16:20:13)

•

yay dәyişiklәri
fәsil dәyişiklәri
illik dәyişiklәr
rüblük dәyişiklәr
payız dәyişiklәri

558 İlk mәskunların sıxışdırıülması ilә nәticәlәnәn rәqabәt suksesiya prosesinin hansı fazasına aid edilir?
(Sürәt 21.09.2015 16:21:16)
çılpaqlaşma fazasına

•

reaksiya fazasına
miqrasiya fazasına
yarış fazasına
sabitlәşmә fazasına

559 Mәskunlaşmamış әrazinin әmәlә gәlmәsi suksessiya prosesinin hansı fazasına aid edilir? (Sürәt
21.09.2015 16:21:08)

•

eseziz
sabitlәşmә fazasına
çılpaqlaşma fazasına
yarış fazasına
reaksiya fazasına

560 Bisenozlarda növlәrarası münasibәtlәr ümumi formada hansı tiplәrә ayrılır? (Sürәt 21.09.2015 16:21:43)

•

neytralizm, sabitlik, mutualizm
mutualizm, formalizm, parazitizm
sabitlik, dayanıqlıq, dәyuşkәnlik
antibioz, neytralizm, simbioz
komensalizm, dayanıqlıq, sabitlik

561 Hansı dәyişiklәr ekosistemin daha fundamental xarakteristikalarına toxunur? (Sürәt 21.09.2015
16:21:23)

•

sutkalıq dәyişiklәr
rüblik dәyişiklәr
illik dәyişiklәr
aylıq dәyişiklәr
mövsümi dәyişiklәr

562 F.Klementsә görә suksessiya prosesi ümumi halda aşağıdakı fazalardan keçir. Hansı cavab düzgün deyil.
(Sürәt 21.09.2015 16:21:00)

•

reaksiya; sabitlәşmә
müvazinәt
miqrasiya
çılpaqlaşma
eseziz; yarış;

563 Canlı orqanizmlәr kompleksinin fәaliyyәti ilә dәyişdirilmiş qidalayıcı mühitdә yaranan biosenoz neçәnci
suksessiya adlanır? (Sürәt 21.09.2015 16:20:56)

•

üçüncü suksessiya
beşinci suksessiya
onuncu suksessiya
birinci suksessiya
ikinci suksessiya

564 Bitki alәmindә struktur vә funksional dәyişiklәr zamanı üzrә nә cür xarakter daşıyır? (Sürәt 21.09.2015
16:20:47)

•

mövsüm üzrә dәyişir
il әrzindә dәyişir
gün әrzindә dәyişir
sutka üzrә dәyişir
ay әrzindә dәyişir

565 Biosenozun formalaşması suksessiya prosesinin neçәnci fazasıdır vә necә adlanır? (Sürәt 21.09.2015
16:20:39)

•

axırıncı fazası, sabitlәşmә adlanır
dördüncü fazasıdır, yarış adlanır
üçüncü fazasıdır, esezis adlınır
birinci fazasıdır, çılpaqlaşmaadlanır
ikinci fazasıdır, miqrasiya adlanır

566 Biosenozda inkişaf zamanı bir növün başqası ilә әvәz edilmәsi, başqa sözlә biosenozun yeni әrazidә
keyfiyyәtcә yenilәşmәsinә nә deyilir? (Sürәt 21.09.2015 16:20:33)

•

ekoloji homeostaz deyilir
ekoloji enerji deyilir
ekoloji tarazlıq deyilir
ekoloji dayanıqlıq deyilir
ekoloji sukssesiya deyilir

567 Biosenozlar dәyişkәn coğrafi mühit şәraitindә yaşadıqlarından ekosisteminin öz әsas funksiyasını
dayanıqlı surәtdә yerinә yetirmәsi üçün hansı uyğunlaşma mexanizmi ilә tәmin olunmalıdır? (Sürәt
21.09.2015 16:20:37)

•

dәyişilmә ilә
adaptasiya ilә
reaksiya ilә
rәqabәt ilә
biosenotik uyğunlaşma ilә

568 Ekosistemdә canlıların fәallıq dövrünün zaman üzrә bölünmәsi birbaşa nәyә tәsir göstәrir? (Sürәt
21.09.2015 16:21:03)

•

rәqabәt normallaşır
rәqabәti güclәndirir
rәqabәt böhran hala çatır
rәqabәt stabillәşir
rәqabәti zәiflәdir

569 Hansı ekoloji amillәr orqanizm növlәrinin bu vә ya digәr yaşayış yerlәrinә nüfuz etmәsini
mәhdudlaşdırır?

•

qadağan olunmuş amillәr
yol verilәr amillәr
mәhdudlaşdırıcı ekoloji amillәr
icarә verilәn amillәr
mümkün olan amillәr

570 Oturaq hәyat tәrzi keçirәn heyvanlarda hәr bir fәrdin yaşamaq vә törәmәk imkanı olur vә populyasiyanın
artımı üçün nә cür şәrait yaranır?

•

kritik
dözülmәz
әlverişsiz
әlverişli
stabil

571 Populyasiyalar әrazidә neçә tipdә yayılırlar?
tәsadüfi, qәflәtәn, ani
qәflәtәn, biranlıq, tәsadüfi

•

arabir, ani, qәflәtәn
qrup halında, daimi, arabir
müntәzәm, tәsadüfi, qrup halında

572 Populyasiyaların әtraf mühitlә dinamiki tarazlığı saxlanması prinsipinә nә deyilir?

•

populyasiyaların tarazlığı
populyasiyaların stabilliyi
populyasiyaların uyğunsuzluğu
populyasiyaların hemoestazı
populyasiyaların dinamikliyi

573 Su hövzәlәrindә aşağıdakı göstәrilәn amillәr ekoloji faktor kimi su ilә yaşayan canlılara tәsir edir. Hansı
cavab düzgün deyil?
suyun qәlәviliyi

•

suyun buxarlanması
kobud disperlәşmiş maddәlә
suyun pH c.stәricisi

574 Su mühiti ilә bağlı olan vә canlılara tәsir edәn ekoloji faktorlar hansılardır?

•

hidropizoliz vә hirotermiki faktorlar
hidroreduksion vә hidromaqnetik faktorlar
hidrobioloji vә hidromexaniki faktorlar
hidrokimyәvi vә hidrofiziki faktorlar
hidrooksid vә hidrooptik faktorlar

575 Torpağın edafik amillәrinә aşağıdakılar aid edilir. Hansı cavab düzgün deyil?

•

qaz vә su
torpağın kimyәvi tәrkibi
torpağın quruluşu
torpağın şoranlığı
torpaqda dövr edәn üzvi vә qeyriüzvi maddәlәr

576 Torpaqda ölmüş orqanizmlәrin çürümәsi nәticәsindә hansı maddәlәr әmәlә gәlir?

•

amorf maddәlәr
kimyәvi maddәlәr
üzvi maddәlәr
qeyriüzvi maddәlәr
qumsal maddәlәr

577 Torpaqda üzvi maddәlәrin parçalanması nәticәsindә әmәlә gәlәn amorf maddәyә nә deyilir?

•

qumsal deyilir
humus deyilir
qum deyilir
gil deyilir
daş deyilir

578 Yerdә baş verәn hansı hadisәlәr canlı orqanizmlәrә, populyasiyalara qәflәtәn vә epizotik tәsir göstәrir?

•

Güclü yağışlar
Zәlzәlәlәr
Sürüşmәlәr

•

texnotik hadisәlәr
Vulkan püskürmәlәri

579 Yerdә baş verәn texnotik hadisәlәr canlı orqanizmlәrә vә populyasiyalara necә tәsir göstәrir?

•

gözlәnilmәz vә ölümcül tәsir göstәrir
gözlәnilәn vә uzun müddәtli tәsir göstәrir
hiss olunmaz vә zәif tәsir göstәrir
güclü vә öldürücü tәsir göstәrir
qәflәtәn vә epizodik tәsir göstәrir

580 Canlıların quruluşunun vә onların istiqamәtlәnmә qabliyyәtlәrinin formalaş¬masında hansı geofiziki
amilin böyük tәsiri olmuşdur?

•

yeraltı suxurlar
yerin texnotik hadisәlәri
yerin maqnit sahәsinin
yerin cazibә sahәsinin
vulkan püskürmәlәri

581 Birgә yaşayan müxtәlif növlәrin hetorotipik reaksiyalarının tәsiri neçә cür ola bilәr?

•

bitәrәf, әhәmiyyәtli, neytral
bitәrәf, әlverişli, münasib
sabit, qәnaәtbәxş, әlverişsiz
münasib, әhәmiyyәtli, sabit
neytral, әlverişli, әlverişsiz

582 Birgә yaşayan müxtәlif növlәrin heterotipik reaksiyalarının aşağıdakı kombinasi¬yaları mövcuddur.
Hansı cavab düzgün deyil?

•

qonşuluq; düşmәnçilik
kirayәçilik; kommensalizm;
simbioz; әmәkdaşlıq;
neytralizm; rәqabәt;
amensalizm; yırtıcılıq, parazitizm

583 Orqanizmin struktur xüsusiyyәtlәrinin mühit amillәrinә uyğunlaşması necә adlanır?

•

ekoloji adaptasiya
kimyәvi adaptasiya
fiziki adaptasiya
morfoloji adaptasiya
bioloji adaptasiya

584 Canlı orqanizmin inkişafının hәr hansı bir mәrhәlәsindә ona bilavasitә tәsir edәn mühit elementinә nә
deyilir?

•

әtraf mühit deyilir
ekoloji amil deyilir
mexaniki amil deyilir
yaşıl amil deyilir
antropogen amil deyilir

585 Müasir dövrdә kainatın, yer kürәsinin vә cәmiyyәtin inkişafı üzrә konsepsiyaları neçә qrupa ayrılır?
2 qrupa ayrırlar
4 qrupa ayrırlar
5 qrupa ayrırlar

•

•

3 qrupa ayrırlar
7 qrupa ayrırlar

586 Bәzi alimlәrin fikrindә cәmiyyәt artıq hansıdövrә keçmişdir?

•

noosfer dövrünә
biosfer dövrünә
hidrosfer dövrünә
litosfer dövrünә
daş dövrünә

587 Noosfera anlayışinın hansı alimlәr elmә gәtirmişlәr?

•

Hekkel vә Zyuss
M.Lomonosov vә A.Miçurin
L.Landon vә Ç.Darvin
P.Teyer de Şarden vә E.Lerua
N.Dokuçayev vә V.Vernadski

588 Biosferdә canlı orqanizmlәrin tәrkibinә daxil olmaqdan onun hәyat fәaliyyәti ilә bağlı olan maddәlәr
dövranına nә deyilir?

•

qoşma biotik dövran
abiotik dövran
sabit dövran
müvazinәtli dövran
canlı dövran

589 Bitkilәrin tәnәffüsü zamanı mәnimsәnilәn, fotosintez prosesindә havaya daxil olan qaz hansıdır?

•

oksigen
azot
karbon
xlor
metan

590 Hansi suxurlar tәbiәtdә fosforun әsas mәnbәlәri sayılır?

•

seolitlәr
hepatitlәr
duzlar
dağ suxurları
minerallar

591 Mikroorqanizmlәrin ölü qalıqlarını parçalaması nәticәsindә torpağa hansı element daxil olur?

•

hidrogen
azot
kükürd
fosfor
oksigen

592 Üzvi maddәlәrin yandırılması, çürümәsi vә parçalanması, bitki vә heyvanların tәnәffüzü zamanı hansı
qaz әmәlә gәlir?

•

natrium qazı
karbon qazı
azot qazı
oksigen qazı

natrium qazı

593 Ekologiya elmi hansı fәaliyyәt sahәlәrinә tәsir göstәrir?

•

mәdәniyyәtә, musiqiyә, siyasәtә, sosial vәziyyәtә
iqtisadiyyata, dinә, әxlaqa, tәrbiyәyә, әmәk fәaliyyәtinә
әmәk fәaliyyәtinә, tәrbiyәyә, dinә, әxlaqa
iqtisadiyyata, mәdәniyyәtә, әxlaqa, siyasәtә
әxlaqa, davranışa, biliyә, әmәk fәaliyyәtinә

594 Ekologiyanın kompleks bir elmә çevrilmәsi onun inkişaf tarixinin hansı mәrhәlәsi¬nә aid edilir?

•

V mәrhәlәsinә
III mәrhәlәsinә
IV mәrhәlәsinә
I mәrhәlәsinә
II mәrhәlәsinә

595 Ekologiyanın bir elm kimi formalaşması vә tәşәkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mәrhәlәsinә
aid edilir?

•

III mәrhәlәsinә
V mәrhәlәsinә
VI mәrhәlәsinә
II mәrhәlәsinә
I mәrhәlәsinә

596 radioaktiv çirklәnmәmin әsas mәnbәyi?

•

kimya sәnayesinin inkişafı
İESnın tikilmәsi
sunami hadisәsi
nüvә sınaqları
AESda olan qәzalar

597 Freon qazının ozon tәbәqәsinә tәsiri ilin hansı fәslindә daha güclü olur?

•

ilin bütün fәsillәrindә
qışda
yayda
payızda
yazda

598 Tәbiәtdә heyvan vә bitkilәrin coğrafi yayılmasının, ekologiya vә fiziologiyasının bir çox vacib anlarını
hansı qayda müәyyәn edir?

•

tәrәqqi qaydası
minimum qaydası
yaşamaq qaydası
inkişaf qaydası
üzlaşma qaydası

599 Orqanizmә birtәrәfli tәsir edәn xarici mühit amili necә adlanır?

•

Fiziki
abiotik
Biotik
Qoşma biotik
Ahtropogen

600 Orqanizmin hәr bir xarici amilә uyğunlaşması nә ilә bağlıdır?

•

torpaq sәrfi ilә
enerji sәrfi ilә
hava şәrti ilә
su sәrfi ilә
әmәk sәrfi ilә

601 Heyvanların hava mühitindә hәrәkәt etmәlәri üçün tәkamül prosesindә onlarda hansı orqan әmәlә
gәlmişdir?

•

böyrәklәr әmәlә gәlmişdir
mәdә әmәlә gәlmişdir
ağciyәr әmәlә gәlmişdir
qaraciyәr әmәlә gәlmişdir
göslәr әmәlә gәlimişdir

602 Hansı geofiziki hadisәlәr zamanı ürәkdamar xәstәliklәri hipertoniyası olan adam¬ların vәziyyәti
pişlәşir.

•

güclü tufanlar zamanı
güclü qasırğılar zamanı
güclü sunamilәr zamanı
maqnit tufanları zamanı
güclü külәklәr zamanı

603 Malliyi 13 dәrәcә olan dağ yamaclarında hansı bitkilәr müşahidә olunur?

•

tikanlı bitkilәr
günәş hәssas bitkilәr
suya tәlәbkar bitkilәr
susuzluğa dözümlü bitkilәr
iynәyarpaqlı bitkilәr

604 Biosferdә neçә növ maddәlәr dövranı gedir?

•

abiotik, biotik, qoşma, biotik
hüceyrә, növ, orqanizm
canlı, cansız, hüceyrә
biotik, canlı, cansız
abiotik, canlı, hüceyrә

605 Ekologiya elminin inkişaf tarixini neçә mәrhәlәyә ayırırlar?

•

7 mәrhәlәyә
5 mәrhәlәyә
2 mәrhәlәyә
3 mәrhәlәyә
4 mәrhәlәyә

606 Birinci trofik sәviyyәdә xarici enerjidәn istifadә edilәrәk yaradılan üzvi maddә kütlәsinә necә adlanır?
(Sürәt 21.09.2015 16:18:28)

•

әvvәlinci mәhsul adlanır
son mәhsul adlanır
ilk mәhsul adlanır
sonuncu mәhsul adlanır
aralıq mәhsul adlanır

607 Biosenozlardan aşağıdakı parçalanma mәhsulları xaric edilir. Hansı cavab düzgün deyil? (Sürәt
21.09.2015 16:18:23)

•

karbon qazı
bәrk maddәlәr
istilik
oksigen
biogen maddәlәrin parçalanma mәhsulları

608 Trofik sәviyyәdә biokütlәrin vә onunla bağlı olan enerjinin neçә faizi bir sәviyyәdәn o birinә keçir?
(Sürәt 21.09.2015 16:18:17)

•

tәqribәn 25%i
tәqribәn 15%i
tәqribәn 7%i
tәqribәn 21%i
tәqribәn 10%i

609 İnsanlar tәrәfindәn yaradılan müxtәlif tәsәrrüfat sahәlәrinә, әkin sahәlәrinә, süni göllәrә, parklara vә
başqa biogeosenozlara nә deyilir? (Sürәt 21.09.2015 16:18:11)

•

biosenoz deyilir
biotop deyilir
ekosistem deyilir
aqrobiogeosenozlar deyilir
biosfer deyilir

610 Qida zәnciri sistemindә konsumentlәr sәviyyәsindә yaranan vә toplanan biokütlә necә adlanır? (Sürәt
21.09.2015 16:18:08)

•

beşinci mәhsul adlanır
axırıncı mәhsul adlanır
üçüncü mәhsul adlanır
ikinci mәhsul adlanır
sonuncu mәhsul adlanır

611 Qida zәncirlәri sistemindә birinci trofik sәviyyәsini hansı orqanizmlәr tәşkil edir? (Sürәt 21.09.2015
16:18:04)

•

bitki növlәri
produsent növlәri
birhüceyrәlilәr
bakteriya növlәri
göbәlәk növlәri

612 Qida zәncirlәri sistemindә konsument orqanizmlәr neçәnci trofik sәviyyәni tәşkil edirlәr? (Sürәt
21.09.2015 16:17:57)

•

I trofik sәviyyәni
III trofik sәviyyәni
II trofik sәviyyәni
VI trofik sәviyyәni
V trofik sәviyyәni

613 Üzvi maddәlәri işıq enerjisi hesabına sintez edәn canlılara nә deyilir? (Sürәt 21.09.2015 16:17:53)

•

fototroflar deyilir
sinetroflar deyilir
sintetiklәr deyilir

homeotroflar deyilir
fotosintetiklәr deyilir

614 Biogeosenozda növlәrin әn әsas qarşılıqlı әlaqәlәr hansılardır? (Sürәt 21.09.2015 16:17:48)

•

sığınacaq, qida rәqabәt
qida, mәkan, mühityaratma
mәkan, enerji, rәqabәt
mәskәn yeri, sığınacaq, mәkan
qida, enerji, istilik

615 Biogeosenoz neçә komponentdәn ibarәtdir? (Sürәt 21.09.2015 16:17:45)

•

ekosistem vә biotopdan
cansız vә canlılardan
litosfer vә torpaqdan
hidrosfer vә atmosferdәn
biotop vә biosenozdan

616 Populyasiyanın daxili genetik fondu onun hansı strukturunu müәyyәn edir? (Sürәt 21.09.2015 16:17:35)

•

daxili sıxlığını
irsi münasibәtlәrini
әtraf mühit münasibәtlәrini
genetik strukturunu
iyerarxiya münasibәtlәrini

617 Populyasiyalarda tәcrid olunmalar necә cür olur? (Sürәt 21.09.2015 16:17:27)

•

coğrafi vә ekoloji
süni vә tәbii
coğrafi vә süni
mәkan vә zaman
ekoloji vә tәbii

618 Hansı fәrdlәr yaşadıqları sahәyә bağlı olurlar vә onun sәrhәdlәrini keçdikdә sәmt reakiyası onların
geriyә qayıtmasını stimullaşdırır? (Sürәt 21.09.2015 16:17:22)

•

rezidentfәrdlәr
otyeyәn heyvanlar
yırtıcılar
onurğalılar
parazitlәr

619 Ayrıayrı tәbii populyasiyaların genafondları birbirindәn aşağıdakı әlamәtlәrә görә fәrqlәnirlәr. Hansı
cavab düzgün deyil? (Sürәt 21.09.2015 16:17:17)

•

fәrdlәrin payının dinamiki tarazlığı ilә
müxtәlif genatipli fәrdlәrlә
irsi müxtәlifliklә
әlamәtlәrә görә fәrqlәnmirlәr
genetik vәhdәtlә

620 Xәzәrә әn çox çirkab axıdan Azәrbaycan çayı:

•

Lәnkәrәnçay
samur
qudyalçay
Araz çayı

Kür çayı

621 Ekoloji lisenziya , vergi vә ekoliji investisiya hansı siyasәtә daxildir?

•

makroregional
regional
fiksal
lokal
qeyri fiksal

622 Neft vә neft mәhsulları hansı su hövzәlәrini daha çox çirklәndirir? (Sürәt 21.09.2015 16:10:17)

•

Bataqlıq vә gölmәcә sularını
okean vә dәniz sularını
bulaq vә nohur sularını
çay vә göl sularını
Gölmәçә vә quru sularını

623 Oqranizmlәrdә qidanın bağırzaqlarda sorulmamasına nә sәbәb ola bilәr. (Sürәt 21.09.2015 16:10:13)

•

Turşuluğun çatışmamazlığı
Istiliyin çatışmamazlığı
su çatışmamazlığı
oksigen çatışmamazlığı
Hava çatışmamazlığı

624 Orqanizmlәrdә hansı proseslәr su mühitindә gedir? (Sürәt 21.09.2015 16:10:10)

•

Bütün aerob proseslәr
Bütün kimyәvi proseslәr
Bütün fiziki proseslәr
bütün bioloji proseslәr
Bütün fotosintez proseslәr

625 Suların çirklәndirәn mәnbәlәr aşağıdakılardır. Hansı cavab düzgün deyil? (Sürәt 21.09.2015 16:10:06)

•

sәnaye müәssisәlәrinin çirkab suları
mәişәt suları
bulaqların suyu
sәnaye müәssisәlәrinin tullantıları
inşaat vә meşә materialları

626 Suyun sәthindә yayılan hansı çirklәndirici sudakı canlı alәmin törәmәsi imkanlarını mәhdudlaşdırır?
(Sürәt 21.09.2015 16:10:03)

•

meşә materialları
bәrk tullantılar
mәişәt tullantıları
neft vә neft mәhsulları
inşaat materialları

627 Yerüstü suların fizikikimyәvi xassәlәri müxtәlif olub, aşağıdakılardan asılıdır. Hansı cavab düzgün
deyil (Sürәt 21.09.2015 16:09:55)

•

yerlәşdiyi әrazilәrinin hidrogeoloji şәraitindәn
torpağın çirklәnmә dәrәcәsindәn
әrazinin sanitargigiyena vәziyyәtindәn
atmosfer havasının tәrkibindәn
çirklәndiriçilәrin tәrkibindәn

628 Atmosferә antropogen vә tәbii yolla kәnar maddәlәrin daxil olunması nәticәsindә hansı hadisә baş verir?
(Sürәt 21.09.2015 16:11:02)

•

atmosfer soyuyur
atmosfer tәrkibi dәyişir
atmosfer çirklәnir
atmosfer çirklәnmiş
atmosferin temperaturu yüksәlir

629 Atmosferә yayılan ilkin çirklәndirici maddәlәr sonralar fizikikimyәvi proseslәrә uğruyaraq hansı qrup
çirklәndiricilәri әmәlә gәtirir? (Sürәt 21.09.2015 16:10:59)

•

beşinci qrup
ikinci qrup
dördüncü qrup
üçüncü qrup
qrup yaratmır

630 Atmosferin hansı tәbәqәsindә hidrogen yerin cazibә sahәsindәn çıxaraq onun tacını yaradır? (Sürәt
21.09.2015 16:10:56)

•

termosfer
ekzosfer
mezosfer
troposfer
stratosfer

631 Canlıların hәyat fәaliyyәti nәticәsindә әmәlә gәlәn maddәlәrә nә deyilir? (Sürәt 21.09.2015 16:05:44)

•

polimer maddә deyilir
qeyriüzvi maddә deyilir
biogen maddә deyilir
üzvi maddә deyilir
mineral maddә deyilir

632 Ekologiya elminin inkişaf tarixini neçә mәrhәlәyә ayırırlar? (Sürәt 21.09.2015 16:05:50)

•

4 mәrhәlәyә
3 mәrhәlәyә
2 mәrhәlәyә
5 mәrhәlәyә
7 mәrhәlәyә

633 Tәbiәtlә cәmiyyәtin qarşılıqlı әlaqәlәrini vә tәsirlәrin ümumi qanunauyğunluqlarını hansı elm sahәsi
öyrәnir? (Sürәt 21.09.2015 16:05:53)

•

tarix
kimya
fizika
ekologiya
biologiya

634 Ekologiyanın inkişafında Ç.Darvinin hansı nәzәriyyәsinin böyük tәsiri olmuşdur? (Sürәt 21.09.2015
16:06:00)

•

tәkamül nәzәriyyәsinin
bәrabәrsizliklәr nәzәriyyәsinin
tәbiәt haqqında nәzәriyyәnin
ibtidai nәzәriyyәnin

piramidalar nәzәriyyәsinin

635 Populyasiyaların strukturunu vә dinamikasını hansı ekologiya öyrәnir? (Sürәt 21.09.2015 16:06:23)

•

mühәndis ekologiyası öyrәnir
demoekologiya öyrәnir
biologiya öyrәnir
sinekologiya öyrәnir
antoekologiya öyrәnir

636 Ekologiyanın inkişafı uzun müddәt hansı vәziyyәtә davam etmişdir? (Sürәt 21.09.2015 16:06:26)

•

sinekologiya sәviyyәsindә
ekosistem sәviyyәsindә
biosenoz sәviyyәsindә
populyasiya sәviyyәsindә
autoekologiya sәviyyәsindә

637 Canlı orqanizmlәrin onları әhatә edәn mühitlә struktur әlaqәlәrinin öyrәnilmәsi hansı elm sahәsinin
predmetidir? (Sürәt 21.09.2015 16:06:35)

•

fizikanın
biologiyanın
kimyanın
riyaziyyatın
ekologiyanın

638 Birbiri ilә funksional bağlılıqda olan canlı orqanizimlәrin çoxnövlü birliyi necә adlanır? (Sürәt
21.09.2015 16:06:39)

•

biokütlә adlanır
biogeosenoz adlanır
biotop adlanır
biosenoz adlanır
ekosistem adlanır

639 Ümumi ekologiya hansı bölmәlәrdәn ibarәtdir? (Sürәt 21.09.2015 16:06:50)

•

biologiya, anatomiya, akustika
autoekologiya, populyasiya ekologiyası, sinekologiya
akustika, sәsküy, optika
tәtbiqi, riyazi, informativ
botanika, kibernetika, biologiya

640 әtraf mühitdә insanı maraqlandıran parametrlәrin müşahidә vasitәsilә dinamikada öyrәnilmәsi hansı
ekoloji sistem vasitәsilә hәyata keçirilir? (Sürәt 21.09.2015 16:06:55)

•

empirin düsturlar vasitәsilә
ekoloji tәdqiqat vasitәsilә
ekoloji monitorinq vasitәsilә
ekoloji müşahidә vasitәsilә
ekoloji hesablamalar vәsitәsilә

641 әtraf mühitin pislәşmәsinә ssәbә olan amillәrdәn biri dә nә hesab olunur? (Sürәt 21.09.2015 16:06:59)
Torpaq eroziyaları
turşulu yağışlar
tәbii fәlakәtlәr
sәnaye sahәlәrinin genişlәnmәsi

•

•

elm vә texnikanın inkişafı

642 Autoekologiya, populyasiyalar ekologiaysı, sinekologiya hansı ekologiyasnın bölmәlәridir? (Sürәt
21.09.2015 16:07:03)

•

mәişәt ekologiyasının
nәzәri ekologiyanın
mühәndis ekologiyasının
tәtbiqi ekologiyanın
ümumi ekologiyanın

643 Ekoloji problemlәrin hәllindә ekoloji üsullardan әlavә hansı tәdqiqatlar aparılmalıdır? (Sürәt 21.09.2015
16:07:06)

•

mühasibat, maliyyә, sosial
tәsәrrüfatiqtisadi, sosial vә siyasi
fiziki, bioloji, sosial
kimyәvi, fiziki, tәsәrrüfatiqtisadi
texniki, iqtisadi, maliyyә

644 Müasir biosferin vәziyyәtini müәyyәn edәn әn әhәmiyyәtli amillәrdәn biri nә hesab olunur? (Sürәt
21.09.2015 16:07:09)

•

insanın hәrәkәti
insanın fәaliyyәtsizliyi
insanın biganәliyi
insanın fәaliyyәti
insanın müdaxilәsi

645 Sәnaye sahәlәrinin vә kәnd tәsәrrüfatının tәlәblәri ilә bağlı olan, o cümlәdәn әtraf mühitә canlıların vә
insanın tәsirini öyrәnmәk üçün hansı ekoloji metoddan istifa¬dә edilir? (Sürәt 21.09.2015 16:07:13)

•

ixtiyari metodlardan
monitorinqdәn
indikasiya metodundan
adi metodlar
riyazi modellәşdirmәdәn

646 Biosenozlar maddә, enerji vә informası baxımından necә sistemlәrdir. (Sürәt 21.09.2015 16:07:27)

•

açıq sistemdir
yarım qapalı sistemdir
tәk sistemdir
qapalı sistemlәrdir
yarım açıq sistemdir

647 Yer kürәsinә hәyatın kosmosdan mikroorqanizmlәrin sporları vasitәsilә gәldiyini iddia edәn nәzәriyyә
necә adlanır? (Sürәt 21.09.2015 16:07:32)

•

idrak nәzәriyyәsi
kvant nәzәriyyәsi
tәkamül nәzәriyyәsi
Panspermiya nәzәriyyәsi
fәlsәfi nәzәriyyәsi

648 Oqranizm hansı tәbiәtin tәşkil olunma sәvviyyәsindә hansı sәviyyәnin әsas elementidir? (Sürәt
21.09.2015 16:07:36)
Hüceyrә sәviyyәsinin

•

Mikroorqaniz sәvviyyәsinin
Bakteriya sәviyyәsinin
orqanizm sәviyyәsinin
Populyasiya sәviyyәsinin

649 Hüceyrәli orqanizlәri hansı yarımqruplara ayırırlar? (Sürәt 21.09.2015 16:07:40)

•

göbәlәklәr vә mikroblar
bitkilәr vә heyvanlar
prokariotlar vә eykariotlar
bakteriyalar vә göbәlәklәr
otyeyenlәr vә әtyeyәnlәr

650 Heterotroflar qidalanma üsuluna görә hansı qruplara aid edilirlәr? (Sürәt 21.09.2015 16:07:43)

•

heyvanlar qrupuna
göbәlәklәr qrupuna
hәşәratlar qrupuna
bakteriyalar qrupuna
avtotroflar qrupuna

651 Hansı dövrdә Yer atmosferindә su buxarı, karbon qazı, metan, ammonyak vә başqa qazlar mövcud
olmuşdur? (Sürәt 21.09.2015 16:07:47)

•

vulkanlar dövründә
mis dövründә
katarxeymeqa dövründә
daş dövründә
müasir dövrdә

652 Eykarid canlılar hansı qruplara ayrırlar? (Sürәt 21.09.2015 16:07:50)

•

çox hüceyrәlilәr vә monohüceyrәlilәr
polihüceyrәlilәr vә hüceyrәsizlәr
hüceyrәli vә hüceyrәsizlәr
monohüceyrәli vә dihüceyrәlilәr
birhüceyrәlilәr vә çox hüceyrәlilәr

653 Avtotraf orqanizmlәr tәrәfindәn sintez edilmiş mәhsullar hesabına yaşayan canlılar necә adlanır? (Sürәt
21.09.2015 16:07:58)

•

göbәlәklәr adlanır
heterotroflar adlanır
birhüceyrәlilәr adlanır
avtotroflar adlanır
bakteriyalar adlanır

654 Avtotrof xassәlәrini saxlamaqla hazır üzvi maddәlәrlә qidalanan orqanizmlәr necә adlanır? (Sürәt
21.09.2015 16:08:03)

•

virus adlanır
avtotrof adlanır
heterotrof adlanır
mikrotroflar adlanır
göbәlәk adlanır

655 Müasir tәsәvvürlәrә görә hәyatın әmәlә gәlmәsi aşağıdakı mәrhәlәlәrdәn keçmişdir. Hansı cavab düzgün
deyil? (Sürәt 21.09.2015 16:08:06)

•

protobionlar, hüceyrә yaranmışlar
qeyriüzvi maddәlәr üzvi maddәlәrә çevrilmişlәr
biokimyәvi monomerlәrin abiogen sintezi baş vermişdir
qazlardan vә su buxarlarından ibarәt atmosfer yaranmışdır
monomerlәrin polimerlәşmәsindәn bioloji polimerlәr yaranmışdır

656 Hansı canlılar qidalanma üsuluna görә produsent, konsument, redusent kateqoriyalarına ayrılır? (Sürәt
21.09.2015 16:08:09)

•

göbәlәklәr
heyvanlar
hәşaratlar
bitkilәr
viruslar

657 Adaptid әlamәtlәrinә görә insanlar necә qruplaşdırılmışdır? (Sürәt 21.09.2015 16:08:22)

•

monqoloid, çәpgözlü, zәnci
qaraçı, sarı, zәnci
zәnci, ağ, sarı
asiyalı, zәnci, qaraçı
avropoid, zәnci, monqoloid

658 Yüksәkliklәrdә vә dağlıq әrazilәrdә yaşayan adamlarda dağ adaptiv tipinin formalaşmasında aşağıdakı
ekoloji amillәr әsas rol oynamışdır. Hansı cavab düzgün deyil? (Sürәt 21.09.2015 16:08:30)

•

oksigen çatışmamazlığı
temperaturun kәskin artması
birtipli qida
aşağı temperatur
aşağı atmosfer tәzyidi

659 Yastı burun, yastı sifәt, göz künclәrindәki qırışlar hansı adaptiv irqlәrә aid edilir? (Sürәt 21.09.2015
16:08:35)

•

monqoloidlәrә aid edilir
metislәrә aid edilir
zәncilәrә aid edilir
avropoidlәrә aid edilir
qaraçılara aid edilir

660 Müәyyәn qrup әlamәtlәrinә görә tarixi inkişafda formalaşmış insan qruplarına nә deyilir? (Sürәt
21.09.2015 16:08:39)

•

mutantlıq deyilir
irqlәr deyilir
qrup deyilir
millәt deyilir
gen deyilir

661 İnsanlarda irsi xәstәliklәrin sәviyyәsinin yüksәlmәsinә nә sәbәb ola bilәr? (Sürәt 21.09.2015 16:08:44)

•

gentәrin dәyişmәsi
mutasiya
qәbilә qohumluqları
genetik qohumluqlar
әhalinin artımının sürәti

662 İnsanın genetipinin xüsusiyyәtlәri onun hansı qabliyyәtini müәyyәn edir? (Sürәt 21.09.2015 16:08:48)

•

fizoloj qabliyyәtini
yaşama qabliyyәtini
fәaliyyәt qabliyyәtini
uyğunlaşma qabliyyәtini
fiziki qabliyyәtini

663 İndiki dövrdә vә gәlәcәkdә insanın tәkamülünә aşağıdakı amillәrin tәsir edәcәyi söylәnilir. Hansı cavab
düzgün deyil? (Sürәt 21.09.2015 16:08:52)

•

mutasiya
genetikavtomatik proseslәr
tәcrid olunma
seçmә; say tәrkibinin dalğalanması
әtraf mühitin tәsiri nәzәrә alınmır

664 V.Vernadski biosferi neçә hissәyә ayırmışdır? (Sürәt 21.09.2015 16:09:02)

•

atmosfer, hidrosfer, litosfer
tundra, hidrosfer, dağlar
kosmik, hidrosfer. tundra
atmosfer, noosfer, kosmik
litosfer, su örtüyü, kosmik

665 Canlı maddәlәrin mühityaratma funksiyası nәticәsindә Yerin tәbii mühitindә aşağıdakı mühüm hadisәlәr
baş vermişdir. Hansı cavab düzgün deyil (Sürәt 21.09.2015 16:09:05)

•

tәbii mühitdә hәr bir dәyişiklik baş vermәmişdir
ilkin atmosferin qaz tәrkibi dәyişmişdir
yerdә gәtirmәlәrin böyük hissәsi formalaşmışdır
nәhәng yarpaq şәthlәrinin buxarlandırıcı sәthi yaranmışdır
ilkin okeanların kimyәvi tәrkibi dәyişmişdir

666 Biosferdә bioloji dövranda hansı elementlәr iştirak edir ? (Sürәt 21.09.2015 16:09:09)

•

667 Günәş şüaları Yer kürәsindә neçә cür maddәlәr mübadilәsi yaradır? (Sürәt 21.09.2015 16:09:12)

•

böyük dövran vә bioloji dövran
biotik dövran vә qoşa biotik dövran
kicik dövran vә abiotik dövran
biotik dövran vә abiotik dövran
kicik dövran vә bioliji dövran

668 V.İ.Vernadskinin tәliminә әsasәn canlı maddәlәrin biosferdә neçә әsas funksiyaları vardır. Hansı cavab
düzgün deyil ? (Sürәt 21.09.2015 16:09:15)

•

nәqletmә
konsentrasiya, destruktiv

•

texnoloji
energetik
mühityaratma

669 Yer sәthinin suyu neçә hissәyә bölünür? (Sürәt 21.09.2015 16:09:24)

•

bataqlıqlar, gölmәçәlәr, okeanlar
dünya okeanı, qitә suları, yeraltı sular
bulaqlar, göllәr, nohurlar
dәnizlәr, göllәr, çaylar
çaylar gölmәçәlәr, dәnizlәr

670 Uzun illәr davam edәn tәkamül prosesinәticәsindә biosferdә nә qәdәr bitki, heyvan vә mikroorqanizmlәr
yaranmışdır? (Sürәt 21.09.2015 16:09:28)

•

10 milyon
7 milyon
5 milyon
3 milyon
4 milyon

671 Avropada biosferin yuxarı sәrhәddi yer sәthiqdәn hansı hündürlükdәdir ? (Sürәt 21.09.2015 16:09:31)

•

1215 kmdә
813 kmdә
1015 kmdә
912 kmdә
58 kmdә

672 Biosferin aşağı sәrhәddi hidrosferdә hansı dәrinlikdәdir? (Sürәt 21.09.2015 16:09:35)

•

211 km
39 km
711 km
510 km
47 km

673 Biosferin aşağı sәrhәddi litosferdә hansı dәrinlikdәdir ? (Sürәt 21.09.2015 16:09:41)

•

79 km
47 km
35 km
29 km
59 km

674 Mineral vә üzvi hissәciklә hansı suxurların tәrkib hissәsini tәşkil edir? (Sürәt 21.09.2015 16:10:20)

•

düz ssuxurların
Daş suxurların
Daş suxurların
torpaqәmәlәgәtirәn ana suxurların
әhәng suxurların

675 Temperaturun dәyişmәsinә görә atmosferı beş tәbәqәyә ayırırlar. Hansı cavab düzgün deyil ? (Sürәt
21.09.2015 16:10:37)

•

kosmos
termosfer
mezosfer

troposfer ; strotosfer
ekzosfer

676 Atmosfer çirklәnmәlәri atmosferdә gedәn mühüm proseslәrә cidddi tәsir göstәrir. Hansı cavab düzgün
deyil? (Sürәt 21.09.2015 16:10:41)

•

bütün tәbii proseslәrә
ozon qatının dәyişmәmәsinә
günәş şüalarının axın sürәtinә
iqlim dәyişmәlәrinә
hava cәrәyanına

677 Yer atmosferinin müxtәlif kimyәvi tәrkibli yuxarı qatı necә adlanır ? (Sürәt 21.09.2015 16:10:45)

•

termosfer adlanır
heliosfer adlanır
mezosfer adlanır
homosfer adlanır
teterosfer adlanır

678 Hündürlükdәn asılı olaraq atmosfer tәzyiqi qalxır, yaxud düşür? (Sürәt 21.09.2015 16:10:49)

•

normal tәzyiqdәn aşağı düşür
tәzyiq balanslaşır
tәzyiq dәyişir
tәzyiq sabit qalır
normal tәzyiqdәn yüksәk olur

679 Bitkilәrdә fotosintez prosesi nәticәsindә atmosferә hansı qaz daxil olunur? (Sürәt 21.09.2015 16:10:53)

•

metan
karbon qazı
azot qazı
oksigen qazı
ammonyak

680 İçmәli su yer kürәsinin hansı sahәlәrindә olduğundan onun yalnız 0,06 – 0,07%dәn istifadә olunur?
(Sürәt 21.09.2015 16:09:51)

•

düzәnliklәrdә vә savannalarda
torpaqlarda vә dağlarda
quru vә bataqlıq sahәlәrindә
dağlıq vә buzlaq sahәlәrindә
meşәlәrdә vә göllәrdә

681 köçәri quşların vә suitlәrin mühafizә olunduğu qoruq

•

Zirә
Abşeron
Şirvan
Qızılağac
Geirgan

682 Günәş şüalarının enerjisini vә yaxud kimyәvi enerjini istifadә edәrәk özlәrinә lazım olan üzvi maddәlәri
sintez edәn canlılara nә deyilir? (Sürәt 21.09.2015 16:08:13)

•

prokariotlar deyilir
bakteriyalar deyilir
avtotoroflar deyilir

heterotroflar deyilir
bir hüceyrәlilәr deyilir

683 әmәyin mühafizәsi әsas neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

2 hissәdәn
6 hissәdәn
5 hissәdәn
4 hissәdәn
3 hissәdәn

684 әmәyin mühafizәsi nәyi öyrәdir?

•

Fövqәladә hallardan qorunmağı
İşçilәrin tәhlükәzlik vә sağlam şәraitdә işlәmәk hüququnu
Әtraf mühitin mühafizәsi
Hәyat fәaliyyәtinin tәhlükәsizliyi
Ekoloji sistem

685 Zәhmәtkeşlәrin әmәk hüquqlarının әsas prinsiplәrini tәşkil edәn qanun aktı hansılardır:

•

5. Müәssisәlәrin әsasnamәlәri
4. Hәmkarlar ittifaqının qәrarları
1. İcra hakimiyyәtinin qәrarları
2. Nazirlәr kabinetinin qәrarları
3. Dövlәtin konstitusiyası

686 İdarәetmә orqanlarına erqonomik tәlәblәrә aiddir:

•

Sәthi sürüşkәn olmalıdır
Pambıq kimi yumşaq vә ağ olmalıdır
Forması, ölçülәri vә sәthi iş üçün rahat olmalıdır
Polad kimi möhkәm olmalıdır
Buz kimi soyuq olmalıdır

687 әmәk mühafizәsinә dair vahid dövlәt siyasәti kim tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

Fövqәladә Hallar Nazirliyi tәrәfindәn
Daxili işlәr Nazirliyi tәrәfindәn
Milli Mәclis tәrәfindәn
Hәmkarlar tәşkilatları tәrәfindәn
Әmәk vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyi tәrәfindәn

688 әmәk mühafizәsi kursunun metodoloji әsası nәdәn ibarәtdir?

•

Statik tәhlil
Mәntiqi tәhlil
İş şәraitinin, texnoloji prosesin, istifadә edilәn materialların vә mәhsulun tәhlükәlilik dәrәcәsinin elmi tәhlilindәn
Proqnozlaşdırma
Psixoloji

689 İş yerindә әmәk mühafizәsi normalarının vә qaydalarının yerinә yetirilmәsinә bilavasitә kim
cavabdehdir?

•

Müәssisәnin mülkiyyәtçisi vә işәgötürәn
Müәssisәnin işçilәri
Kadrlar şöbәsi
Müәssisәnin әmәk mühafizәsi şöbәsi
Hәmkarlar tәşkilatı

690 әmәyin mühafizәsinin I hissәsi nәdәn bәhs edir?

•

Laboratoriya işlәrindәn
Әmәk mühafizәsinin hüquqi – tәşkilatı әsasından
Tәhlükәsizlik texnikasının әsaslarından
Yanğın profilaktikası
Әmәk gigiyenası vә istehsalat sanitariyasından

691 әmәyin mühafizәsinin IV hissәsi nәdәn bәhs edir?

•

Әmәk gigiyenası vә istehsalat sanitariyasından.
Yanğın profilaktikası;
Laboratoriya işlәrindәn;
Әmәk gigiyenası vә istehsalat sanitariyasından;
Tәhlükәsizlik texnikasının әsaslarından;

692 әmәyin mühafizәsinin II hissәsi nәdәn bәhs edir?

•

Әmәk mühafizәsinin hüquqi – tәşkilatı әsasından;
Әmәk gigiyenası vә istehsalat sanitariyasından;
Yanğın profilaktikası.
Tәhlükәsizlik texnikasının әsaslarından;
Laboratoriya işlәrindәn;

693 Istilik elektrik stansiyalarında soyutma prosesindә istifadә olunan suyun yenidәn qaytarılması suyun
hansı çirklәnmәsi adlanır?

•

Tәbii
Fiziki
termiki
Kimyәvi
Mexaniki

694 Torpaqşünaslıq elminin banisi kimdir?

•

E.Hekkel
Hәsәnbәy Zәrdabi
V.R.Vilyams
N.N.Dokuçayev
C.Darvin

695 Balıqçılıq tәsәrrüfatı sularında oksigen olan biokimyәvi tәlәbat necә olmalıdır?

•

6 mq∕edәn çox olmamalıdır
15 mq∕edәn çox
10 mq∕edәn çox
4 mq∕edәn az
9 mq∕e

696 Suyun oqranoleptik keyfiyyәt göstәricilәri hansılarındır?

•

Suyun göy rәngdә olması, dadının şit olması
Rәngi, bulanıqlığı, dadı, iyi
Iyi, dadı, rәngi, şәffaflığı
Duzluluğu, yaşıl rәngi çalması, iy vermәsi
Turşuluğu , duzsuzluğu, rәnginin bulanıq olması

697 Çirkab suların minerallaşdırılması nәdir?

•

Çirkab sulardan duzların hәll olunmasını hәyata keçirilәn
Tәmizlәnmiş sulardan duzların çıxarılması
Çirkab sulardakı qarışıq maddәlәrin tәmizlәnmәsi
Çirkab sulardan duzların qismәn çıxarılması
Çirkab sulardakı mexaniki qarışıqların tam tәmizlәnmәsi

698 Sprinker nәdir?

•

OU2 odsöndürәnlәr
Sprinker zәrbә tәsirli avtomatik klapanla açılan sәpәlәyicidir. Yarıq ölçüsü xüsusi seçilmiş böyük rozet müntәzәm
suvarmanı tәmin edir
OU5 odsöndürәnlәr
OU8 odsöndürәnlәr
OP5 odsöndürәnlәr

699 Yeraltı metal qurğuları korroziyadan mühafizә etmәk üçün nәdәn istifadә olunur?

•

Yalnız protektor mühafizәsindәn
Anod mühafizәsindәn
İnhibitor tәtbiq edilmәsi ilә mühafizәdәn
Adsorbsiyadan
Katod vә protektor mühafizәsindәn istifadә olunur

700 İstehsal binalarında binanın ümumi istilik itkisi hansı düsturla tәyin edilir:

•

