3721_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3721 Ticarәt avadanlığı
1 Felferlәr hansı arabada quraşdırılır ?

•

yeddirelsli
beşrelsli
ikirelsli
altırelsli
monorelsli

2 Zәncirvari ötürülmә istiqamәtinә görә qaldırıcı nәqliyyqt avadanlıqları neçә qrupa bölünür ?

•

1.0
18.0
4.0
10.0
12.0

3 Sәnәdi qeydә alan tәrәzilәr hansı rәqәmlә işarә edilir ?

•

3 rәqәm ilә
2 rәqәm ilә
6 rәqәm ilә
5 rәqәm ilә
4 rәqәm ilә

4 Tәrәzinin yoxlanması?

•

2 daşla 6 vәziyyәtdә
iki daşla yeddi vәziyyәtdә
4 daşla 2 vәziyyәtdә
1 daşla 3 vәziyyәtdә
3 daşla 4 vәziyyәtdә

5 Tәrәzilәr neçә qrupa bölünür ?

•

6.0
3.0
2.0
4.0
5.0

6 Vizual tәrәzilәr hansı rәqәmlә içarә edilir ?

•

2.0
1.0
5.0
4.0
3.0

7 Ümumi tәyinatlı detallar neçә qrupa bölünür ?

•

16.0
2.0
17.0
1.0

8.0

8 Maşınlar neçә mexanizmdәn ibarәtdir ?

•

4.0
8.0
1.0
3.0
12.0

9 Aşağıdakı tәnlik nәyi ifadә edir K=Пfakt/Пn

•

fasilәsiz işlәyәn maşının mәhsuldarlığı
intensiv әmsalı
güc
fasilәli işlәyәn maşının mәhsuldarlığı
faydalı iş әmsalı

10 Aşağıdakı tәnlik nәyi ifadә edir K=Tfakt/Tmaks

•

fasilәsiz işlәyәn maşının mәhsuldarlığı
qabarit ölçülәr
faydalı iş әmsalı
güc
dövrü işlәyәn maşının mәhsuldarlığı

11 Aşağıdakı tәnlik nәyi ifadә edir N0=N/µ

•

fasilәsiz işlәyәn maşının mәhsuldarlığı
tәlәb olunan güc
dövrü işlәyәn maşının mәhsuldarlığı
faydalı iş әmsalı
qabarit ölçülәr

12 .Aşağıdakı tәnlik nәyi ifadә edir P=F∙ν/1000

•

fasilәsiz işlәyәn maşının mәhsuldarlığı
xәtti hәrәkәt edәn maşının gücü
fasilәli işlәyәn maşının mәhsuldarlığı
faydalı iş әmsalı qabarit ölçülәri fasilәsiz işlәyәn maşının mәhsuldarlığı
qabarit ölçülәri

13 Aşağıdakı tәnlik nәyi ifadә edir Qµ=3600∙F∙ɣ∙ρ

•

güc
fasilәli işlәyәn maşının mәhsuldarlığı
faydalı iş әmsalı qabarit ölçülәri
qabarit ölçülәri
fasilәsiz işlәyәn maşının mәhsuldarlığı

14 .Aşağıdakı tәnlik nәyi ifadә edir Qµ=3600

•

güc
sürәt
texniki mәhsuldarlıq
faydalı iş ımsalı
fasilәli tәsirә malik maşının mәhsuldarlığı

15 Aşağıdakı tәnlik nәyi ifadә edir N=Mɷ

•

istismar mәhsuldarlıq
texniki mәhsuldarlıq
maşının işçi orqanının fırlanma hәrәkәti
güc
nәzәri mәhsuldarlıq

16 Aşağıdakı tәnlik nәyi ifadә edir Qi.m=Qn∙Ko.i

•

sürәt
nәzәri mәhsuldarlıq
güc
texniki mәhsuldarlıq
istismar mәhsuldarlıq

17 Aşağıdakı tәnlik nәyi ifadә edir Qn.m=m/ti

•

güc
texniki mәhsuldarlıq
sürәt
qabarit ölçülәr
nәzәri mәhsuldarlıq

18 Aşağıdakı tәnlik nәyi ifadә edir Qn.m=V0φρ/ty+tb+te

•

15.0
nәzәri mәhsuldarlıq
güc
faydalı iş әmsalı
qabarit ölçülәr

19 Tәdavül sferası müәssisәlәrinin avadanlıqları fәnni

•

Tәnzimlәmә, mühәrrik, icra
mәhsuldarlıq
güc
faydalı iş әmsalı
qabarit ölçülәr

20 Sürtülmә maşınlardan nә üçün istifade olunur

•

әdviyye xirdalamaqla
kәsmik doğranmasinda
tәrәvәz emalinda
әrzaq mәhsullarini xirda hissәlәrә bölmәklә
suxari әzmekle

21 .Mexaniklәşmә vә avtomatlaşdırılma dәrәcәsinә görә maşınlar necә qrupa bölünür?

•

6.0
4.0
2.0
3.0
5.0

22 Hәrәkәtedici vә icraedici mexanizmlәri hansı mexanizm әlaqәlәndirir?
icraedici mexanizm
qoruyucu mexanizm
hәrәkәtedici mexanizm

•

•

ötürücü mexanizm
blokirovka mexanizmi

23 Maşınlar hansı 3 әsas hissәdәn ibarәtdir?

•

idarәedici,hәrәkәtedici vә icraedici
ötürücü,icraedici vә idarәedici
hәrәkәtedici,qoruyucu vә blokirovka
hәrәkәtedici,ötürücü vә icraedici
hәrәkәtedici,idarәedici vә ötürücü

24 Ticarәt müәssisәlәrindә texnoloji prosesi yerinә yetirәn hansı avadanlıqlardır?

•

kassanәzarәt avadanlıqları
soyuducu avadanlıqlar
çәkiölçü avadanlıqları
qeyrimexaniki ticarәttexnoloji avadanlıqları
qaldırıcınәqledici avadanlıqlar

25 Malların qәbulu,saxlanılması,satışa hazırlanması,satılması üçün nәzәrdә tutulan ticarәt avadanlıqları necә
adlanır?

•

kassanәzarәt avadanlıqları
soyuducu avadanlıqlar
çәkiölçü avadanlıqları
qeyrimexaniki ticarәttexnoloji avadanlıqlar
qaldırıcınәqledici avadanlıqları

26 Ötürücü maşın vә mexanizmlәrin gövdәlәrinin detalları kütlәnin azaldılması mәqsәdilә hansı metalın
xәlitәlәrindәn hazırlanır

•

qalay
mis
dәmir
alüminium
qurğuşun

27 Hansı әlamәtinә görә ticarәt maşınları tәyinatına görә 5 qrpa bölünür

•

işçi tsiklin strukturuna görә
qabarit ölçülәrә görә
әmәliyyatlarını mexaniklәşmә vә avtomatlaşma dәrәcәsinә görә
funksional әlamәtә görә
mühәrrikin gücünә görә

28 Hansı maşınlarda bütün texnoloji vә kömәkedici әmәliyyatları maşın icra edir

•

fasilәsiz tәsirә malik maşınlarda
Qeyri avtomatik maşınlarda
dövrü tәsirә malik maşınlarda
avtomatik maşınlarda
yarımavtomatik maşınlarda

29 Hansı maşınlarda әsas texnoloji әmәliyyatlar maşın tәrәfindәn,daşınma,nәzarәt vә bәzi kömәkedici
әmәliyyatla әl ilә icra edilir
fasilәsiz tәsirә malik maşınlard dövrü tәsirә malik maşınlarda
qeyriavtomatik maşınlarda
yarımavtomatik maşınlarda

•

•

dövrü tәsirә malik maşınlarda
avtomatik maşınlarda

30 Hansı maşınlarda yüklәmә,boşaldılma,nәzarәt vә digәr texnoloji maşınlarda

•

fasilәsiz tәsirә malik maşınlarda
yarımavtomatik maşınlarda
dövrü tәsirә malik maşınlarda
qeyriavtomatik maşınlarda
avtomatik maşınlarda

31 Hansı maşınlarda mәhsulun maşına yüklәnmәsi,emal vә boşaldılma eyni zamanda vә fasilәsiz baş verir

•

avtomatik maşınlarda
qeyriavtomatik maşınlarda
dövrü tәsirә malik maşınlarda
fasilәsiz tәsirә malik maşınlarda
yarımavtomatik maşınlarda

32 Hansı maşınlarda mәhsul müәyyәn zaman müddәtindә emal olunur,sonar işçi kameradan kәnarlaşdırılır

•

fasilәsiz tәsirә malik maşınlarda
yarımavtomatik maşınlarda
qeyriavtomatik maşınlarda
dövrü tәsirә malik maşınlarda
avtomatik maşәnlarda

33 Avtomatik,yarımavtomatik vә qeyriavtomatik maşınlar hansı әlamәtә görә fәrqlәnirlәr

•

işçi tsiklin strukturuna görә
funksional әlamәtә görә
qabarit ölçülәrә görә
proseslәrin avtomatlaşma dәrәcәsi
mühәrrikin gücünә görә

34 Dövrü vә fasilәli işlәyәn maşınlar hansı әlamәtә görә fәrqlәnir

•

işçi tsiklinstrukturuna görә
proseslәrin avtomatlaşma dәrәcәsi
proseslәrin mexaniklәşmә dәrәcәsi
mühәrrikin gücü
funksional әlamәtlәr

35 Hansı mexanizmlәr maşının qәza zamanı söndürülmәsini tәmin edir

•

idarәedici
tәnzimlәyici
müdafiә
blokirobad
hәrәkәtedici

36 Hansı mexanizmlәr maşını sınmalardan mühafizә edir

•

idarәedici
hәrәkәtedici
blokirobka
müdafiә
tәnzimlәyici

37 Maşın hansı mexanizmlә köklәnir

•

tәnzimlәyici
idarәedici
hәrәkәtedici
blokirobka
müdafiә

38 Maşının işinә nәzarәt,işә başlanma vә dayandırılma hansı mexanizmlә hәyata keçirilir

•

blokirobka mexanizm
icraedici mexanizm
hәrәkәtedici mexanizm
idarәedici mexanizm
müdafiә mexanizm

39 Yüklәyici vә boşaldıcı qurğusu olan işçi kamera hansı mexanizmin tәrkibinә daxildir ötürücü hәrәkәtedici
müdafiә icraedici blokirobka

•

icraedici
hәrәkәtedici
müdafiә
blokirobka
ötürücü

40 Icraedici mexanizmin texnoloji prosesinin xarakteri vә işçi tsiklin strukturu nәdәn asılıdır

•

gücdәn
konstruksiyadan
növdәn
qabarit ölçülәrdәn
mәhsulun fizikikimyәvi xassalәrindәn

41 Maşının adlanması vә tәyinatını hansı mexanizm tәyin edir

•

icraedici
hәrәkәtedici
ötürücü
blokirobka
müdafiә

42 Hәrәkәtedici vә ötürücü mexanizmin toplusu necә adlanır

•

nәqledici
rotor
rele
şestern
şkiv

43 Hansı mexanizmlәr arasında ötürücü mexanizm rabitәni hәyata keçirir

•

hәrәkәtedici vә icraedici
müdafiә vә blokirobka
idarәetmә vә icracı
hәrәkәtedici vә müdafiә
tәnzimlәmә vә idarәetmә

44 Gәmi vә vaqonrestoranlarda hansı elektrik mühәrriklәrindәn istifadә edilir

•

dәyişәn cәrәyanlı örtülü
birfazalı dәyişәn cәrәyanlı
asinxron dәyişәn cәrәyanlı
örtülü sabit cәrәyanlı
3fazalı dәyişәn cәrәyanlı

45 .Dәyişәn cәrәyan işlәyәn rotorlar hansı mexanizmә aiddir

•

blokirobka
ötürücü
müdafiә
icraedici
hәrәkәtedici

46 .Aşağıdakılardan hansılardan maşının әsas mexanizmlәri deyil 1ötürücü,2tәnzimlәyici,3idarәedici,4
icraedici,5hәrәkәtedici,6mühafizә,7blakirobka

•

2,5,6,7
1,3,5,7
2,3,6,7
1,4,5,7
2,4,6,7

47 Aşağıdakılardan hansıları maşının әsas mexanizmlәridir 1ötürücü,2tәnzimlәyici,3idarәedici,4
icraedici,5hәrәkәtedici,6mühafizә,7blakirobka

•

2,3,7
1,4,5
2,4,6
3,5,7
3,5,6

48 Әgәr tәrәzinin hissәlәri neytral örtüklә örtülüb vә mәhsullarla oksidlәşmә vә ya kimyәvi reaksiyaya daxil
olmursa,bu hansı xassәdir?

•

sanitargigiyenik
estetik
tәrәziyә qulluğun rahatlığı
sanitargigiyeni
metroloji

49 Tәrәzilәrin konstruksiya forması vә rәnglәrinin uyğunluğu hansı xassәyә aiddir?

•

sanitargigiyenik
ticarәtistismar
tәrәziyә qulluğun rahatlığı
estetik
metroloji

50 Әgәr tәrәzinin detalları örtüklә örtülübsә,açıq hissәlәri antikorrozion tәbәqә ilә bağlıdırsa,onu tozdan vә
çirkdә qoruyursa,bu hansı xassәyә aiddir?

•

sanitargigiyenik
ticarәtistismar
estetik
tәrәziyә qulluğun rahatlığı
metroloji

51 Әgәr cihazın konstruksiyası maksimal dәrәcәdә ölçülmә üçün uyğundurs, bu xassә necә adlanır?

•

tәrәsinin davamlılığı
tәrәsinin ölçülәn malın xarakterikә uyğunluğu
ölçülmәnin әyaniliyi
tәrәzinin ölçülәn malın xarakterinә uyğunluğu
ölçülmәnin maksimal sürәti

52 Ölçülmәnin göstәricilәri vә ayrıayrı tәrәzilәrin dәqiqliyinә nәzarәt etmәklә göstәrici qurğu nәyi әldә
edir?

•

göstәricilәrin sabitliyi
tәrәzinin ölçülәn malın xarakterikә uyğunluğu
ölçülmәnin әyaniliyi
ölçülmәnin әyaniliyi
ölçülmәnin maksimal sürәti

53 Әgәr tәrәzinin konstruksiyası imkan very ki,ölçülmә maksimum qısa müddәtdә hәyata keçsin bu tәlәb
necә adlanır?

•

göstәricilәrin sabitliyi
tәrәsinin ölçülәn malın xarakterikә uyğunluğu
ölçülmәnin әyaniliyi
ölçülmәnin maksimal sürәti
tәrәzinin davamlılığı

54 Ölçülmәnin yüksәk sürәti, göstәricilәrin aydın nümayişi,tәrәsinin çәkilәn malın xarakterinә uyğun
olması,tәrәsilәn davamlılığı hansı tәlәblәrә aiddir?

•

sanitargigiyenik
estetik
metroloji
ticarәtistismar
iqtisadi

55 Tәrәzilәrdә qәbul edilә bilәr xәtalar hüdudunda yükün hәqiqi çәkisinin dәqiq göstәricilәrini ölçmәk
xassәsi necә adlanır?

•

göstәricilәrin sabitliyi
dәqiqlik
davamlılıq
hәssaslıq
etibarlılıq

56 Yükün azacıq belә dәyişmәsi zamanı tәrәzinin meyletmәsi necә adlanır?

•

etibarlılıq
dәqiqlik
göstәricilәrin sabitliyi
hәssaslıq
davamlılıq

57 Ticarәt sahәsi vә yerlәşmәsindәn asılı olmayaraq eyni yükün bir neçә dәfә çәkilmәsi zaman eyni
nәticәnin alınması tәrәzisinin hansı xassәsidir?

•

etibarlılıq
dәqiqlik
hәssaslıq
göstәricilәrin sabitliyi
davamlılıq

58 Göstәricilәrin sabitliyi,hәssaslıq,dәqiqlik,davamlılıq hansı tәlәblәrә aiddir?

•

sanitargigiyenik
estetik
ticarәtistismar
metroloji
iqtisadi

59 Çәkici qurğunun konstruksiyasına görә tәrәzilәr neçә qrupa bölünür?

•

6.0
4.0
3.0
7.0
5.0

60 Göstәrici qurğuya görә tәrәzilәr neçә qrupa bölünür?

•

7.0
3.0
2.0
6.0
5.0

61 Hansı tәrәzilәrdәn sabit yerdә quraşdırılmaqla avtomaşın vә dәmiryol vaqonlarının çәkilmәsi üçün
istifadә edilir?

•

stolüstü tәrәzilә
mexaniki tәrәzilәr
hәrәkәtedәn tәrәzilәr
stasionar tәrәzilәr
elektron tәrәzilәr

62 Hansı tәrәzilәr böyük yüklәrin qәbulu vә buraxılması zamanı istifadә edilir?

•

elektron tәrәzilәr
mexaniki tәrәzilәr
hәrәkәtedәn tәrәzilәr
stolüstü tәrәzilәr
stasionar tәrәzilәr

63 Ticrәt müәssisәlәrindә hansı tәrәzidәn malların satışından әvvәl vә realizasiya vaxtı istifadә olunur?

•

elektron tәrәzilәr
stasionar tәrәzilәr
hәrәkәtedәn tәrәzilәr
stolüstü tәrәzilәr
mexaniki tәrәzilәr

64 Yerinә vә quraşdırılmasına görә tәrәzilәr neçә qrupa bölünür?

•

6.0
4.0
2.0
3.0
5.0

65 Çәkiölçü avadanlıqlarının rolunun yüksәlmәsini hansı faktor müәyyәn edir?

•

özünәxidmәtin inkişafı
ölçülmәnin dәqiq yerinә yetirilmәsi
әmәliyyatların düzgün yerinә yetirilmәsi
texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılması
әmәk mәhsuldarlığının artırılması

66 Hansı avadanlıqların kömәyi ilә әrzaq vә qeyriәrzaq mәhsullarının hesabatı,müәssisәlәr arasında
paylanılması,tәşkilat vә alıcı arasındakı tәdavül hәyata keçirilir?

•

kassanәzarәt avadanlıqlar
qaldırıcınәqledici avadanlıqlar
soyuducu avadnlıqlar
cәkiölçüsü avadanlıqları
xırdalayıcı avadanlıqlar

67 Tәrәzilәrin istismar qaydasına hansılar aiddir çәki göstәricilәrinin әyaniliyi çәkinin dәyişmәzliyi hәssaslıq
sabitlik çәkinin dәqiqliyi

•

çәkinin dәqiqliyi
hәssaslıq
çәkinin dәyişmәzliyi
çәki göstәricilәrinin әyaniliyi
sabitlik

68 Tәrәzilәrin istismar qaydasına hansılar aiddir

•

dәyişmәzlik
hәssaslıq
sabitlik
maksimum çәkmә sürәti
dәqiqlik

69 Tәrәzilәrin möhkәmliyi hansı göstәricilәrә aiddir

•

dәqiqliyә
hәssalığa
metroloji
istismar,sanitargigiyena
istismar,sanitargigiyena

70 Tәrәzilәrdә maksimum çәkm sürәti hansı göstәricilәrә aiddir

•

metroloji
sabitliyә
hәssalığa
istismar vә sanitar gigiyena
dәqiqliyә

71 Tәrәzilәrdә çәki göstәricilәrinin әyaniliyi hansı göstәricilәrә aiddir

•

dәqiqliyә
metroloji
gigiyenik
istismar
hәssalığa

72 Tәrәzilәrdә texniki xidmәtlәrin rahatlığı hansı göstәricilәrә aiddir
dәqiqliyә

•

hәssalığa
metroloji
istismar
sabitliyә

73 Estetik xassә tәrәzilәrin hansı göstәricilәrinә aiddir

•

reklama
lingin rahatlığına
konstruksiyasına
xarici görünüsünә
satişa

74 Tәrәzilәrdә istismar göstәricilәri nәyә sәbәb olur

•

dәqiqliyә
hәssasliğa
metroloji rahatliqa
texniki xidmәtin rahatligina
sabitliyә

75 Tәrәzilәrdә işçi daşları hansı növdә olur

•

lingli
nümunәvi
şәrti
ümümi tәyinatlı,sәrti,nümunәvi
ümumi tәyinatlı

76 Tәrәzilәrdә daşlar tәyinatından asılı olaraq neçә qrupa bölünür

•

14.0
2.0
3.0
7.0
11.0

77 Platformalı stasionar tәrәzilәrә hansılar aiddir

•

KNM300
PH10S13
BT
BПC
MNM500

78 Elektronәmtәә tәrәzilәrә nә aiddir

•

PH10S18M
BПC
BT
ПB6
PH10S13

79 Platformalı stasionar tәrәzilәrә hansılar aiddir

•

PH10S18M
PH10S13
ПB
BПC

PH3S13

80 Әmtәә tәrәzilәri hansılara aiddir

•

lingli tәrәzilәrә
optik tәrәzilәrә
stasionar tәrәzilәrә
araba tәrәzilәrә
tenzometrik tәrәzilәrә

81 Qapan tәrәzilәr harada qurulur

•

lingdә
yükün altında
yükün altında әyilәn düz döşәmәdә
yükün altında әyilmәyәn düz döşәmәdә
yükün altında әyilmәyәn dәmirdә

82 Stolüstü tәrәzilәr hansı sәthdә qurulur

•

düz
perpendikulyar
şaqüli
üfiqi
paralel

83 Elektron tәrәzilәrә hansılar aiddir

•

PH10S13M
BHO
1C10S13
1261BH3sT
PH3P13

84 Dinglistolüstü tәrәzilәrә hansılar aiddir

•

KNM250
1s10s13
MNM500
1261BH3ST
BHO

85 Hansı konveryerlәrdәn ticarәtdә istifadә edilir

•

stasionar
sәyyar
stasionar vә sәyyar
stolüstü
platformalı

86 Çәki ölçü avadanlıqlarından neçә növ lingdәn istifadә edilir

•

9.0
12.0
7.0
8.0
3.0

87 I növ lingdә dayaq nöqtәsi harada yerlәşir

•

qüvvәlәrin tәtbiq nöqtәlәrin arxasında.
qüüvәlәrin tәtbiq nöqtәlәrinin üstündә
qüüvәlәrin tәtbiq nöqtәlәrinin altinda
qüvvәlәrin tәtbiq nöqtәlәrinin arasında
qüüvәlәrin tәtbiq nöqtәlәrinin qarşınında

88 Çәkiölçü avadanlıqlarında hansı növ linglәrdәn istifadә olunur

•

I növ
kvandrat
IV növ
II növ
I,II növ

89 Hansı çәkiölçü avadanlıqlarının hansında işıq tablosu olur

•

daşlı
elektron
optik
lingli
platformalı

90 Çәkiölçü avadanlıqlarında P nәyi göstәrir

•

optik tәrәzilәri
stolüstü tәrәzilәri
sәyyar tәrәzilәri
linglimexaniki tәrәzilәri
platformalı tәrәzilәri

91 Çәkiölçü avadanlıqlarında Q nәyi göstәrir

•

optik tәrәzilәri
terzometrik tәrәzilәri
mexaniki tәrәzilәri
daşlı lingli tәrәzilәri
elektron tәrәzilәri

92 Hansı tәrәzilәrdә hesablamaq daşın çәkisinә görә aparılır

•

elektron tәrәzilәrdә
platformalı tәrәzilәrdә
şkalalı tәrәzilәrdә
optik tәrәzilәrdә
lingli tәrәzilәrdә

93 Çәki ğlçü avadanlıqlarında T nәyi bildirir

•

tasionar tәrәzilәri
elektron terzometrik tәrәzilәri
optik tәrәzilәri
daşlı tәrәzilәri

94 Çәkiölçü avadanlıqlarında C hәrfi nәyi bildirir

•

elekton tәrәzilәri
stolüstü tәrәzilәri
stasionar tәrәzilәri
optik tәrәzilәri

daşlı tәrәzilәri

95 Çәkiölçü avadanlıqlarında П nәyi bildirir

•

daşlı tәrәzilәri
sәyyar sәnәdlәri
stolüstü tәrәzilәri
lingli tәrәzilәri
stasionar tәrәzi

96 Çәkiölçü avadanlıqlarında ümumi tәyinatlı daşlar neçә sinifdәn ibarәtdir

•

15.0
3.0
1.0
5.0
7.0

97 Ümumi tәyinatlı çәkiölçü avadanlıqları neçә qrupa bölünür

•

16.0
1.0
3.0
8.0
12.0

98 Hansı tәrәzilәr üfiqi sәthә vurulur

•

sәyyar
elektron
sterbilatlı
optik
stolüstü daşlı

99 Yükün ağırlığı hansı tәrәzilәrdә ötürücü sistemә verilir

•

stolüstü
platformalı
elektromexaniki
optik
sәyyar

100 .Tәrәzilәr quraşdırılma prinsipinә görә neçә qrupa bölünür

•

1.0
3.0
12.0
10.0
8.0

101 Quraşdırma prinsipinә görә tәrәzilәr hansılara bölünür

•

elektron
sәyyar,stolüstü,stasionar
stasionar
sterblatlı
daşlı

102 Tәrәzilәrdә bәrabәrçiyinli linglәrin ortasında nә yerlәşir

•

oxvari prizma
dayaq prizması
birlәşdirici prizma
qәbuledici prizma

103 Stolüstü daşlı tәzәzilәrin әsas hissәsi nәdәn ibarәtdir

•

qapaqdan
daşdan
bәrabәrçiyinli lingdәn
prizmadan
şüşәdәn

104 tәrәzilәrin gövdәsi nәdәn hazırlanır

•

bürüncdәn
aluminiumdan
çubuqdan, poladdan
misdәn
nikeldәn

105 Tәrәzinin yük qәbul edәn prizmalarına nә söykәnir

•

bәndlәr
ciyinlәr
daşlar
linglәr
qollar

106 Çox yük kütlәsini çәkmәk üçün hansı tәrәzilәrdәn istifadә edilir

•

elektrik tәrәzilәrdәn
qapalı tәrәzilәrdәn
platformalı tәrәzilәrdәn
siferblatlı tәrәzilәrdәn
optik tәrәzilәrdәn

107 PH10s13 markalı avadanlıqlar hansılara aiddir

•

xırdalayıcı avadanlıqıara
tәrәzilәrә
ticarәt avtomatların
nәqledici avadanlıqlara

108 PH10s13 markalı tәrәzilәrdәn çәki hәddi nәqәdәrdir?

•

4045kg
15kg
2,310kg
25kg
1kg

109 Tәrәzilәrin neçә metroloji göstәricilәri mövcuddur?

•

1.0
3.0
8.0
12.0
4.0

110 Әşyanı bir neçә dәfә çәkәrәk eyni göstәrici almaq xassәsi hansı göstәricilәrә aiddir?

•

çәkininm itkisi
çәki göstәricisinin dәyişmәzliyi
sabitlik
hәssaslıq
çәkinin dәqiqliyi

111 Qüvvәnin tәsir nöqtәsindә yük kütlәlәri arasındakı azacıq fәrqi aşkar etmәk xassәsi hansı metroloji
gostәricilәrı aiddir?

•

çәkinin dәyişmәzliyi
Hәssaslıq
Sabitlik
çәkinin itkisi
çәkinin dәqiqliyi

112 Tәrәzinin yol verilәn xәta norması xәta hüdudunda kütlә ölçüsünün hәqiqi göstәricidәn nә qәdәr kәnara
çıxdığını göstәrmәk xassәsi hansı metroloji göstәricilәrә aiddir?

•

Sabitlik
Çәkinin itkisi
Çәkinin dәyişmәzliyi
Hәssaslıq
Çәkinin dәqiqliyi

113 Tarazlıq vәziyyәtindәn çıxıb heç bir xarici qüvvә tәtbiq edilmәdәn әqrәbin cüzi rәqsindәn sonra әvvәlki
vәziyyәtinә qayıtması hansı metroloji göstәricәyә aiddir?

•

çәkinin itkisi
çәkinin dәyişmәzliyi
sabitlik
hәssaslıq
çәkinin itkisi

114 .Hansı çәki daşları ilә platformalı tәrәzilәr yoxlanılır

•

30 kqlıq çәki daşları
10 kqlıq çәki daşları
15 kqlıq çәki daşları
20 kqlıq çәki daşları
25 kqlıq çәki daşları

115 Tәrәzilәrin davamlılığı,hәssaslığı vә dәqiqliyi hansı çәki daşları ilә tәyin olunur

•

I sinif çәki daşları
IV sinif çәki daşları
V sinif çәki daşları
III sinif çәki daşları
II sinif çәki daşları

116 Hәr bir çәki daşının nominal çәkisi hәqiqi çәkidәn nә qәdәr azdır

•

150.0
100.0
50.0
80.0
120.0

117 Şәrti çәki daşları hansı tәrәzilәr üçün nәzәrdә tutulub

•

platformalı tәrәzilәr
nümunәvi tәrәzilәr
laboratoriya tәrәzilәr
texniki tәrәzilәr
hidrostatik tәrәzilәr

118 Ticarәt vı ictimai iaşәdә әsasәn hansı çәki daşlarından istifadә olunur

•

nümunәvi
karatlı
tәrәziyә qoyulan
ümumi tәyinatlı
şәrti olaraq avtomatik tәrәzilәr üçün

119 V sinif çәki daşları hansı kütlәyә malikdir

•

7qr14kq
3qr8kq
2qr7kq
5qr10kq
4qr9kq

120 Bütün sinif çәki daşlarının materialı hansı vahid sıxlığa malikdir.

•

ρ=11x103 kq/m3
ρ=6x103 kq/m3
ρ=4x103 kq/m3
ρ=8x103 kq/m3
ρ=9x103 kq/m3

121 Kimyәvi analizlәrdә adi dәqiqlikli hansı çәki daşlarından istifadә olunur

•

V sinif çәki daşları
III sinif çәki daşları
I sinif çәki daşları
II sinif çәki daşları
IV sinif çәki daşları

122 Yüksәk dәqiqlikli mikrokimyәvi vә kimyәvi analizlәrdә hansı çәki daşlarından istifadә olunur

•

V sinif çәki daşları
III sinif çәki daşları
II sinif çәki daşları
sinif çәki daşları
IV sinif çәki daşları

123 Ticarәtdә vә tәsәrrüfatda әmәliyyatlarında hansı çәki daşlarından istifadә olunur

•

IV sinif çәki daşları
II sinif çәki daşları
I sinif çәki daşları
V sinif çәki daşları
III sinif çәki daşları

124 Tibbi lәvazimat vә dәqiq texniki ölçülmәlәrdә hansı daşlardan istifadә olunur
V sinif çәki daşları

•

II sinif çәki daşları
I sinif çәki daşları
IV sinif çәki daşları
III sinif çәki daşları

125 Qiymәtli daşların çәkilmәsindә vә yüksәk dәqiqlikli texniki analizlәrdә hansı çәki daşlarından istifadә
olunur

•

V sinif çәki daşları
II sinif çәki daşları
I sinif çәki daşları
III sinif çәki daşları
IV sinif çәki daşları

126 Ümumi tәyinatlı çәki daşları hansı çәkidә istehsal olunur

•

5mq25kq
3mq23kq
0,5mq10kq
1mq20kq
4mq25kq

127 Ümumi tәyinatlı çәki daşları neçә qrupa bölünür

•

6.0
3.0
2.0
5.0
4.0

128 Yarımavtomat tәrәzilәrdә hansı hissә iki lentli nәqledici ilә mәhsulun qәbulediciyә ötürülmәsini tәmin
edir

•

çәkici qurğu
iki ötürücü
yüklәyici
mәnbә

129 Hansı tәrәzilәr mәnbә,yüklәyici,iki ötürücü,çәki qurğusu vә çәrçivәdәn ibarәtdir

•

elektron
stolüstü daşlı
elektrik
yarım avtomat
hidrostatik

130 Siferblatlı platformalı tәrәzilәrdә hansı yük zamanı 2 çәki daşı qoyulur

•

500700 kq hüdudunda yükün çәkilmәsindә
200300 kq hüdudunda yükün çәkilmәsindә
100200 kq hüdudunda yükün çәkilmәsindә
400600 kq hüdudunda yükün çәkilmәsindә
300500 kq hüdudunda yükün çәkilmәsindә

131 Siferblatli platformalı tәrәzilәrdә hansı yük zamanı bir çox daşı qoyulur
100200 kq hüdudunda yükün çәkilmәsindә
400600 kq hüdudunda yükün çәkilmәsindә
300500 kq hüdudunda yükün çәkilmәsindә

•

200300 kq hüdudunda yükün çәkilmәsindә
200400 kq hüdudunda yükün çәkilmәsindә

132 Siferlatlı platformalı tәrәzilәrdә nә zaman çәki daşlarından istifadә olunur

•

yükün kütlәsi 600kqdan çox olmasa
yükün kütlәsi 400kqdan çox olmasa
yükün kütlәsi 300kqdan çox olmasa
yükün kütlәsi 200kqdan çox olmasa
yükün kütlәsi 500kqdan çox olmasa

133 Çiyinlәrin nisbәtinә görә platformada tәrәzilәr neçә qrupa bölünür

•

6.0
3.0
2.0
5.0
4.0

134 Tәrәzinin әn böyük vә әn kiçik yükgötürmә hәddi,adı vә markası,hazırlandığı zavod,tәrәzinin
nömrәsi,istehsal tarixi harada qeyd olunur

•

birlәşdirici dayağı
eyniçiyinli ling
dayaq prizması
dayaq prizması
tәrәzinin dayağı

135 Tәrәzinin yükgöturmә hәddi harada göstәrilir

•

eyniçiyinli ling
yükgötürәn prizma
tәrәzinin dayağı
dayaq prizması
birlәşdirici dayağı

136 Stolüstü daşlı tәrәzilәrdә hansı hissә sırğaların kömәyi ilә tәrpәnmәz qulaqcıqla әlaqәdardır

•

eyniçiyinli ling
tәrәzinin dayağı
yükgötürәn prizma
dayaq prizması
birlәşdirici dayağı

137 Stolüstü daşlı tәrәzilәrdә hәr bir köçәkedici lingin neçә prizması var

•

5.0
2
1.0
3.0
4

138 Kömәkedici çiyinlәr stolüstü yaylı tәrәzilәrdә nә ilә әlaqәlәnir

•

yükgötürәn prizma
tәrәzinin dayağı
dayaq prizması
birlәşdirici prizma
eynicinsli lingdә

139 Hansı tәrәzilәr eynibәrabәr çiyinli vә 5prizmalıdır

•

yaylı
elektron
elektrik
stolüstü
hidrostatik

140 Ölçülmәnin dәqiqliyinә görә tәrәzilәr neçә qrupa bölünür

•

8.0
5.0
4.0
7.0
6.0

141 Müxtәlif yüklәrin tabaq vә ya meydançada çәkilmәsi hansı tәrәzilәrdә hәyata keçirilir

•

yaylı
hidrostatik
elektrik
stolüstü daşlı
elektron

142 Ağırlıq mәrkәzi vә dayaq nöqtәsin vәziyyәtindәn asılı olaraq lingin tarazlığının neçә vәziyyәti olur

•

6
4.0
2.0
3.0
5.0

143 Lingin tarazlığına nә tәsir edir

•

ağırlıq mәrkәzi
lingin kütlәsi
çiyinlәrin nisbәti
dayaq nöqtәsinin yeri
yükün kütlәsi

144 Hansı yüklәrin çәkilmәsindә bәrabәrçiyinli linglәrdәn istifadә olunur

•

10kqa qәdәr
20kqa qәdәr
15kqa qәdәr
5kqa qәdәr
25kqa qәdәr

145 Hansı tәrәzilәrin konstruksiyası lingin tarazılığı dayaq nöqtәsinin әtrafında xarici qüvvәnin
erdәyişmәsinә әsasәn aparılır

•

nümunәvi
texniki
laborator
linqlimexanik
hidrostatik

146 Tәrәzilәrin markirovkasında göstәricilәrin ötürülmәsi yerini nә ifadә edir

•

növbәti rәqәm
hәrfdәn әvvәlki rәqәm
II hәrf
son rәqәm
rәqәmdәn sonrakı hәrf

147 Tәrәzilәrin markirovkasında hesabatın növünü nә ifadә edir

•

rәqәmdәn sonrakı hәrf
II hәrf
I hәrf
növbәti rәqәm
hәrfdәn әvvәlki rәqәm

148 Tәrәzilәrin markirovkasında tәqdim olunan qurğunun növünü nә ifadә edir

•

növbәti rәqәm
II hәrf
I hәrf
rәqәmdәn sonrakı hәrf
hәrfdәn әvvәlki rәqәm

149 Tәrәzilәrin markirovkasında çәkilәn yükün әn böyük hәddini nә ifadә edir

•

növbәti rәqәm
II hәrf
I hәrf
hәrfdәn әvvәlki rәqәm
rәqәmdәn sonrakı hәrf

150 Tәrәzilәrin markirovkasında istismar yerindә yerlәşdirilmәni nә xarakterizә edir

•

növbәti rәqәm
hәrfdәn әvvәlki rәqәm
I hәrf
II hәrf
rәqәmdәn sonrakı hәr

151 Tәrәzilәrin markirovkasında konstruksiya vә tәsir prinsipini nә ifadә edir

•

növbәti rәqәm
hәrfdәn әvvәlki rәqәm
II hәrf
I hәrf
rәqәmdәn sonrakı hәrf

152 1A sinfinә malik tәrәzilәr hansı dәqiqlik xәtasına malikdir

•

±0,3%,yәni 3qr 1kq kütlә üçün
±0,2%,yәni 2qr 1kq kütlә üçün
±0,01%,yәni ±0,1qr 1kq kütlә üçün
±0,1%,yәni ±1qr 1kq kütlә üçün
±0,02%,yәni 0,2qr 1kq kütlә üçün

153 Ticarәt vә ictimai iaşәdә hansı sinif tәrәzilәrdәn istifadә olunur
5A
3A
2A

•

•

1A
4A

154 .Çәki daşları hansı tәrәzilәrlә yoxlanılır

•

lingli mexaniki
texniki tәrәzilәr
laboratoriya tәrәzilәr
nümunәvi tәrәzilәr
hidrostatik

155 Avtomatlaşdırma dәrәcәsinә görә tәrәzilәr neçә qrupa bölünür

•

6.0
4.0
2.0
3.0
5.0

156 Ticarәt vә ictimai iaşәdә hansı tәrәzilәrdәn istifadә edilir

•

lingli mexaniki
texniki tәrәzilәr
iaboratoriya tәrәzilәr
nümunәvi tәrәzilәr
hidrostatik

157 Laborator analizlәr hansı tәrәzilәrdә yoxlanılır

•

lingli mexaniki
texniki tәrәzilәr
nümunәvi tәrәzilәr
laboratoriya tәrәzilәr
hidrostatik

158 PMM tipli maşınlara hansılar aiddir

•

dozalayıcı
yoğurucu
preslәyici
kәsici
xırdalayıcı

159 Çörәkdoğrayan maşınlara hansılar aiddir

•

MNM
MPX200
MOK250
KA45
MPT

160 MPX200 tipli maşınlar hansılara aiddir

•

preslәyiciyә
xәmir yoğurana
çörәkdoğrayana
әtçәkәnә
qiymә qarışdırana

161 orta güclü kameralarda nә qәdәr mәhsul saxlamaq olar ?

•

10t
500 t
200t
150t
50t

162 Stasionar platformalı tәrәzilәr neçә növdә buraxılır ?

•

18.0
3.0
6.0
7.0
12.0

163 Hansı maşının mexanizmi gövdә,daxili örtüklü stator vә konik rotordan ibarәtdir

•

bişmiş tәrәvәzlәri narın xırdalayan mexanizm
suxari vә әdviyyatları xırdalayan mexanizm
qozu xırdalayan mexanizm
qәhvә üyüdәn mexanizm
çiy tәrәvәz doğrayan mexanizm

164 Hansı maşının mexanizmi karkos,reversiv elektrik mühәrriki vә şaqüli birlәşdirilmiş gövdәdәn ibarәtdir

•

qәhvә üyüdәn mexanizm
suxari vә әdviyyatları xırdalayan mexanizm
çiy tәrәvәz doğrayan mexanizm
qozu xırdalayan mexanizm
bişmiş tәrәvәzlәri narın xırdalayan mexanizm

165 Qozun narın üyüdülmәsi üçün valkda neçә dәlik olmalıdır

•

45.0
40.0
25.0
30.0
35.0

166 Qozun orta ölçülü üyüdülmәsi üçün valkda neçә dәlik olmalıdır

•

22.0
18.0
26.0
13.0
15.0

167 Qozun iri üyüdümü üçün valkda neçә dәlik olmalıdır

•

17.0
15.0
9.0
11.0
13.0

168 Üyüdülmә maşınlarında dәlik hansı ölçüdә olmalıdır ki,iri üyüdüm alınsın
2,0mm

•

•

1,5mm
0,5mm
1,0mm
2,5mm

169 Hansı mexanizm gövdә,birlәşdirici val,qapaq,iki plastmas rezervkar,dәyirman daşı,dәyirman daşları
arasındakı dәyili tәnzimlәyәn mexanizmdәn ibarәtdir

•

çiy tәrәvәz doğrayan mexanizm
qozu xırdalayan mexanizm
suxari vә әdviyyatları xırdalayan mexanizm
bişmiş tәrәvәzlәri narın xırdalayan mexanizm
qәhvә üyüdәn mexanizm

170 Hansı mexanizm gövdәdә yerlәşәn rәnglәyici disk vә barabandan ibarәtdir

•

qәhvә üyüdәn mexanizm
çiy tәrәvәz doğrayan mexanizm
suxari vә әdviyyatları xırdalayan mexanizm
bişmiş tәrәvәzlәri narın xırdalayan mexanizm
qozu xırdalayan mexanizm

171 Hansı mexanizm gövdә,yüklәyici bunker,reduktor vә işçi valklardan ibarәtdir

•

çiy tәrәvәz doğrayan mexanizm
bişmiş tәrәvәzlәri narın xırdalayan mexanizm
qozu xırdalayan mexanizm
suxari vә әdviyyatları xırdalayan mexanizm
qәhvә üyüdәn mexanizm

172 Mәhsulları xırda tikәlәrә,hissәlәrә bölmәk üçün hansı maşınlardan istifadә olunur

•

slayserdә
doğrayıcı maşınlarda
üyüdülmә maşınlarda
sürtülmә maşınlarda
әtçәkәn maşınlarda

173 Bişirilmiş tәrәvәz,kәsmik kimi mәhsullar hansı maşınlarda әzilir

•

üyüdülmә maşınlarda
sürtülmә maşınlarda
slayserdә
әtçәkәn maşınlarda
doğrayıcı maşınlarda

174 Qәhvә,şәkәr,suxari kimi möhkәm mәhsullar hansı maşınlarda xırdalanır

•

slayserdә
üyüdülmә maşınlarda
sürtülmә maşınlarda
doğrayıcı maşınlarda
әtçәkәn maşınlarda

175 Formalaşdırıcı avadanlıqlar necә adlanır

•

suxarı әzәn maşınlar
xәmir yayan maşınlar
tәrәvәz doğrayan maşınlar

kәsici maşınlar
qabyuyan maşınlar

176 Rәnglәyici qutu neçә hissәdәn ibarәtdir ?

•

5.0
6.0
2.0
3.0
4.0

177 Karno dövranı neçә prosesdәn ibarәtdir ?

•

15.0
4.0
3.0
2.0
1.0

178 Dövrlәrin sayına görә kompressorlar neçә qrupa bılünür ?

•

25.0
17.0
2.0
8.0
4.0

179 Neçә növ skanerlәr var ?

•

2.0
6.0
5.0
4.0
3.0

180 Xәmiryoğuran maşının hansı hissәsi dibliyi süzkәc formasında hazırlanmış düzbucaqlı tutum
formasındadır

•

ötürücü
karkas
elәyici
lentli konveyer
tәnzimlәmә mexanizmi

181 Xәmiryoğuran maşının hansı hissәsi paralel vtulkalızәncirlә birlәşәn ötürücü vә dartıcı barabanlardan
ibarәtdir

•

ötürücü
lentli konveyer
yayıcı
karkas
tәnzimlәmә mexanizmi

182 Xәmiryoğuran maşının hansı hissәsi sәrt mufta ilә birlәşmiş elektrik mühәrriki vә reduktordan ibarәtdir

•

karkas
ötürücü
yayıcı
lentli konveyer

tәnzimlәmә mexanizmi

183 Xәmiryayan maşınının hansı hissә metalik vәrәqlәrә pardaqlanıb vә dibliklә 2 hissәyә bölünüb

•

yayıcı
karkas
ötürücü
tәnzimlәmә mexanizmi
lentli konveyer

184 Xәmiryayan maşınlar hansı sinfә aiddir

•

sürәt
formalaşdırıcı avadanlıqlar
mәhsuldarlıq
güc
faydalı iş әmsalı

185 PMM maşınının hansı hissәdә gövdәyә bәrkidilmişdir vә 3 idarәedici düymәdәn ibarәtdir

•

sürüşdürücü
kәsici çәrçivә
vintli qurğular
idarәetmә pultu
ötürücü

186 PMM maşınının hansı hissәsi elektrik mühәrriki,qayışlı ötürücü vә işlәk vintlә ötürülәn fırlayıcıdan
ibarәdir

•

idarәetmә pultu
sürüşdürücü
ötürücü
vintli qurğular
kәsici çәrçivә

187 PMM maşınının hansı hissәsindә dәlikli puason vә işlәk qaykalar quraşdırılıb

•

vintli qurğular
idarәetmә pultu
sürüşdürücü
ötürücü
kәsici çәrçivә

188 Hansı formalaşdırıcı maşın yağların müxtәlif formada doğraması üçün nәzәrdә tutulmuşdur

•

PMM maşını
MKT150 maşını
MPΓ300A maşını
PDM5 yağdoğrayıcı
MKW250 maşını

189 PMM maşınının hansı hissәsi hәrәkәtsizdir vә 16 әdәd düzbucaqlı yuvacıqlara malikdir

•

idarәetmә pultu
kәsici çәrçivә
vintli qurğular
ötürücü
sürüşdürücü

190 Hansı formalaşdırıcı maşın doğrayıcı mәftillәri olan çәrçivә,sürüşdürücü,ötürücü vә idarәetmә
pultundan ibarәtdir

•

PDM5 yağdoğrayıcı
PMM maşını
MPΓ300A maşını
MKW250 maşını
MKT150 maşını

191 Hansı mexanizmә tәsir etmәklә halqaların nisbi vәziyyәti vә porşenin hәrәkәt kәmiyyәtini dәyişmәk olar

•

porsiyaları dozalaşdıran mexanizm
tәnzimlәyicinin dәstәyi
konsol örtüyünün gövdәsinә
yüklәyici slindlәrә
porşәnә

192 Yağdoğrayıcının hansı hissәsi işçi kamera adlanır vә kapron filyer üzәrinә quraşdırılır

•

konsol örtüyünün gövdәsinә
porşen
porsiyaları dozalaşdıran mexanizm
yüklәyici slindrlәrә
çәrçivәli ötürücü

193 PDM5 yağdoğrayan maşının hansı hissәsi plata üzәrindә yerlәşdirilib vә gövdәnin qapağı ilә örtülüb

•

konsol örtüyünün gövdәsinә
porşenә
porsiyaları dozalaşdıran mexanizm
çәrçivәli ötürücü
yüklәyici slindlәrә

194 PDM5 yağdoğrayıcı maşınının hansı hissәsindә kvadrat nasadkalı iki ötürücü val vardır

•

çәrçivәli ötürücü
yüklәyici slindlәrә
porsiyalı dozalaşdıran mexanizm
porşenә
konsol örtüyününü gövdәsinә

195 PDM5 yağdoğrayıcı maşının hansı hissәsinә bilavasitә çәrçәvәli tәkәrin fırlanması ilә tәsir etmәk olar

•

porsiyaları dozalaşdıran mexanizm
porşәnә
konsol örtüyünün gövdәsinә
yüklәyici slindlәrә
çәrçivәli ötürücü

196 Әl ilә idarә olunan PDM5 yağdoğrayıcısı soyudulmuş kәrә yağını hansı porsiyalara dozalaşdıra bilir

•

7,14 vә 23qr
8,16 vә 19qr
5,10 vә 15qr
7,11 vә 16qr
6,14 vә 18qr

197 MФK240 maşınının hansı hissәsi dibindә kiçik oval dәliyi olan tәrpәnmәz slindirdәn ibarәdir

•

panirovka üçün suxarısı olan bunkeri olan disk stolu
kotlet kütlәsi üçün bunker
alüminium gövdә
formalaşdırıcı slindri olan disk stol
әyri reduktorlu elektrikötürücüsü

198 Aşağıdakı hansı avadanlıqlardan hansında mәhsula müәyyәn hәndәsi forma vermәk üçün tәzyiqlә tәsir
edilir

•

qablaşdırıcı avadanlıqlar
formalaşdırıcı avadanlıqlar
fasovka avadanlıqlar
soyuducu avadanlıqlar
qablaşdırıcı avadanlıqlar

199 Hansı maçın mәhsulunu yalnız doğranması deyil hәm dә üstüstә qalaqlanmasını tәmin edir

•

düz kısim tabağa
ötürücü mexanizm
qalınlığın tәnzimlәyicisi
universal tabaq düz kısim tabağa
elektrik mühәrrikinni valı

200 MPΓ300A maşınının hansı tabağı mәhsulu yalnız 90bucaq altında kәsişmәsini tәmin edir

•

universal tabaq
qalınlığın tәnzimlәyicisi
düz kәsim tabağa
ötürücü mexanizm
elektrik mühәrrikinni valı

201 MPΓ300A maşınının hansı tabağı mәhsulun 3090 bucaq altında kәsişmәsini tәmin edir

•

ötürücü mexanizm
universal tabaq
düz kısim tabağa
qalınlığın tәnzimlәyicisi
elektrik mühәrrikinni valı

202 MPΓ300A maşınının hansı hisәsi bölgülәnir,dәstәk,iki tәmizlәyici vә dayaq vә iki dayaq masasından
ibarәtdir

•

universal tabaq
qalınlığın tәnzimlәyicisi
ötürücü mexanizm
elektrik mühәrrikinni valı
düz kәsim tabağa

203 MPΓ300A maşınının hansı hissәsi 2 qurdabәnzәr reduktor vә şarkirli 4halqalı mexanizmdәn ibarәtdir

•

düz kәsim tabağa
ötürücü mexanizm
elektrik mühәrrikinni valı
qalınlığın tәnzimlәyicisi
universal tabaq

204 Hansı maşın gövdә,elektrik mühәrriki,ötürücü müxanizm,diskli bıcaq,mәhsulun qalınlığını tәnzimlәyәn
qurğu,universal tabaq,bıcaq itilәyәn qurğudan ibarәtdir

•

MPΓ300A maşınında
MKΓ150 maşınında
MKN11 maşınında
MKW250 maşınında
MPΓY370 maşınında

205 Ticarәt vә iaşәdә pendirin әzilmәsi üçün hansı maşından istifadә olunur

•

MPΓ300A maşınında
MKΓ150 maşınında
MKN11 maşınında
MKW250 maşınında
MPΓY370 maşınında

206 Hansı maşında mәhsul bıcağa qalınlığı ötürücü mexanizmlә tәnzimlәnәn qurğu ilә verilir

•

MKW250 maşınında
MPΓ300A maşınında
MKN11 maşınında
MPΓY370 maşınında
MKΓ150 maşınında

207 Hansı maşında mәhsul öz kütlәsinә әsasәn bıçağa tәrәf sürüşür vә doğranan tikәnin qalınlığı bıçaqla
dayaq stolu arasındakı mәsafәdәn asılıdır

•

MKN11 maşınında
MPΓ300A maşınında
MPΓY370 maşınında
MKW250 maşınında
MKΓ150 maşınında

208 Neçә çörәkdoğrandıqdan sonra ovuntu üçün nәzәrdә tutulmuş yeşik tәmizlәnir

•

140.0
120.0
50.0
80.0
100.0

209 Neçә çörәkdoğrandıqdan sonra oraqvari bıcaq itilәnir

•

10000.0
20000.0
40000.0
60000.0
80000.0

210 AXM300T çörәkdoğrayan maşının hansı hissәsi tabaq,plastmas qapaq,istiqamәtlәndirici plastin vә
qapayıcı açardan ibarәtdir

•

bıçaq disq
qәbuledici qurğu
әksyüklәyici
şatun
tәnzimlәmә mexanizmi

211 AXM300T çörәkdoğrayan maşınının hansı hissәsi zәncirli ötürücü üzәrindә quraşdırılmış barmaqlığa
tәsir edәn itәlәyicidәn ibarәtdir

•

kronşteyn
bıçaq disq
verici mexanizm
әksyüklәyici
şatun

212 AXM300T çörәkdoğrayan maşınının hansı hissәsi ikipillәli şkiv birlәşdirilmiş val üzәrindәki elektrik
mühәrrikindәn ibarәtdir

•

kronşteyn
ötürücü
әksyüklәyici
şatun
tәnzimlәmә mexanizmi

213 Çörәkdoğrayan maşında hansı mexanizm qoruyucu qapağı olan hәrәkәtedici qәbuledәn tabaqdır

•

bıçaq disq
boçaldıcı mexanizm
әksyüklәyici
sşatun
tәnzimlәmә mexanizmi

214 Çörәkdoğrayan maşının hansı hissәsi barmaqlı eksentrikdәn vә ötürücü vala birlәşdirilmiş 2 disqdәn
ibarәtdir

•

bıçaq disq
tәnzimlәmә mexanizmi
әksyüklәyici
şatun
kronşteyn

215 Ötürücü mexanizmin әsas hissәsi nә

•

bıçaq disq
vint cütlüyü
şatun
tәnzimlәmә mexanizmi
kronşteyn

216 Doğranma mexanizminin әsas hissәsi nәdir

•

әksyüklәyici
bıçaq disq
kronşteyn
tәnzimlәmә mexanizmi
şatun

217 Hansı maşının mexanizmi ötürücü,doğrayıcı mexanizm ötürücü vә boşaldıcı qurğulardan ibarәtdir.

•

mәxsusi ötürücüsü olan tәrәvәzdoğrayan maşınlar
diskli tәrәvәzdoğrayan maşınlar
puansonlu tәrәvәzdoğrayan maşınlar
kombinә olunmuş işçi orqanı olan tәrәvәzdoğrayan maşınlar
çörәkdoğrayan maşının mexanizmi

218 Çörәyin yaxşı doğranması nә ilә şәrtlәnir
içliyin mәsamәliyi

•

basılmanın deformasiyası ilә
doğranmanın düzgün seçilmiş rejimi ilә
çörәyin keyfiyyәti ilә
bucağın materialı ilә

219 Dondurulmuş mәhsulların doğranılması üçün nәzәrdә tutulmuş maşınlarda hansı mәhsullar doğranılır

•

donmuş tәrәvәzlәr
donmuş sümüksüz balıq әti,әt vә submәhsullar
donmuş konservlәr
donmuş meyvәlәr
donmuş süd mәhsullar

220 Hansı maşının mexanizmi gövdә,elektrik mühәrriki,ötürücü qurğu,araba vә işçi alәtdәn ibarәtdir

•

әtyumşaldıcı
mәxsusi ötürücüsü olan tәrәvәzdoğrayan maşınlar
diskli tәrәvәzdoğrayan maşınlar
rotorlu tәrәvәzdoğrayan maşınlar
puansonlu tәrәvәzdoğrayan maşınlar

221 Әtin iri çәkilmәsindә tor bıçağın dәliyi hansı ölçüdә olur

•

7mm diametrli
7mm diametrli
5mm diametrli
3mm diametrli
9mm diametrli

222 Әtçәkәn maşınlarda mәhsulun sıxılma әmsalı hansı hüdudda olur

•

2,73,0
2,02,1
1,51,9
2,252,4
2,52,7

223 Әtçәkәn maşınlar nә ilә fәrqlәnir

•

qabaritinә görә
tәyinatına görә
quruluşuna görә
quruluşuna görә
quraşdırılmasına görә

224 Hansı maşınlar yüklәyici bunker,diskli bıcaq,reduktor,hәrәkәtli platforma vә itilәyicidәn ibarәtdir

•

diskli tәrәvәzdoğrayan maşınlar
kombinә olunmuş işçi orqanı olan tәrәvәzdoğrayan maşınlar
rotorlu tәrәvәzdoğrayan maşınlar
puansonlu tәrәvәzdoğrayan maşınlar
mәxsusi ötürücüsü olan tәrәvәzdoğrayan maşınlar

225 Hansı maşının mexanizmindә mәhsul 3 qarşılıqlı perpendikulyar sәthlәrә doğranır

•

rotorlu tәrәvәzdoğrayan maşınlar
mәxsusi ötürücüsü olan tәrәvәzdoğrayan maşınlar
puansonlu tәrәvәzdoğrayan maşınlar
diskli tәrәvәzdoğrayan maşınlar

kombinә olunmuş işçi orqanı olan tәrәvәzdoğrayan maşınlar

226 Hansı maşının mexanizmindә tәrәvәzlәrin doğranması porşen vasitәsilә tәrpәnmәz bıçaqla hәyata
keçirilir

•

kombinә olunmuş işçi orqanı olan tәrәvәzdoğrayan maşınlar
mәxsusi ötürücüsü olan tәrәvәzdoğrayan maşınlar
rotorlu tәrәvәzdoğrayan maşınlar
puansonlutәrәvәzdoğrayan maşınlar
diskli tәrәvәzdoğrayan maşınlar

227 Hansı maşının mexanizmindә mәhsul barabanın qarşısındakı tәrpәnmәz slindirik divara şaqüli
bәrkidilmiş bıçaqla doğranır

•

mәxsusi ötürücüsü olan tәrәvәzdoğrayan maşınlar
kombinә olunmuş işçi orqanı olan tәrәvәzdoğrayan maşınlar
puansonlu tәrәvәzdoğrayan maşınlar
diskli tәrәvәzdoğrayan maşınlar
rotorlu tәrәvәzdoğrayan maşınlar

228 Hansı maşının mexanizmi daxilindә elektrik mühәrriki,qayışlı ötürücü vә şaqüli ötürücü val
quraşdırılmış gövdәdәn ibarәtdir

•

kombinә olunmuş işçi orqanı olan tәrәvәzdoğrayan maşınlar
diskli tәrәvәzdoğrayan maşınlar
rotorlu tәrәvәzdoğrayan maşınlar
puansonlu tәrәvәzdoğrayan maşınlar
mәxsusi ötürücüsü olan tәrәvәzdoğrayan maşınlar

229 İşçi orqanının hәrәkәt xarakteri vә formasından asılı olaraq tәrәvәzlәrdoğrayan maşınlar neçә qrupa
bölünür

•

5.0
2.0
3.0
6.0
4.0

230 P3XTU3 tipli maşın nә üçün istifadә edilir

•

әtçәkmәk üçün
çörәk doğramaq üçün
krem hazırlamaq üçün
xәmirin intensiv yoğrulması üçün
qiymә qarışdırmaq üçün

231 Xәmirin intensiv yoğrulması üçün hansı maşınlardan istifadı edilir

•

MUK60
YMM
MPT
P3YTU3
MUM

232 MTM15 tipli maşın nә üçün istifadә edilir
qiymә qarışdırmaq üşün
krem hazırlamaq üçün
tәrәvәz yumaq üçün

•

•

bәrk xәmir yoğurmaq üçün
әtçәkmәk üçün

233 Bәrk xәmir yoğurmaq üçün hansı tipli maşınlardan istifadә edilir

•

MOK250
AT506
UMM
MTN15
MUM

234 Barabanlı dozatorların neçә qrupu tәtbiq edilir

•

12.0
7.0
5.0
2.0
9.0

235 Dozalaşdırma üsuluna görә qurğular neçә qrupa bölünür

•

5.0
7.0
4.0
2.0
12.0

236 Dozalaşdırma üsuluna görә qurğular hansılara bölünür

•

ölçü qurğulara
çәki qurğulara
hәcmi qurğularına
hәcmi vә çәki qurğularına
formalaşdırıcı qurğularına

237 Q=n∙z∙3600 düsturu hansı avadanlığın hesablanmasında istifadә edilir

•

nәqledici
bükücü
kәsici
formalaşdırıcı
doğrayıcı

238 NKMda oturucunun en vacib hissesi nece adlanir

•

nәqledici
doğrayıcı
kәsici
formalaşdırıcı
preslәyici

239 MFK2240tipli avadanlıq aşağıdakılardan hansılara aiddir

•

preslәyiciyә
kәsiciyә
kәsiciyә
formalaşdırıcıya
ticarәt avtomatlarına

240 Xirda dәnәvәr mәhsulların dozalanması üçün hansı avadanlıqlardan istifadә olunur

•

maqnitli dozator
titrәyişli dozator
barabanlı dozator
lentli dozator
diskli dozator

241 NKMda cap halqaısi nәyi icra edir

•

blokdan
indikatora tәsir
skaneri işә salma
cekin nömrәsini göstәrir
bloka qoşulma

242 NKMin ötürücüsü hansi mexanizmlәrә tәsir edir

•

bloka
indikatora
printerә
bütün icraedici mexanizmlәrә
skanerә

243 İki ötürücüsü olan maşınlar necә adlanır

•

indikator
printer
skaner
NKM
kompyuter

244 Fiksәdici reqistrator qurğusu hansi kanalla işlәyir

•

bükücüyә
ticarәt avtomatlarına
preslәyiciyә
barabanlı dozalaşdırıcıya
kәsiciyә

245 NKMda qapayıcı qurğu nәyә xidmәt edir

•

printerdә
maşını sondürrmәdә
lent nәqlindә
cap işindә
skanerdә

246 Xәmir formalaşdırıcı maçına aşaöıdakılardan hansılar aiddir

•

MUK600
MUM
MPT
TIXTH
YMM

247 Avtonom Nezaret kassa masinlarinda hansi qurqu yoxdur
acar

•

skaner
printer
kompyutor
strix kod

248 Printerin vezifesi nedir

•

neql etmeı
lente nezaret
lentin neqli
terezileri kaqiza kocurme
lente deyisme

249 Nezaret hesablayici qurqu hansi avadanliqlarada olur

•

kranda
liftde
neqliyyatda
kassa nezaret avadanliqi
soyuducuda

250 Barabanlı dozatorların sәnayedә hansı növlәri tәtbiq edilir

•

silindrik
sektorlu
paralel
silindrik,sektorlu
lentli

251 Qablaşdırma rejiminә görә avadanlıqlar neçә qrupa bölünür?

•

5.0
6.0
7.0
2.0
3.0

252 Hansı aparatlar dozalaşma mәhsulun hәcmi,çәki vә buraxılma müddәtinә görә tәsir göstәrir?

•

qablaşdırııcı aparatlar
nәzarәtkassa aparatları
xırdalayıcı aparatlar
çәkici aparatlar
qaldırıcı,yüklәyici aparatlar

253 Tәyinatına görә qablaşdırıcı avadanlıqlar neçә qrupa bölünür? 2

•

2.0
3.0
5.0
6.0
4.0

254 Hansı avadanlığın kömәyi ilә mәhsuldarlığı artırmaq,әmәk vә material itkisinin qarşısını almaq,mağaza
işçilәrinin әmәyini yüngüllәşdirmәk vә xidmәtin mәdәniyyәtini artırmaq olar?

•

yüklәyiciqaldırıcı avadanlıqlar
qablaşdırıcıbükücü avadanlıqlar
xırdalayıcı avadanlıqları

nәzarәtkassa avadanlıqları
çәkiölçü avadanlıqları

255 Mәhsulun reklamını vә alıcı tәrәfindәn seçilmәsini nә asanlaçdırır?

•

bükülmә
doğranılma
bölünmә
dondurulma
xırdalanma

256 Mәhsulların yaxşı qalmasını,istehlak keyfiyyәtininvә saxlanılması müddәtini artıran,itkinin qarşısını
alan vә görünüşünü yaxşılaşdıran proses necә adlanır?

•

doğranılma
xırdalanma
әvvәlcәdәn qablaşdırma
bölünmә
dondurulma

257 Hansı avadanlıqlar ticarәtdә mәhsulların emalı zamznı yüksәk keyfiyyәt tәmin edir,itkinin qarşısını
alır,ticarәt işçilәrinin әmәyini yüngüllәşdirir?

•

çәkiölçü avadanlıqlar
nәzarәtkassa avadanlıqlar
qablaşdırıcıbükücü avadanlıqlar
qaldırıcıyüklәyici avadanlıqlar
xırdalayıcı avadanlıqlar

258 Mağazalarda doğrayıcı maşınlar әlamәtlәrinә görә neçә sinfә bölünür?

•

3.0
4.0
7.0
6.0
5.0

259 Buzlasoyudulma üsulu necә adlanır?

•

yaş buz üsulu
quru buz üsulu
әn mürәkkәb üsul
әn sadә üsul
ucuz üsul

260 Әrimә, buxarlanma, sublimasiya nәyin әsasını tәşkil edir?

•

enerji itmәnin
mayeyә çevrilmәnin
qaynamanın
süni soyudulmanın
buxarlanmanın

261 Malların saxlanılması üçün nәdәn istifadә olunur?

•

dolablardan
vitrinlәrdәn
piştaxtalardan
soyuducu kameralardan

mebel şkaflardan

262 Mәhsulun bükülmәsı nәyә xidmәt edir

•

dәqiqliyә
bölünmәyә
tәbliğә
reklama
seçmәyә

263 Kompressorlar silindrin vәziyyәtinә hansılara bölünür

•

parale
üfiqi,şaqüli
şaqüli,maili
üfüqi,maili
şaqüli paralel

264 Sıxma xüsusiyyәtinә görә kompressorlar neçә pillәli olur

•

15.0
7.0
5.0
3.0
11.0

265 Sulfit anhidridi neçә dәrәcәdә qaynayır

•

45C
18C
10C
10C
20C

266 .Soyuducu agentә hansı tәlәblәr qoyulur

•

karbon qazı olmalı
insan üçün zәrәrsiz olmalı
ucuz olmalı
insan üçün zәrәrsiz olmalı,ucuz olmalı
qatqısız olmalı

267 Hansı temperaturda amonyak qaynayır

•

100C
50C
5C
33C
25C

268 Sublimasiya müddәtindә quru buz nә qәdәr istilik alır

•

137kkal
1kkal
100kkal
137kkal
5kkal

269 Soyuducularda karno dövranı nәyi xarakterizә edir

•

temperaturun aşaöı olmasını
işin sәrf etmәdiyini
işin çox sәrfini
işin az sәrfini
temperaturun yüksәk olmasını

270 Soyuducularda böyük әmsal nәyi bildirir

•

temperaturun aşağı olmasını
havanın temperaturunun yüksәk olması
soyuducunun az mәhsuldar işlәmәsi
soyuducunun çox mәhsuldar işlәmәsini
soyuducunun fasilәsiz işlәmәsi

271 Absorbsiyalı soyuducu avadanlıqlarda nәdәn istifadә edilir

•

amonyakla su qarışığından
Freondan
amonyakdan
buzdan
sudan

272 Soyuducu avadanlıqlar neçә sinifdәn ibarәtdir

•

1.0
7.0
8.0
2.0
12.0

273 Soyudulma kamerasında hansı mәhsulların saxlanılması zamanı rütubәt artır vә buxarlandırıcı qarla
örtülür?

•

çiy mәhsullar
meyvә tәrәvәz
soyuq mәhsullar
qaynar mәhsullar
maye mәhsullar

274 Hansı qurğuda elekrtik mühәrriki vә kompressor eyni hermetik yerdә vahid blok tәşkil edirlәr?

•

ştampla pilәtә
avtomatik cihazı
avtomatik kompressor
hermetik soyuducu aqreqat
soyuducu kamera

275 Maye freonun buxarlandırıcıya cerilmәsi ilә idarәedici ventillә tәzyiqin aşağı salınması hesabına aşağı
temperaturda qaynamanın tәmin edilmәsi hansı qurğuda hәyata keçirilir?

•

buxarlandırıcı
kondensator
kompressor
darәedici ventil
stabilizator

276 Soyuducu agentin әtraf mühitin temperaturun hesabına qaynaması hansı qurğuda baş verir?
kondensator

•

kompressor
requlyator
buraxlandırıcı
stabilizator

277 Soyuducuagentin buxarlarını sorub onları sıxılmış vәziyyәtdә kondensatora göndәrәn qurğu necә
adlanır?

•

buraxlandırıcı
equlyator
termostat
kompressor
stabilizator

278 Freon buxarlarının soyudulması vә onun mayeyә çevrilmәsi üçün qurğu necә adlanır?

•

termostat
kompressor
stabilizator
kondensator
regulyator

279 Әsası әrimә prosesi olan әn sadә soyudulma üsulu hansıdır?

•

kompressorlu soyuducu maşınla soyudulma
quru buzla soyudulma
buzduz soyudulması
buzla soyudulması
soyuducu maşınla soyudulma

280 Neçә soyudulma üsulu var?

•

6.0
3.0
2.0
4.0
5.0

281 Aşağı qaynama temperaturuna malik vә mayelәrin buxar әmәlәgәtirmәsindә qapalı istilik
proseslәrindәistifadә olunan mayelәr necә adlanır?

•

stabilizator
istilik daşıyıcıları
stilik aqreqatı
soyuducu aqreqat
antifriz

282 Malların aqreqat hallarını dәyişәn hansı proseslәr süni soyudulmanın әsasını tәşkil edir?

•

qaynama vә buraxlanma
әrimә vә sublimasiya
qaynama,әrimә vә buraxlanma
әrimә,buraxlanma vә sublimasiya
buraxlanma vә sublimasiya

283 Soyuducu vitrinlәrdә mallar hansı temperaturda saxlanılır?
30Cdәn +100Cdәk
100Cdәn 50Cdәk

•

180Cdәn 100Cdәk
20Cdәn +60Cdәk
50Cdәn 10Cdәk

284 Soyuducu ticarәt avadanlıqları günәş şüaları düşәn yerdәn,qızdırıcı cihaz vә digәr istilik mәnbәlәrindәn
nә qәdәr uzaq mәsafәdә yerlәşdirlmәlidir?

•

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

285 Soyuducu olan sahәdә sәthinin temperaturu nә qәdәr olan cisimlәrin yerlәşdirilmәsi qadağandır?

•

1000Cdәn çox
3000Cdәn çox
2000Cdәn çox
1500Cdәn çox
600Cdәn çox

286 Malların saxlanılması üçün istifadә olunan soyuducu avadanlıqların konstruksiyası nәyi tәmin etmәlidir?

•

estetik görünüş
davamlılıq vә tәhlükәsizlik
kiçik qabarit
aşağı enerji sәrfi
uzun müddәtli istismar

287 .Ticarәt soyuducu avadanlıqlarında şәrti hәrflәrdәn sonrakı rәqәm nәyi göstәrir?

•

sәrf olunan güc
faydalı soyuducu hәcm
soyudulma temperaturu
faydalı güc
faydalı iş әmsalı

288 Dondurulmuş mәhsullar hansı temperaturda saxlanılır?

•

5100C
10150C
020C
230C
560C

289 Aşağı temperaturlu avadanlıqlarda mәhsullar hansı temperaturda saxlanılır?

•

200C vә aşağı
5 0C vә aşağı
180C vә aşağı
100C vә aşağı
250C vә aşaği

290 Nümayiş üçün avadanlıqlar nә mәqsәdi daşıyır?

•

malların göstәrilmәsi
malların nümayişi vә rahat satılması
uzun müddәtli dondurma
az müddәtdә dondurulma

malların saxlanılması

291 Açıq piştaxtalar,vitrinlәr vә vitrin piştaxtalar nә üçün istifadә olunur?

•

uzun müddәtli dondurma
malların saxlanılması üçün
malların nümayişi vә satılması üçün
malların göstәrilmәsi üçün
az müddәtdә dondurulma

292 Soyuducu kameralar,dolablar,bağlı piştaxtalar nә üçün istifadә olunur?

•

uzun müddәtli dondurma
malların saxlanılması üçün
malların nümayişi vә satılması üçün
malların göstәrilmәsi üçün
az müddәtdә dondurulma

293 Mağazaların tәhcizatı üçün istifadә olunan soyuducu avadanlıqlar neçә qrupa bölünür?

•

2.0
3.0
5.0
6.0
4.0

294 İndiqator qurgusu hansı aparatldır

•

kranda
kassanәzarәt aparatlari
cәkiölçü avadanlığında
soyuducuda
liftdә

295 Nәzarәtkassa maşınlarının hansı hissәsi hesablayıcının ötürülmәsi,hesablayıcının göstәricilәrinin
silinmәsini tәmin edir

•

ötürücü
istiqamәtlәndirici
qıfıl vә açarlar
indiqator
cap

296 Nәzarәtkassa maşınlarının hansı hissә üçün iderәedicinin valı әn vacib hissәdir

•

ötürücü mexanizm
qәbuledici
istiqamәtlәndirici
cap
ötürücü

297 Nәzarәtkassa maşınlarının hansı hissәsi maşın vә onun ayrıayrı hissәlәrinin qapanmasını tәmin edir

•

istiqamәtlәndirici
qıfıl vә açarlar
cap
indiqator
qәbuledici

298 Nәzarәtkassa maşınlarının hansı hissәsi istiqamәtlәndirici mexanizmin göstәricilәrini cәmlәyici
hesablayıcıya ötürür

•

ötürücü
ötürücü müxanizm
istiqamәtlәndirici
qәbuledici
indiqator

299 Nәzarәtkassa maçınlarının hansı hissәsi rәnglәyici lent,qutu vә yasdıqlardan ibarәtdir

•

qәbuledici
rәnglәyici mexanizm
cap
ötürücü
lindiqator

300 Nәzarәtkassa maşınlarının hansı hissәsi asan açılan qapaqla örtülür vә lentin dәyişdirilmәsini tәmin edir

•

istiqamәtlәndirici
çap mexanizmi
cap
ötürücü
indiqator

301 Nәzarәtkassa maşınlarının hansı hissәsi çekdә cәmlәrin qeydi,şifrә vә çekin nömrәsi barәdә mәlumat
almağa imkan verir

•

cap
ötürücü
qәbuledici
istiqamәtlәndirici
çap halqası

302 Nәzarәtkassa maşınlarının hansı hissәsi çeklәrin hazırlanmasını tәmin edir

•

cap
istiqamәtlәndirici
qәbuledici
çap mexanizmi
lindiqator

303 Nәzarәtkassa maşınlarının hansı hissәsi rәqәmli diskli çarxlardan ibarәtdir

•

cap
ötürücü
indiqator
istiqamәtlәndirici
indiqator mexanizm

304 Nәzarәtkassa maşınlarının hansı hissәsi cәmlәyici,nәzarәtedici vә әmәliyyat hesablayıcılarından
ibarәtdir

•

istiqamәtlәndirici
hesablayıcı mexanizm
ötürücü
indiqator
qәbuledici

305 Nәzarәtkassa maşınının hansı hissәsi iş tşikli bitdikdәn sonra çәnlәrin göstәrilmәsini hәyata keçirir

•

istiqamәtlәndirici
indiqator
ötürücü
çap
indiqator mexanizmi

306 Nәzarәtkassa maşınının hansı hissәsi bilvasitә hesablayıcı vә elektrik ötürücünün tormozu ilә
әlaqәdardır

•

istiqamәtlәndirici mexanizm
çap
qәbuledici
istiqamәtlәndirici
ötürücü

307 Nәzarәtkassa maşınlarının hansı hissәsi pәncәrә formasında olmaqla 1 vә 2 tәrәfli ola bilәr

•

ötürücü
çap
indiqator mexanizmi
qәbuledici
indiqator

308 .Nәzarәtkassa maşınının hnası hissәsi çap edın tәkәr,çek nömrәlәri,datator,çap lenti üçün qurğu,control
lent üçün mexanizmdәn ibarәtdir

•

qәbuledici
çap
ötürücü
istiqamәtlәndirici
çap mexanizmi

309 Nәzarәt kassa maşınlarının hansı hissәsi klaviş vә lingdәn ibarәtdir

•

istiqamәtlәndirici
çap
istiqamәtlәndirici mexanizm
indiqator
qәbuledici

310 Nәzarәt kassa maşınlarının hansı hissәsi klaviş qutusuna birlәşdirilmiş sıralarla klavişdәn ibarәtdir
mexanizmin klavyaturası

•

qәbuledici
indiqator
ötürücü
istiqamәtlәndirici
mexanizmin klavyaturası

311 Hansı mexanizm şifrә vә cәmlәrin tәrtib olunması üçün nәzәrdә tutulmuşdur

•

qәbuledici
ötürücü
cap
istiqamәtlәndirici
indiqator

312 Nәzaәrtkassa maşınının hansı hissәsi bütün icraedici mexanizmlәrә tәsir edir

•

istiqamәtlәndirici mexanizm
әl dәstәyi
elektrik ötürücü
ötürücü
açıq şestern

313 Nәzarәtkassa maşınlarının hansı hissәsi әl dәstәyinin işinә analoji olaraq işlәyir

•

istiqamәtlәndirici mexanizm
elektrik ötürücü
әl dәstәyi
elektrik ötürücü
açıq dişli çarx

314 Nәzarәtkassa maşınlarının hansı hissәsi dәstәkli val vә ötürücü mexanizmlәrdәn ibarәtdir

•

istiqamәtlәndirici mexanizm
açıq şestern
elektrik ötürücü
әl dәstәyi
açıq dişli çarx

315 Nәzarәtkassa maşınlarının neçә ötürücüsü var

•

6.0
4.0
3.0
2.0
5.0

316 Hesabatkassa әmәliyyatlarının mexaniklәşmәsi vә avtomatlaşması,maşının konstruksiyasına ticarәt
prosesinә uyğunluğu,istismar,texniki qulluq vә tәmirin rahatlığının tәlәbatlara hansı tәlәblәrә uyğundur?

•

sanitargigiyenik
estetik
texniki
ticarәtistismar
metroloji

317 Yüksәk mәhsuldarlıq,işdә etibarlılıq,konstruksiyada rahatlıq,kiçik kütlә hansı tәlәbatlara uyğundur?

•

metroloji
ticarәtistismar
estetik
texniki
sanitar gigiyenik

318 Hansı NKM yalnız kompüterkassa sistemdә rabitә kanalından alınanlar hesabına işlәyir?

•

NKMnin passiv sistemi
indiqatorlu NKM
avtonom NKM
aktiv NKM sistemi
fiksәedici reqistratorlar

319 Hansı NKM kompüter kassa termenalına aiddir,EHM bazası әsasında tәşkil edilib?

•

indiqatorlu NKM
avtonom NKM
NKMnin passiv sistemi
aktiv NKM sistemi
fiksәedici reqistratorlar

320 .Hansı NKM kompüterkassa sistemindә işlәyir lakin bu sistemi idarә edә bilmir?

•

indiqatorlu NKM
avtonom NKM
NKMnin aktiv sistemi
NKMnin passiv sistemi
fiksәedici reqistratorl

321 Hansı qurğu qıfıl vә açarlar toplusundan ibarәtdir? ı

•

nәzarәt hesablayıcı
blokirovka mexanizm
daxiletmә qurğusu
qapayıcı qurğu
operativyaddaş

322 Nәyin hesabına avtonom NKMda funksional imkanların genişlәndirilmәsi әldә edilir?

•

operativyaddaş
blokirovka mexanizm
daxiletmә qurğusu
girişçıxış qurğusunu n әlavә edilmәsi
lndikasiya nöqtәsi

323 Hansı qurğunun kömәyilә maşın müәyyәn rejimdә işә salınır vә cәmlәnmiş hesablar köçürülür vә
söndürülür?

•

nәzarәt hesablayıcı
blokirovka mexanizm
daxiletmә qurğusu
qapayıcı qurğu
lindikasiya nöqtәsi

324 .Bütün maşının vә ya onun ayrıayrı hissәlәrinin qapanmasının hansı qurğu tәmin edir?

•

nәzarәt hesablayıc
blokirovka mexanizm
daxiletmә qurğusu
qapayıcı mexanizm
operativyaddaş

325 Lent olmadıqda vә ya zәdәlәnmәdә hansı qurğu maşının blokirovka mexanizmini icra edir?

•

nәzarәt hesablayıcı
ilndikasiya nöqtәsi
daxiletmә qurğusu
blokirovka mexanizm
operativyaddaş

326 Mağazalarda istifadә edilәn hansı kassa aparatlarında operativ miqdar qeydiyyatlı kompüter yoxdur?
rәqәmli NMK
aktiv sistemli

•

assiv sistemli
avtonom NKM
indiqatorlar NKM

327 Dövlәt ruyestrinә görә kassa aparatları neçә qrupa tәsnifatlaşdırılır?

•

6.0
4.0
2.0
3.0
5.0

328 Hansı qurğu termobaşlıq,sıxıcı,plomka yasdıqdan ibarәtdir?

•

indikator
çap qurğusu
nәzarәt hesablayıcı
çıxış qurğusu
operativ

329 .Printerdә çap olunan ştrixkod vә etiketlәrin uzunluğu nә qәdәr olur?

•

15218mm
35318mm
45418mm
30318
25318mm

330 Printerdәn keçәn kağızın vә ya etikenin vә ya ştrik kodun eni nә qәdәrdir?

•

50102mm
2056mm
3092mm
60122mm
65140mm

331 Printerin çap etdiyi kağızın eni nә qәdәrdir?

•

28,39,46mm
8,9,16mm
10,19,26mm
18,19,26mm
58,69,76mm

332 Hansı qurğular әl ilә,portativ vә stasionar olmaqla qruplara bölünür?

•

rәqәm düymәsi
lenti nәql edәn dünyә
lenti nәql edәn dünyә
çox çapedәn qurğu
nәzarәt hesablayıcı

333 Indikasiya qurğusu neçә indiqatora malikdir?

•

3.0
2.0
6.0
5.0
4.0

334 Hansı qurğu tәsvirlәri kağıza köçürür?

•

rәqәm düymәsi
printer
çek çap edәn qurğu
nәzarәt hesablayıcı
lentin nәqli düymәsi

335 Hansı qurğu kassa maşını vә onun ayrıayrı hissәlәrinin qapanması, hesabatların 0a endirilmәsi,testlәrin
proqramlaşdırma işlәrini icra edir?

•

indiqator qurğusu
qıfıl vә açarlar
çek çapan edәn qurğu
operativyaddaş qurğusu
rejim qıfılı vә açar

336 Hansı qurğu çekin çapı verilmәsi,rekvizitlәrin kontrol lentә yazılmasını tәmin edir?

•

çıxış qurğusu
çek çapan edәn qurğu
indiqator qurğusu
rejim qıfılı vә açar
operativyaddaş qurğusu

337 Hansı qurğu kassa maşınlarında nәzarәt işini yerinә yetirir?

•

çek çapan edәn qurğu
kontrol hesablayıcı
rejim qıfılı vә açar
operativyaddaş qurğusu
çıxış qurğusu

338 .Hansı qurğu mәdaxil vә nәzarәt üçün nәzәrdә tutularaq әmәliyyat hesablayıcılarının cәmindәn
ibarәtdir?

•

çıxış qurğusu
çek çapan edәn qurğu
indiqator qurğusu
operativ yaddaş
operativyaddaş qurğusu

339 Hansı qurğu kassir vә alıcı üçün indiqator,kassa aparatından keçәn cәm hesabı,bölmәnin
nömrәsi,alıcının verәcәyi hesab vә qalığı göstәrir?

•

indiqator qurğusu
indiqator qurğusu
çek çapan edәn qurğu
çıxış qurğusu
rejim qıfılı vә açar

340 Hansı qurğu hesabın toplnması üçün klaviatura,bölmәnin hesablayıcı nömrәsi,kassirin parol vә
nömrәsi,әvvәlki hesabatların lәğvinә ümumi cәmlәnә,çekin proqramlaşmasını tәmin edir?

•

indiqator qurğusu
rejim qıfılı vә açar
çıxış qurğusu
çek çapan edәn qurğu
operativyaddaş qurğusu

341 Hansı maşın bu hissәlәrdәn ibarәtdi׃I.çıxış qurğusuII.indikasiya qurğusu III.operativ yaddaşIV.çek çap
edәn qurğuV.rejimlәrin qıfıl vә arası

•

çәkici
nәzarәtkassa
qablaşdırma
yüklәyicinәqedici
xırdalayıcı

342 Qeydiyyat,nәzarәt,alınanların ilkin emalı,çap olunan sәnәdlәrin formalaşması,saxlanılması üçün
avadanlıqlar necә adlanır?

•

xırdalayıcı
kassanәzarәt
çәkiciölçülü
qablaşdırıcı
yüklәyicinәqledici

343 Hansı növ mebeldir ki,ondan bütün mağazalarda istifadә olunur?

•

qondola
piştaxta
tabaq
rәflәr
vitrin

344 Bәzi model mebellәrin ön hissәsi hansı mәqsәdlә meylli olur?

•

ekslüziv mallar üçün
tәktәk malların saxlanılması vә düzülmәsi üçün
malların 4 tәrәfdәn düzülә bilmәsi üçün
çörәyin saxlanılması üçün
qәnnadı mәmulatların saxlanması üçün

345 Hansı ticarәt mebeli׃şüşәli,qapalı,xarici vә daxili olaraq növlәrә ayrılır?

•

tabaq
rәf
piştaxta
qondola
vitrin

346 Çox baha olmayıb mağazaların tәrtibatına çox istifadә olunan yaxşı keyfiyyәtli mebel necә adlanır?

•

tabaq
piştaxtalar
qondola
vitrin
rәf

347 Dörd bir tәrәfdәn açıq olub özünәxidmәt mağazalarında istifadә olunan açıq vitrinlәr necә adlanır?

•

tabaq
qondola
rәf
piştaxta
vitrin

348 Tezquruyan mәmulatlarını,mәsәlәn,çörәk vә qәnnadı mәmulatlarının saxlanılması üçün nәzәrdә tutulan
şüşә dolablar necә adlanır?

•

rәf
qondola
vitrin
tabaq
piştaxta

349 Hansı tәlәblәrә uyğun olaraq mebel elә materialdan hazırlanır ki,asan tәmizlәnsin?

•

iqtisadi
istismar
estetik
sanitargigiyenik
erqonomik

350 Mebelin forma hissәlәri vә rәngi onun funksional tәyinatı vә ticarәt zalının interefer görünüşünә
uyğunluğu hansı tәlәblәrә cavab verir?

•

sanitargigiyenik
estetik
iqtisadi
erqonomik
istismar

351 Alıcıların malları rahat әldә etmәsi,mebellәrin personal tәrәfindәn mallarla doldurulması vә malalrın
rahat görünüşünü nә tәmin edir?

•

estetik
erqonomik
antropoloji göstәricilәr
istismar
iqtisadi

352 Mebellәrin ölçülәrinin optimallığı hansı tәlәblәrә cavab verir?

•

sanitargigiyenik
erqonometrik
iqtisadi
istismar
estetik

353 İşçilәr vә alıcıların rahatlığı dәrәcәsi,etibarlılıq funksionallıq mebellәrin hansı tәlәblәrinә aiddir?

•

estetik
istismar
erqonomik
iqtisadi
sanitargigiyenik

354 Mebellәrdә istehsalın mütәrәqqi texnologiyalarının ağırlığının tәtbiqi hansı tәlәblәrә aiddir?

•

erqonomik
estetik
sanitargigiyenik
istehsalının qәnaәtcilliyi
istismar

355 Malların rahat düzülmәsi,nümayişi vә alıcılar tәrәfindәn rahat seçilmәsi,münasibәt hәcm,ticarәt zalının
optimal sahәsini zәbt etmәk,standart ölçülәr mebellәrin hansı tәlәblәrinә uyğundur?

•

sanitargigiyenik
istismar
erqonomik
iqtisadi
estetik

356 Hansı mebel çox miqdarda uzun müddәt konstuksiyası dәyişilmәdәn istehsal edilir?

•

sökülmәyәn
kütlәvi
seriyalı
açılıbyığılan
ekspermental

357 Hansı mebel az vә ya çox partiyalarla eksperimental nümunәlәrin sınağı üçün hazırlanır?

•

seriyalarla
açılıbyığılan
seriyalı
ekspermental
sökülmәyәn

358 Hansı mebel az miqdarda,üstünlüklәrinin vә çatışmayan cәhәtlәrinin aşkarlanması üçün istehsal edilir?

•

sökülmәyәn
ekspermental
seriyalı
açılıbyığılan
kütlәvi

359 Eksperinontal,sәviyyәli vә kütlәvi әlamәtlәri hansı mebellәrә aiddir?

•

istifadә mәkanı
istehsal xarakteri
quraşdırılma üsulu
komplektlik
konstruksiya

360 Ticarәt şәbәkәlәrindә tәktәk vә ya dәstkimi istehsal olunan mebellәr hansı әlamәtә aiddir?

•

seksiyalı
ticarәt tәşkilatlarının sifarişiilә
yığılan vә sökülübyığılan
birlәşәnsökülәn
universalyığılan

361 Әgәr mebel elә hissәlәrdәn tәşkil olunubsa,onu funksional tәyinatına vә ölçülәrinә görә yığmaq
mümkündür, bu mebel necә adlanır?

•

sökülmәyәn mebel
birlәşәnsökülәn
seksiyalı
universalyığılan
yığılan vә sökülübyığılan

362 Bahalı malsatan ticarәt avtomatlarını mütәxәssislәrin fikrincә harada quraşdırmaq daha mәqsәdyönlüdür

•

әylәncә mәrkәzlәrindә
tәhsil müәssisәlәrindә
vağzalda
biznes mәrkәzindә
metroda

363 Siqaretsatan ticarәt avtomatlarını mütәxәssislәrin fikrincә harada quraşdırmaq daha mәqsәdyönlüdür

•

әylәncә mәrkәzlәrindә
tәhsil müәssisәlәrindә
biznes mәrkәzindә
vağzalda
metroda

364 Qәhvәsatan ticarәt avtomatlarını mütәxәssislәrin fikrincә harada quraşdırmaq daha mәqsәdyönlüdür

•

әylәncә mәrkәzlәrindә
biznes mәrkәzindә
vağzalda
tәhsil müәssisәlәrindә
metroda

365 Ilk dәfә ticarәt avtomatları harada yaranıb

•

Italiyada
Rusiyada
ABŞda
Yaponiyada
Fransada

366 Hansı ticarәt avadanlıqlarının tәqbiqi ilә ticarәtin effektivliyi artır,dövriyyәdә lәngimәlәr azalır,texnoloji
әmәliyyatların mexaniklәşmә vә avtomatlaşma sәviyyәsi qalxır

•

soyuducu
ticarәt avadanlıqları
nәzarәtkassa maşınları
yüklәyicinәqledici avadanlıqları
ölçü avadanlıqları

367 İnkişaf etmiş ölkәlәrdә ticarәt avtomatları ilә satılan mallar realizә olunan malların malların neçә faizini
tәşkil edir

•

1820%
1518%
1416%
1012%
1619%

368 Sәpilәn malların,mәsәlәn konfet,saqqız,tibb lәvazimatlarının satılması üçün hansı ticarәt avtomatından
istifadә olunur

•

kasetli gözcüklü
gözcük
nәqledici
bunkerli
kasetl

369 Break Point 56 ticarәt avtomatında hәr tabaqda neçә mal yerlәşdirmәk olar

•

144.0
124.0
114.0
152.0
136.0

370 Break Point 36 ticarәt avtomatında hәr tabaqda neçә mal yerlәşdirmәk olar

•

128.0
85.0
76.0
114.0
105.0

371 Break Point 36 ticarәt avtomatı mәhsul vә içkilәri hansı temperature qәdәr soyudur

•

1119C
412C
310C
615C
1018C

372 HAnsı t avtomatlarında mallar bunkerdә sәrbәst formada yerlәşәn aradan verici mexanizmdә kütlә vә ya
әdәdlә buraxılır

•

istiqamәtlәndirici mexanizm
açıq şestern
әl dәstәyi
elektrik ötürücü
bunker

373 Hansı t avtomatlarda buterburod,pirojna,çörәk bulka mәmulatlarının satılması üçün istifadә olunur

•

istiqamәtlәndirici mexanizm
әl dәstәyi
elektrik ötürücü
gözcüklü
ötürücü

374 HAnsı t avtomatları metalik,polimer vә şüşә taralarda olan içkilәrin saxlanılması üçün nәzәrdә
tutulmuşdur

•

istiqamәtlәndirici mexanizm
açıq şestern
elektrik ötürücü
nәqledici
ötürücü

375 Hansı avtomatlar konfet,peçenye,dondurma,butulka vә bankada olan içkilәrin satılması nәzәrdә tutulub

•

ötürücü
açıq şestern
әl dәstәyi
kassetli
ötürücü

376 Hansı t avtomatlarında birbirindәn arakәsmәlәrlә ayrılmış kassetlәrdәn istifadә olunur
gözcüklü kassetli

•

açıq şestern
әl dәstәyi
elektrik ötürücü
ötürücü

377 Hansı t avtomatlarda mallar ayrıayrı gözcüklәrdә elektrik mühәrriki ilә üfiqi istiqamәtdә
yeridәyişmәklә yerlәşdirilir

•

istiqamәtlәndirici mexanizm
açıq şestern
әl dәstәyi
elektrik ötürücü
gözcüklü

378 Hansı ticarәt avadanlıqlarında seksiyanın dibi elektrik mühәrriki ilә hәrәkәtә gәlәn sonsuz lentdәn vә
onun üzәrindә yerlәşәn müxtәlif növlü mallardan ibarәtdir

•

istiqamәtlәndirici mexanizm
әl dәstәyi
nәqledici
ötürücü
açıq şestern

379 Hansı ticarәt avtomatlarında mallar üfiqi vә ya şaqüli istiqamәtlәrdә yanyana yaxud üstüstә yığılır

•

nәqledici
kasetli gözcüklü
gözcüklü
bunker
kasetli

380 Tәttәk fasovka durmuş malların satılması üçün ticarәt avadanlıqları konstruksiyaya görә neçә qrupa
bölünür

•

6.0
3.0
2.0
4.0
5.0

381 Tәyinatından asılı olaraq ticarәt avtomatları neçә qrupa bölünür

•

7.0
5.0
4.0
3.0
6.0

382 Ticarәt avtomatının hansı hissindә buraxılan maldan asılı olaraq lazımı temperatur,nәmlik vә ya tәzyiq
yaradılır?

•

kömәkedici avadanlıq
dozalaşdırıcı qurğu
mәhsulun hazırlıq qutğusu
temperatur rejimini tәnzimlәyәn qurğu
pul mexanixmi

383 Ticarәt avtomatının hansı hissәsindә ümumi kütlәdәn lazım olan miqdarda hissә ayrılır?

•

pul mexanixmi
ötürücü mexanizm
mәhsulun hazırlıq qutğusu
dozalaşdırıcı qurğu
pul mexanixmi

384 Ticarәt avtomatının hansı hissәsindә avtomatika qurğularından gәlәn idarәedici siqnalın malın
verilmәsinә yönәldilmәsini tәmin edir?

•

kömәkedici avadanlıq
avtomatika qurğuları
mәhsulun hazırlıq qutğusu
ötürücü mexanizm
pul mexanixmi

385 Ticarәt avtomatının hansı hissәsindә mal verilmәzdәn әvvәl emala mәruz qalır?

•

kömәkedici avadanlıq
avtomatika qurğuları
ötürücü boru
mәhsulun hazırlıq qutğusu
pul mexanixmi

386 Ticarәt avtomatının hansı hissәsi әsas işlәrin başa çatmasını,mәsәlәn,kağız stәkanların
verilmәsi,avtomatın işıqlandırılması,stәkanların yuyulması,tutumun ventilyasiyasını tәmin edir?

•

pul mexanixmi
ötürücü boru
avtomatın gövdәsi
kömәkedici avadanlıq
avtomatika qurğuları

387 icarәt avtomatının hansı hissәsi pulların qәbulu,onların yoxlanılması,siqnala әsasәn mәhsulun satışını
tәmin edir?

•

malı saxlamaq üçün tutum
ötürücü boru
avtomatın gövdәsi
pul mexanixmi
atomatika qurğuları

388 Avtomatik idarәetmә,tәnzimlәmә, müdafiә, nәzarәt,siqnalizasiya vә hasabat kimim funksiyaları
tәnzimlәyәn mexanizm vә hissәlәr hansı qurğuların kömәkliyi ilә hәyata keçirilir?

•

malı saxlamaq üçün tutum
avtomatika qurğuları
avtomatın gövdәsi
ötürücü boru
kömәkedici qurğu

389 Aşağıdakılardan hansı maye mәhsulların nәql edilmәsi üçündür?

•

malı saxlamaq üçün tutum
dozalaşdırıcı qurğu
avtomatın gövdәsi
ötürücü boru
kömәkedici qurğu

390 Ticarәt avtomatının hansı hissәsi dolab vә panelkarkas şәklindә ola bilәr?

•

malı saxlamaq üçün tutum
dozalaşdırıcı qurğu
malı verәn qurğu
avtomatın gövdәsi
kömәkedici qurğu

391 Avtomatın növündәn asılı olaraq hansı hissә çәn,benker,rәf,gözlük formasında ola bilәr?

•

kömәkedici qurğu
malı verәn qurğu
yüklәmә qurğusu
malı saxlamaq üçün tutum
dozalaşdırıcı qurğu

392 Ticarәt avtomatlarının tәsnifatında qәpiklә,jetonla, kağız pulla,plastik kartla hesablaşma, pulsuz kimi
әlamәtlәr hansı qrupun tәlәbinә uyğundur?

•

mala görә hesablaşma vasitәsinә görә
quraşdırılma üsüluna görә
konstruktiv hazırlanmasına görә
yerlәşdirilmә mәkanına görә
әmtәә görünüşünә görә

393 Ticarәt avtomatlarının tәsnifatında ayrıca avtomatlar,qrup şәklindә quraşdırılmış,kompleksdә
quraşdırılmış kimi әlamәtlәr hansı qrupun tәlәbinә uyğundur?

•

әmtәә görünüşünә görә
konstruktiv hazırlanmasına görә
yerlәşdirilmә mәkanına görә
quraşdırılma üsüluna görә
әmtәә qruplarına görә

394 Ticarәt avtomatlarının tәsnifatında ayrıca avtomatlar,qrup şәklindә quraşdırılmış,kompleksdә
quraşdırılmış kimi әlamәtlәr hansı qrupun tәlәbinә uyğundur?

•

әmtәә görünüşünә görә
konstruktiv hazırlanmasına görә
yerlәşdirilmә mәkanına görә
quraşdırılma üsüluna görә
әmtәә qruplarına görә

395 Ticarәt avtomatlarının tәsnifatında dolab tipli,panel tipli avtomatlar kimi әlamәtlәr hansı qrupun tәlәbinә
uyğundur?

•

әmtәә görünüşünә görә
mәhsulun vәziyyәtinә görә
yerlәşdirilmә mәkanına görә
konstruktiv hazırlanmasına görә
әmtәә qruplarına görә

396 Ticarәt avtomatlarının tәsnifatında örtülü mәkanlar üçün,açıq sahәlәr üçün kimi әlamәtlәr hansı qrupun
tәlәbinә uyğundur?

•

әmtәә görünüşünә görә
mәhsulun vәziyyәtinә görә
mәhsulun satışa hazırlıq dәrәcәsinә görә
yerlәşdirilmә mәkanına görә
әmtәә qruplarına görә

397 Ticarәt avtomatlarının tәsnifatında maye mәhsullar üçün, tәktәk mәhsullar üçün, sәpilәn mәhsullar üçün
kimi әlamәtlәr hansı qrupun tәlәbinә uyğundur?

•

әmtәә görünüşünә görә
mәhsulun satışa hazırlıq dәrәcәsinә görә
yerlәşdirilmә mәkanına görә
mәhsulun vәziyyәtinә görә
әmtәә qruplarına görә

398 Ticarәt avtomatlarının tәsnifatında istehlak üçün tam hazır,hazırlanmasını vәya istehsalını özü hәyata
keçirәn kimi әlamәtlәr hansı qrupun tәlәbinә uyğundur?

•

әmtәә görünüşünә görә
mәhsulun vәziyyәtinә görә
yerlәşdirilmә mәkanına görә
mәhsulun satışa hazırlıq dәrәcәsinә görә
әmtәә qruplarına görә

399 Ticarәt avtomatlarının tәsnifatında istәnilәn hәndәsi formada olan tәktәk ,müәyyәn hәndәsi formada
olan tәktәk,soyudulmuş vә qaynar mәhsulların satışı üçün kimi әlamәtlәr hansı qrupun tәlәbinә uyğundur?

•

әmtәә qruplarına görә
mәhsulun satışa hazırlıq dәrәcәsinә görә
yerlәşdirilmә mәkanına görә
әmtәә görünüşünә görә
mәhsulun vәziyyәtinә görә

400 Ticarәt avtomatlarının tәsnifatında әrzaq malları üçün, qeyri әrzaq malları üçün,universal tәyinatlı kimi
әlamәtlәr hansı qrupun tәlәbinә uyğundur?

•

yerlәşdirilmә mәkanına görә
әmtәә görünüşünә görә
mәhsulun satışa hazırlıq dәrәcәsinә görә
әmtәә qruplarına görә
mәhsulun vәziyyәtinә görә

401 Mal qruplarına görә ticarәt avtomatları neçә qrupa bölünür?

•

6.0
4.0
2.0
3.0
5.0

402 Hansı avadanlığın kömәyi ilә ticarәt sahәlәrini qurmaq mümkün olmayan yerlәrdә әhalinin ?

•

nәzarәtkassa avadanlıqları
çәkiölçü avadanlıqları
soyuducu avadanlıqlar
ticarәt avtomatları
qaldırıcınәqledici avadanlıqlar

403 Hansı avadanlıq satıcıya ehtiyac olmadan yüksәk sanitargigiyenik tәlәbatlara cavab vermәk şәrti ilә
malların saxlanılması vә satışını tәmin etmәklә әl әmәyini yüngüllәşdirir?

•

nәzarәtkassa avadanlıqları
soyuducu avadanlıqlar
çәkiölçü avadanlıqları
ticarәt avtomatlar

qaldırıcınәqledici avadanlıqlar

404 Hansı avadanlığın kömәyi ilә günün istәnilәn vaxtında vaxta vә mal dövriyyәsinә qәnaәt etmәklә
müştәri istәdiyi malı әldә edә bilәr?

•

nәzarәtkassa avadanlıqları
çәkiölçü avadanlıqları
çәkiölçü avadanlıqları
ticarәt avtomatları
qaldırıcınәqledici avadanlıqlar

405 Vaqon çәkisindә әn az ölçü hansıdır?

•

7 ton
6 ton
4 ton
3,5,10 ton
8 ton

406 Vizual çәkilәr hansı rәqәmlә ifadә edilir?

•

5.0
3.0
2.0
1.0
4.0

407 Aşağıda göstәrilәn çәkilәrin hansı kompleks adlanır?

•

daşlı çәki
elektron çәki
optiki çәki
“Dina” tipli çәki
siferblat çәki

408 Çәkilәr hansı vәziyyәtdә yoxlanılır?

•

birdaş vә üç vәziyyәtdә
iki daş vә yeddi vәziyyәtdә
bir daş vә bir vәziyyәtdә
iki daş vә altı vәziyyәtdә
dörd daş vә iki vәziyyәtdә

409 Dәstәkli çәkilәr hansı hәrflә işarә edilir?

•

N
Ş
Q
P
İ

410 Çәkilәrin indeksiyası necә aparılır?

•

ştampla
rәqәmlә
hәrflә
hәrf vә rәqәmlә
işarә ilә

411 Çәki avadanlığın hansı növü daha sürәtlidir?

•

vaqon çәkisi
siferblatlı
şkalalı
elektron, optiki
stolüstü çәki

412 Çәki avadanlıqlarının tәmizliyi hansı tәlәbә aiddir?

•

iqtisadi
funksional
estetik
sanitargigiyenik
erqonomik

413 Çәki avadanlığına hansı tәlәblәr verilir?

•

metroloji
sanitar
estetik
tәmirә yararlılıq
gigiyenik

414 Çәki qurğuşunun istifadәyә rahatlığı necә adlanır?

•

çәki sürәti
möhkәm çәki
әyani çәki
rahat çәki
daimi çәki

415 Az vaxt әrzindә çәkәn avadanlıqlara verilәn tәlәb necә adlanır?

•

çәkinin daimiliyi
çәki uyğunluğu
çәkinin әyaniliyi
çәkinin maksimal sürәti
çәkinin möhkәmliyi

416 Çәki avadanlıqları konstruksiyasına görә neçә qrupa bölünür?

•

6.0
4.0
3.0
7.0
5.0

417 Çәki avadanlıqları göstәrici qurğulara görә neçә qrupa bölünür?

•

7.0
3.0
2.0
6.0
5.0

418 Quraşdırılma üsuluna görә çәki avadanlıqları neçә qrupa bölünür?
6.0

•

4.0
2.0
3.0
5.0

419 Ticarәt avtomatları tәsniflәşdirmә zamanı hansı әlamәtlәrә görә bölünür?

•

satışa görә
әmtәәnin vәziyyәtinә
әmtәә növünә
mal qruplarına
yerlәşmә vәziyyәtinә

420 Hansı ticarәt avadanlıqlarına tәlәbat çoxdur?

•

çәki avadanlıqları
soyuducu avadanlıqlar
ölçü avadanlıqları
ticarәt avtomatları
nәzarәt avadanlıqları

421 Aşağıdakı tәnlik nәyi ifadә edir? Qn=3600 Fvp;

•

Mәhsuldarlıq
Fasilәsiz işlәyәn mәhsuldarlıq
Qabarit
Faydalı iş әmsalı
Işlәtdiyi enerji

422 Maşınlar neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

1.0
4.0
5.0
3.0
2.0

423 Ticarәt avadanlıqları emal etdiyi mәhsula tәsirinә görә neçә qrupa bölünür?

•

6.0
4.0
3.0
2.0
5.0

424 Ticarәtdә neçә tip avadanlıq mövcuddur?

•

1.0
3.0
4.0
5.0
2.0

425 Maşınlar tәyinatına görә neçә qrupa bölünür?

•

5.0
6.0
2.0
3.0

4.0

426 Ticarәt avadanlıqları neçә qrup üzrә tәsniflәşir?

•

3.0
1.0
2.0
5.0
4.0

427 Maşınlar hansı 3 әsas mexanizmdәn ibarәtdir?

•

Tәnzimlәmә, mühәrrik, icra
Ötürmә, icra, idarәetmә
Mühәrrik, müdafiә, bloklaşma
mühәrrik, ötürmә, icra
Mühәrrik, idarәetmә, ötürmә

428 Aşağıda göstәrilәn ötürmә növlәrindәn hansı fәaliyyәt göstәrir?

•

Tәzyiq, istilik
elektrik, mexaniki, pnevmatik, hidravlik
Istilik, mexaniki, elektrik
Pnevmatik, temperatur, sürtünmә
Tәzyiq, hidravlik

429 Ticarәt avadanlıqlar funksional göstәricilәrinә görә neçә qrupa bölünür?

•

5.0
9.0
8.0
7.0
6.0

430 Mexaniklәşdirmә vә avtomatlaşdırma dәrәcәsinә görә maşınlar neçә qrupa bölünür:

•

2.0
3.0
6.0
5.0
4.0

431 Әgәr mebel ayrıayrı hazır hissәlәrdәn ibarәtdir vә rәflәr,yeşiklәr konşteynlә birlәşdirilir vә ya sәrbәst
qoyulursa,necә adlanır?

•

universalyığılan
seksiyal
sökülmәyәn mebel
yığılan vә sökülübyığılan
birlәşәnsökülәn

432 Әgәr mebel şarnillә birlәşdirilirsә vә bunların kömәyi ilә ölçülәrini dәyişmәk olursa,o necә adlanır?

•

seksiyalı
yığılan vә sökülübyığılan
sökülmәyәn mebel
birlәşәnsökülәn
universalyığılan

433 Mebel bolt,vint,sancaq,cәftәlәrlә birlәşibsә,necә adlanır?

•

sökülmәyәn mebel
yığılıbsökülәn
seksiyalı
universalyığılan
yığılan vә sökülübyığılan

434 Birbirindәn ayrılmayan hissәlәrlә birlәşәn mebel necә adlanır?

•

yığılan vә sökülübyığılan
sökülmәyәn mebel
seksiyalı
universalyığılan
birlәşәnsökülәn

435 Ticarәt müәssisәlәrindә istifadә olunanquraşdırılmamış,sökülübyığılan,üstüstә
yığılan,seksiyalı,universal yığılmış mebellәrin hansı әlamәtinә aiddir?

•

quraşdırılma üsulu
istifadә mәkanı
әmtәә görünüşü
komplektik
konstuksiyasına görә

436 Metallik,ağac,kombinәedilmiş,şüşә,plastmas vә digәr materiallardan hazırlanma mebellәrin hansı
әlamәtlәrinә aiddir?

•

istifadә mәkanı
hazırlanma materialı
funksional
әmtәә görünüşü
quraşdırılma üsulu

437 İxtisaslaşdırılmış vә universal,xüsusi növ әmtәә üçün ixtisaslaşmış,müxtәlif qrup әmtәәlәr üçün
ixtisaslaşmış mebellәrin hansı әlamәtlәrin aiddir?

•

funksional
әmtәә görünüşü
quraşdırılma üsulu
istifadә mәkanı
komplektik

438 Divarboyu,asılmış vә quraşdırılmış әlamәtlәri mebellәrin hansı әlamәtlәrinә aiddir?

•

funksional
quraşdırılma üsulu
istifadә mәkanı
әmtәә görünüşü
komplektik

439 Mağaza vә ticarәt zallarında malların qәbulu,saxlanılması,satışa hazırlanması vә anbarlarda saxlanması
üçün mebelin әlamәtlәri hansı xassәyә aiddir?

•

quraşdırılma üsulu
istifadә mәkanı
funksional
komplektlik
әmtәә profili

440 Mәhsulun göstәrilmәsi,maların düzülmәsi vә göstәrilmәsi,nәql edilmәsi,müvәqqәti
saxlanılması,keyfiyyәtinin yoxlanılması vә satışa hazırlanması kimi әlamәtlәrin mebelin hansı xassәsinә
aiddir?

•

әmtәә profili
quraşdırılma üsulu
funksional
istifadә mәkanı
komplektlik

441 Verilmiş müәssisәnin hansı avadanlıqları әsas görünüşü tәmsil edir?

•

nәzarәt kassa avadanlıqlar
mebel
ölçücü avadanlıqla
qablaşdırıcı vә bükücü avadanlıqlar
soyuducu avadanlıqlar

442 Ticarәt müәssisәlәrinin mebel hansı avadanlıqlara aiddir?

•

qablaşdırıcıbükücü avadanlıqlar
qeyrimexaniki ticarәttexnoloji avadanlıqlar
ölçücü avadanlıqlar
nәzarәt kassa avadanlıqları
soyuducu avadanlıqlar

443 Hansı avadanlıqlar mәhsulların qәbulu,saxlanılması,satışa hazırlığı,düzülmәsi vә satışına xidmәt edir?

•

qablaşdırıcıbükücü avadanlıqlar
qeyrimexaniki ticarәt texnoloji avadanlıqlar
ölçücü avadanlıqlar
nәzarәt kassa avadanlıqları
soyuducu avadanlıqlar

444 Ticarәt işçilәrini әmәyini nә yüngüllәşdirir?

•

xidmәt forması
yaxşı tәmin olunmuş zal
ticarәt müәssisәsindә tәhlükәsizlik
regional bazarın öyrәnilmәsi
iri ticarәt şәbәkәsi

445 Soyuducu agentik qaynaması soyuducu qurğuda necә adlanır?

•

kondensator
kompressor
tәnzimlәyici
buxarlandırıcı
stabilizator

446 Hansı qablaşdırıcı materialların optiki xassәlәri aşağı olur?

•

ikiәsaslı kağız
birqat kağız
kağız
nolietilen örtüklü kağız
çoxqat plyonka

447 Qablaşdırıcı materialı neçә qrupa bölmәk olar?

•

4.0
8.0
6.0
5.0
3.0

448 A5APAM avtomatı neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

7.0
5.0
4.0
10 hissәdәn
6.0

449 A5APAM avtomatı hansı qablaşdırıcı materialdan istifadә edir?

•

dördqat kağız
üçqat kağız
birqat kağız
ikiqat kağız paketi
sellofon paket

450 A5APAM avtomatı hansı miqdarda mәhsulları çәkir, qablaşdırır?

•

1,5kq
0,75kq
0,25kq
0,5kq
1 kq

451 Dozalaşmaya hansı aparatlar tәsir göstәrir?

•

nәzarәt
qaldırıcı
ölçü aparatları
kalibirlәşmә
doğrama

452 Malların ilkin keyfiyyәtinin saxlanmasında hansı amillәr daha sәrfәlidir?

•

dondurma
ilkin qablaşdırma
kәsilmә
bölmә
doğrama

453 Süd qarışığı, quru kartof püresinin qablaşdırılmasında hansı qablaşdırıcı materialdan istifadә olunur?

•

çox qatlı plyonka
ikiәsaslı biaksial
metal vә folqalı material
metal vә folqalı material
nolietilen örtüklü kağız

454 Dozatorlar çәki ölçülmәsi zamanı neçә qrupa bölünür?
8.0
2.0
5.0

•

•

3.0
6.0

455 APO800 tipli maşında qablaşdırma zamanı xәta neçә % olur?

•

0.015
± 0,25%
± 0,5%
± 2%
± 1%

456 APO800 avtomatı hansı miqdarda soğan vә kökü qablaşdırır?

•

2,0 kq
0,751,0 kq
0,250,50 kq
0,51,0 kq
1,0 kq

457 Qablaşdırıcı maşınlar neçә qrupa bölünür?

•

7.0
5.0
3.0
2.0
6.0

458 Dozalaşdırıcı maşınlar tәyinatına görә neçә qrupa bölünür?

•

6.0
3.0
2.0
4.0
5.0

459 Kәsici maşınlar tәyinatına görә qrupa bölünür?

•

6.0
3.0
2.0
4.0
5.0

460 TMM60M maşını harada istifadә olunur?

•

pendir istehsalında
әt doğrayan maşında
kartof tәmizlәnmәsindә
Çörәkşirniyyatda
tәrәvәz yuyulmasında

461 MOK400 maşını hansı mәhsulların tәmizlәnmәsindә istifadә olunur?

•

soğan
kök
kәlәm
kartof
çuğundur

462 MMB200 tipli tәrәvәzyuyan maşın hansı mәhsullar üçün istifadә olunur?

•

çuğundur
alma
soğan
kartof
armud

463 Aşağıda adı çәkilәn maşınlardan hansısı “UNİPAK APİD” sisteminә aiddir?

•

sәrnişin maşını
qablaşdırıcı kran
yük maşını
universal qablaşdırıcı maşını
soyuducular

464 Aşağıda adı çәkilәn avtomatlardan hansısı әt çәkmәk üçün istifadә olunur?

•

MAAP2MM
MA6AP2T
M6AD2D
M6AP2MM
M6AP2T

465 KA350 maşını hansı mәhsulların tәmizlәnmәsindә istifadә olunur?

•

soğan
çuğundur
kәlәm
kök
kartof

466 MOKJ25 maşını hansı mәhsulların tәmizlәnmәsindә istifadә olunur?

•

soğan
çuğundur
kәlәm
kartof
kök

467 MMY250 qabyuyan maşın hansı mәqsәdlәr üçün istifadә olunur?

•

qab yoxlamaq üçün
qab qurutmaq
qab yumaq üçün
qab yuma vә qurutma üçün
qab tәmişlәmә

468 MMU1000 qabyuyan maşını neçә seksiyadan ibarәtdir?

•

2.0
5.0
4.0
3.0
1.0

469 1200 PA qablaşdırıcı maşın necә adlanır?
izobar

•

termofil
izopak
termopak
izotezm

470 Bu maşınlardan hansı qәnd tozu vә yarma qablaşdırmaq üçün istifadә olunur?

•

MA
APO800
DPK1
ABAPAM
MA_AP2TM

471 Tәrәvәz doğrayan maşәnlar neçә qrupa bölünür?

•

6.0
4.0
3.0
2.0
5.0

472 Doğrayıcı maşınlar neçә qrupa bölünür?

•

3.0
6.0
5.0
4.0
2.0

473 Mәişәt әt doğrayan maşının mәhsuldarlığı nә qәdәrdir?

•

510.0
100.0
150.0
50 kq/saat
500.0

474 XPM300M maşını 1 dәqiqәdә malı neçә dәfә doğrayır?

•

40.0
80.0
100.0
180 dәfә
50.0

475 Hansı maşın malları kәsir vә dozalaşdırır?

•

KMU300
MOQU970
KM2
LYBT350 maşını
KM2

476 Malları dozalaşdıran avadanlığın tәsnifatı neçә qrupa bölünür?

•

3.0
6.0
5.0
4.0

2.0

477 Qablaşdırıcı avadanlıq neçә qrupa bölünür?

•

7.0
5.0
3.0
2.0
6.0

478 Polşa firmasının çörәk doğrayan MKP11 maşının mәhsuldarlığını (1 saat әrzindә göstәrin

•

70.0
200.0
100.0
150.0
50.0

479 Mikser vә blenderler nә üçün istifadә olunur?

•

әt kәsmәk üçün
balıq doğramaq üçün
әt doğramaq üçün
süd vә meyvә kokteyli üçün
kofe üyüdәn

480 Hansı maşın kәrә yağı doğramaq üçün istifadә edilir?

•

Km2 tipli maşın
MPX tipli maşın
XKM tipli maşın
PMM tipli maşın
KM tipli maşın

481 Kәsici maşın dәqiqәdә neçә paket qablaşdırılır?

•

1 saatda 150 paket
1 saatda 250 paket
1 saatda 300 paket
1 saatda 350 paket
1 saatda 150 paket

482 Hansı maşınlar dozalaşdırma prinsipi ilә işlәyir?

•

nәzarәtkassa
formalaşdırma
qaldırıcınәqliyyat
çәkiölçü
doğrayıcı

483 Hansı maşınlar malları daha yaxşı reklam edir?

•

xәmiryoğuran
qablaşdırıcı
doğrayıcı maşın
dondurma maşını
bişirmә

484 Kәsici maşınların tәsnifatı neçә qrupa bölünür?

•

6.0
3.0
4.0
5.0
7.0

485 Әllә әt doğrayan maşının әsas nöqsanı nәdәn ibarәtdir?

•

detalı
әlәmәyi
hәcmi
enerji sәrfi
materialı

486 Әt doğrayan maşının boğaz diametri neçә mmdir?

•

65 mm
45 mm
40 mm
35 mm
100 mm

487 Kәsici maşına neçә tәlәb verilir?

•

4.0
5.0
1.0
2.0
3.0

488 Әt doğrayan maşın hansı sinifә aiddir?

•

bişirmә
dәyirman
xırda doğranma
iri doğrama
üyütmә

489 Xәmiryoğuran maşınını işә salanda o, işlәmirsә sәbәbi nәdir?

•

işә salma mexanizmi xarabdır
fiksator xarabdır
karkas zәif bәrkidilib
maşın çox yüklәnib
mexanizm düz tәnzimlәnmәyib

490 Әt doğrayan maşının әsas elementi necә adlanır?

•

dәstәk
vtulka
korpus
bıçaq
vint

491 Kәsici qurğusuna görә kәsici avadanlıq neçә qrupa bölünür?
7.0
2.0
4.0

•

•

3.0
3.0

492 Çörәk doğrayan maşında neçә elektroblokorovka var?

•

8.0
3.0
5.0
4.0
6.0

493 MİK60 maşınının tәyinatı nәdәn ibarәtdir?

•

farş üçün
764 tipli әt doğramaq üçün
әt doğramaq üçün
kofe üyütmәk üçün
105 tipli әt doğrayan

494 Xammalı doğrayan maşınlar şәrti olaraq neçә qrupa bölünür?

•

6.0
4.0
3.0
2.0
5.0

495 Çәki avadanlığında hansı funksional xassә qiymәtli sayılır?

•

çәkinin daimiliyi
davamlılıq
hәssaslıq
dәqiqlik
etibarlılıq

496 Çәki avadanlığının hansı göstәricisi daha qiymәtli sayılır?

•

çәkinin daimiliyi
sürәt
möhkәmlik
әyanilik
çәkinin dәqiqliyi

497 Çәkilәr neçә qrupa bölünür?

•

6.0
4.0
2.0
3.0
5.0

498 Vaqon çәkilәri hansı hәrflә işarә olunur?

•

P
C
B
B
D

499 Metaldan olan ölçülәrdә hansı xәtalara yol verilir?

•

± 2,5 mm
± 0,25mm
± 0,5 mm
± 1mm
± 0,75mm

500 Qaldırıcınәqledici avadanlıqlar iş prinsipinә görә hansılardan ibarәtdir

•

mexaniki
fasilәsiz
dövrü
dövrü vә fasilәsiz
fasilәli

501 Qaldırıcınәqledici avadanlıqlarda rolqanlar hansılara aiddir

•

mürәkkәb konveyerә
lentli konveyerә
zәncirli konveyerә
diyircәkli konveyerә
mexaniki konveyerә

502 Qaldırıcınәqledici avadanlıqlarda lövhәli konveyerlәr hansılara aiddir

•

sadә konveyerә
diyircәkli konveyerә
lentli konveyerә
zәncili konveyerә

503 Qaldırıcnәqledici avadanlıqlarda hәrflәr nәyi göstәrir?

•

ötrücünün gücü
modelin nömrәsi
nominal yükgötürümü
avadanlığın adı vә konstruksiya xüsusiyyәtlәri
mәhsuldarlıq

504 Hansı prinsipә görә avadanlıqlar qabarit ölçülәr,kütlә,ötürücünün gücü vә yükgötürümünә görә bölünür?

•

konstruktiv әlamәtlәrinә
tәsir prinsipinә
funksional tәyinatına
texniki parametrlәrinә
ötürücünün növünә

505 Hansı prinsipә görә avadanlıqlar stasionar vә harәkәtedәnlәrә bölünür?

•

texniki parametrlәrinә
tәsir prinsipinә
funksional tәyinatına
konstruktiv әlamәtlәrinә
ötürücünün növünә

506 Hansı prinsipә görә qaldırıcnәqledici avadanlıqlar mexaniki ötürücülü,әl ilә idarә olunan,qravitasiya
qurğusunilә idarә olunan olur?
texniki parametrlәrinә

•

tәsir prinsipinә
funksional tәyinatına
ötürücünün növünә
konstruktiv әlamәtlәrinә

507 Hansı prinsipә görә qaldırıcnәqledici avadanlıqlar dövrü vә fasilәli tәsirә malik olurlar?

•

texniki parametrlәrinә
ötürücünün növünә
funksional tәyinatına
tәsir prinsipinә
konstruktiv әlamәtlәrinә

508 Hansı prinsipә görә avadanlıqlar yukqaldıran maşınlar vә mexanizmlәr,nәqledici maşınlar,yüklәyici
boşaldıcı maşınlar,xüsusi maşınlara bölünür?

•

texniki parametrlәrinә
ötürücünün növünә
tәsir prinsipinә
funksional tәyinatına
konstruktiv әlamәtlәrinә

509 Hansı avadanlıqların tәsnifatı funksional tәyinatına ,tәsir prinsipinә ,ötürücü nün növünә,konstruktiv
әlamәtlәri vә texniki parametrlәrә görә aparılır?

•

nәzarәt kassa avadanlıqları
çәkiölçü avadanlıqları
qeyrımexaniki ticarәt avadanlığı
qaldırıcınәqledici avdanlıqlar
soyuducu avadanlıqlar

510 Әmәyin mexaniklәşdirilmәsindә vә istismar zamanı,işdә etibarlılq vә tәhlükәsizlik,yüksәk mәhsuldarlıq
hansı avadanlıqlar üçün xarakterikdir?

•

nәzarәt kassa avadanlıqları
soyuducu avadanlıqlar
qeyrımexaniki ticarәt avadanlığı
qaldırıcınәqledici avdanlıqlar
çәkiölçü avadanlıqları

511 İstehsal olunan mәhsulun nomenklaturasının genişlәnmәsi,ayrıayrı maşın vә avadanlıqların istehsalının
artırılması,avadanlıqların modernlәşmәsi,istehsaldan köhnә avadanlıqların çıxarılması hansı avadanlıqların
istehsalının tәkmillәşdirilmәsidir?

•

nәzarәt kassa avadanlıqları
soyuducu avadanlıqlar
qeyrımexaniki ticarәt avadanlığı
qaldırıcınәqledici avdanlıqlar
çәkiölçü avadanlıqları

512 bu işlәrin mexaniklәşmәsinә qoyulan sәrmayә neçә vaxta özünü doğruldur?

•

3,55 ilә
12 ilә
0,51 ilә
1,53 ilә
2,53,5 ilә

513 Nә zaman mexaniklәşmә bu mәrhәlәlәrә bölünür:hissәhissә mexaniklәşmә,mexaniklәşmә,komplers
mexaniklәşmә vә avtomatlaşma?

•

әmәk ehtiyatlarının qәnaәtı şәraitindә
mütәrәqqi әmtәә texnologiyası
pәrakәndә ticarәtin inkişafı
әl әmәyinin maşın vә aparatlarla әvәz olunması
mexaniklәşmәyә sәrmayә qoyuluşunun

514 Hansı mebel metal,ağac,şüşә,kombinә edilmiş materiallar,kartondan hazırlana bilәr?

•

tabaq
piştaxta
qondola
rәflәr
vitrin

515 Nәzarәt maşınında indikator mexanizmi nәdәn ibarәtdir?

•

klavişdәn
dәstәkdәn
diskdәn
düymәdәn
pultdan

516 Nәzarәt kassa maşınlarda indikator harda yerlәşmişdir?

•

maşının sağında
maşının üst qabaq hissәsindә
maşının altında
maşının yanında
maşının solunda

517 Klavişlәrin tәyinatı nәdir?

•

pul toplamaq üçün
pul saymaq üçün
sair mәqsәd
çap üçün
nәzarәt üçün

518 Nәzarәtkassa maşınlarının klavişi neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

6.0
12.0
10.0
9.0
8.0

519 Nәzarәt kassa maşınları neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

12.0
10.0
9.0
8.0
6.0

520 Hansı ticarәt avadanlığı vergilәrin hesablanmasına xidmәt edir?

•

qaldırıcı
çәki
ölçü
dozalaşdırıcı
nәzarәtkassa

521 Şkaf tipli ikikameralı soyuducu aşağıdakılardan hansılardır?

•

KŞ
BKŞ
DKŞ
Ş
KŞY

522 Soyuducuda neçә növ buxarlanma istifadә olunur?

•

4.0
5.0
1.0
2.0
3.0

523 Soyuducuda olan soyuducu agentik sayını göstәrin

•

17.0
15.0
20.0
10.0
8.0

524 Aşağıdakılardan hansı freon istehsalında istifadә olunur?

•

butan
oktan
stan
metan vә sulfit anhidridi
metan

525 Aşağı temperaturda qaynayan mәhlul necә adlanır?

•

agent
soyuducu aqreqat
kondensator
stabilizator
antifriz

526 Malları nümayiş etdirәn avadanlıq nә üçündür?

•

malları saxlamaq üçün
malları nümayiş etdirmәk üçün
qısa müddәtli soyutma
dondurmaq üçün
malları satmaq üçün

527 Vitrin nә üçün istifadә olunur?
satmaq üçün
malları saxlamaq üçün
malların nümayişi vә satılması üçün

•

•

mal nümayişi üçün
dondurma üçün

528 Soyuducuda olan amonyak hansı maksimal temperaturda soyuyur?

•

300C
400C
100C
350C
200C

529 Soyuducu maşının әsas elementi hansıdır?

•

ötürücü
ventil
kompressor, kondensator, vint
kompressor
kondensator

530 Xlormetil soyuducu agentin qaynamasi hansı temperatorda baş verir?

•

30,5C
23,7C
20,5C
17,5C
25,8C

531 Elektrik mühәrrikinin vә kompressorun birlikdә olan hissәsi necә adlanır?

•

kondensator
soyuducu hermetik aqreqat
soyutma kamerası
stabilizator
kompressor

532 Kranlar hansı qrupa aid edilir?

•

yük qaldıran
ölçü
yük qaldıran
yük boşaldan
nәzarәt

533 Konveyrlәr hansı qrupa aiddir?

•

yüklәnәn
nәqledici
yük qaldıran
yük boşaldan
ölçü

534 Emal prosesinә görә ticarәt avadanlıqları neçә qrupa bölünür?

•

6.0
3.0
2.0
4.0
5.0

535 Liftin şaxtasının aşağısında nә quraşdırılmışdır?

•

şnek
amortizator
bolt
zajim
vint

536 Ticarәtdә neçә tip avadanlıq vardır?

•

2.0
1.0
3.0
4.0
5.0

537 Yük liftlәrindә hansı sürәtdә işlәyir?

•

5,5 m/3
0,8 m/3
0,3 m/3
4,5 m/3
0,5 m/3

538 Әdәdi malların satışında hansı ticarәt avtomatları istifadә olunur?

•

AT54
AT500
AT205
AT180
AT515

539 Qablaşdırıcı materiallar neçә qrupa bölünür?

•

5.0
6.0
4.0
3.0
8.0

540 A5APAM avtomatı neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

7.0
4.0
10.0
5.0
6.0

541 Hansı liflәr podvallarda tәtbiq edilir?

•

sıxılan liftlәr
trotuar lifti
sәrnişin lifti
mini lift
yük lifti

542 Ticarәt nәqliyyatı konstruksiyasına görә neçә qrupa bölünür?
5.0

•

6.0
3.0
2.0
4.0

543 Nәqledici maşәnlar neçә qrupa bölünür?

•

5.0
2.0
3.0
6.0
4.0

544 Yüktutan qurğu neçә növә malikdir?

•

6.0
4.0
3.0
7.0
5.0

545 Yükqaldıran kranlar neçә qrupa bölünür?

•

6.0
3.0
2.0
4.0
5.0

546 Yükqaldıran maşınlar neçә qrupa bölünür?

•

6.0
3.0
2.0
4.0
5.0

547 Yüklәr neçә kateqoriyaya bölünür?

•

6.0
3.0
2.0
5.0
4.0

548 Yüklәyәn vә yükboşaldan maşәnlar neçә qrupa bölünür?

•

6.0
4.0
2.0
3.0
5.0

549 Nәqledici maşınlar neçә qrupa bölünür?

•

6.0
4.0
3.0
2.0

5.0

550 Avadanlıqlar hansı әlamәtә görә tәsniflәşir?

•

konstruksiyasına
ötürmә növünә
fәaliyyәt prinsipinә
funksional tәyinatına
texniki parametrlәrinә

551 Hansı avadanlıqlar daha mәhsuldar sayılır?

•

nәzarәt
soyuducu
texnoloji
qaldırıcınәqliyyat
ölçü

552 Mexaniklәşmәyә qoyulan sәrmayә neçә vaxta özünü doğruldar?

•

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

553 Aşağıdakılardan hansıları nәqliyyat avtomobillәrinә aid edilir?

•

sair maşınlar
dezinfeksiyalı
prisepli maşın
yük, sәrnişin, xüsusi maşınlar
avtobus

554 ALİMZ890B tipli refrijatorlu avtomaşının kuzası nә ilә fәrqlәnir?

•

kalorifermlә
AP4 amonyakla
PP4 amonyakla
AP4 freonla
ventilyatorla

555 Yük qaldırmaya görә ticarәt avtomatları necә fәrqlәnir?

•

2ton
5ton
2 ton
yük qaldırması 100 qr, 200qr, 1 ton
6ton

556 Qaldırıcınәqliyyat avadanlıqlarında hәrflәr nәyi göstәrir?

•

yük qaldırmanı
mәhsuldarlığı
modeli
avadanlığın adı, konstruksiyasını
enerjini

557 Mebel yardımçı sahәdә hansı әlamәtә görә istifadә olunur?

•

estetik
erqonomik
funksional
istifadә yerinә görә
istismar

558 Şüşә şkaf avadanlıqlar neçә adlanır?

•

prilavki
piştaxta
vitrin
stellaj
lotki

559 Mebelin konstruksiyasına hansı tәlәblәr verilir?

•

istismar
qtisadi
estetik
sanitargigigyenik
erqonomik

560 Mebel mallarla tәchiz edәrkәn hansı tәlәblәr optimal sayılır?

•

sanitar
estetik
iqtisadi
antropoloji
istismar

561 Ticarәt üçün olan mebelin ölçülәrinә hansı tәlәblәr verilir?

•

istismar
sanitargigiyenik
estetik
erqonomik
iqtisadi

562 Unifiklasiya detallarından ibarәt olan mebel necә adlanır?

•

sökülmәyәn mebel
adi mebel
sökülәn mebel
universal mebel
seksiya mebeli

563 Birbirilә boltlarla bәrkidilәn mebel necә adlanır?

•

seksiya mebeli
sadә mebel
adi mebel
sökülәn mebel
universal

564 Birbirilә sökülmәyәn birlәşmә ilә bәrkidilәn mebel necә adlanır?
seksiya mebeli
açılan mebel
universal mebel

•

•

sökülmәyәn mebel
seksiya mebeli

565 Ticarәt müәssisәsi üçün әsas vadanlıq nә hesab edilir?

•

sair avadanlıq
kassa avadanlığı
nәzarәt avadnlığı
mebel
ölçü avadanlığı

566 Ticarәt sahәsi üçün mebel hansı avadanlığa aid edilir?

•

çәki avadanlığı
nәzarәt avadanlığı
ölçü avadanlığı
qeyri mexaniki ticarәt avadanlığı
soyuducu avadanlıq

567 Ticarәt işçilәrinin әmәyini nә yüngüllәşdirir?

•

regional bazarın öyrәnilmәsi
böyük ticarәt sahәsi
xidmәt forması
yaxşı avadanlıqlı ticarәt zalı
ticarәtdә tәhlükәsizlik

568 Texnoloji vә nәqledici maşınlar hansı qrupa aid edilir?

•

fasilәsiz
informasiya
energetik
işçi
dövr edәn

569 Ticarәt avadanlıqları funksional göstәricilәrinә görә neçә qrupa bölünür?

•

8.0
6.0
5.0
9.0
7.0

570 Açıq, qapalı sahәdә yerlәşәn ticarәt avtomatları hansı qrupa aid edilir?

•

mal növünә görә
yerlәşmә yerinә görә
satış mәqsәdli
mal qrupuna görә
mal vәziyyәtinә görә

571 3cü sinfә aid olan ticarәt avtomatlar hansılardır?

•

maye, toz halında olan mal satanlar
әdәdi mal satanlar
toz halında olan mal satanlar
maye halda dozalayıcı mal satanlar
dozalayıcı mal satanlar

572 2ci sinifә aid olan ticarәtavtomatları hansılardır?

•

bәrk mal satanlar
maye halda olan malları satanlar
әdәdi mal satanlar
toz halında olan mallar satanlar
әdәdi vә toz halında olan mallar satanlar

573 Hansı qurğu termobaşlıq, planka vә valikdәn ibarәtdir?

•

nәzarәt qurğusu
yaddaş qurğusu
indikasiya qurğusu
çap qurğusu
giriş qurğusu

574 Hansı qurğular әl, portativ vә stasionar qurğulara bölünür?

•

rәqәmli klavişlәr
nәzarәt qurğusu
çek çap edәn qurğu
printerlәr
klavişli lenta

575 Kassa maşınlarında neçә dәrәcәli indikatorlar vardır?

•

6.0
4.0
3.0
2.0
5.0

576 Hansı ticarәt avtomatları bitki yağlarının satışında istifadә olunur?

•

AT 650
AT203
AT 205
AT 206

577 1ci dәfә ticarәt avtomatları hansı mәqsәd üçün istifadә olunub?

•

maye halda olan malların reklamında
toz halda olan malların reklamında
әdәdi malların reklamında
AT 550
malları reklam etmәk üçün

578 Maye halında olan malları satan ticarәt avtomatları harada istifadә olunur?

•

soyuducu kombinatında
әt kombinatında
süd kombinatında
şәrabçılıqda
ticarәt vә ictimai iaşә müәssisәlәrindә

579 1ci sinif ticarәt avtomatlarına hansılar aiddir?
sair mal satanlar
maye vә toz halında olan mal satanlar

•

•

maye halda olan malları satanlar
әdәdi mal satanlar
toz halında olan mal satanlar

580 Ticarәt avtomatı nә vaxt ixtira olunub?

•

2ci dünya müharibәsindәn sonra
XIX әsrin sonu
XXI әsrin әvvәli
XX әsrin sonu
XX әsrin başlanğıcı

581 Ticarәt avtomatlarının hansı hissәsi manat qәbulu ilә mәşğuldur?ğ

•

yüklәnmә mexanizmi
manat mexanizmi
doza qurğusu
mal verәn hissә
temperatur rejiminә nәzarәt

582 Ticarәt avtomatları tәsnifata әsasәn hansı әlamәtlәrә görә şkaf tipli vә ya panel tipli avtomatlara
bölünür?

•

mal növünә görә
kontruksiya icrasına görә
yerlәşmә vәziyyәtinә görә
malın vәziyyәtinә görә
mal qrupu üzrә

583 Hansı ticarәt avadanlığı alıcılara sutkanın istәnilәn mal almağa imkan verir?

•

çәki avadanlığı
ticarәt avtomatı
nәzarәt avadanlığı
soyuducu avadanlığı
ölçü avadanlığı

584 Nәzarәt kassa maşınlarında indikator hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

çek çap edir
alıcıların pulunu hesablayır
pul qalığını verir
tarix,Ş saat qeyd edir
pula nәzarәt edir

585 Nәzarәt kassa maşınlarda klavişlәr harada yerlәşir?

•

maşının solunda
maşının altında
ayrıca hissәdә
qabaq hissәdә
maşının sağında

586 Nәzarәt kassa maşınlarının ötürmә mexanizmi neçә klavişdәn ibarәtdir?

•

8 vә ya 9
5 vә ya 6
3 vә ya 4
4 vә ya 2

7 vә ya 8

587 Nәzarәt kassa maşınları neçә kiçik detallardan ibarәtdir?

•

100.0
200.0
1000 hissәdәn
500.0
300.0

588 Dövlәt reyestrinә әsasәn kassa aparatların neçә qrupda tәsniflәşir?

•

6.0
3.0
2.0
4.0
5.0

589 Nәzarәt maşınında neçә disk vardır?

•

13; 14; 15
3; 4; 5
2; 6; 7
8; 9; 10
1; 11; 12

590 Hansı konveyerlәr istәnilәntozlu,qaynar,kәlәkötür,lifli sәthә malik yüklәrin daşınması üçün
әlverişlidir?

•

arabalı konveyerlәr
zәncirli konveyerlәr
yellәncәkli konveyerlәr
şnekvintli konveyerlәr
asılqanlı konveyerlәr

591 Hansı konveyerlәrdә materialların nәqli borudan düzәldilmiş fırlanan vintә qaynaq olunmuş burğularla
hayata keçirilir?

•

arabalı konveyerlәr
zәncirli konveyerlәr
yellәncәkli konveyerlәr
şnekvintli konveyerlәr
asılqanlı konveyerlәr

592 Hansı konveyerlәr böyük olmayan mәsafәyә sәpilәn yüklәrin (torpaq.qum,xırda detallar daşınması
işlәrindә istifadә oluna bilәr?

•

arabalı konveyerlәr
zәncirli konveyerlәr
lentil konveyerlәr
yellәncәkli konveyerlәr
asılqanlı konveyerlәr

593 Hansı konveyerlәr böyük ölçüsü sayәsindә istehsalın bütün mәrhәlәlindә vә bütün anbar işlәrindә
istifadә oluna bilәr?
arabalı konveyerlәr
lentil konveyerlәr
yellәncәkli konveyerlәr

•

•

asılqanlı konveyerlәr
zәncirli konveyerlәr

594 Hansı konveyerlәr meylli quraşdırılmışdır vә tәktәk,hәmçinin,kütlәvi yüklәrin nәqli üçün tәtbiq edilir?

•

asılqanlı konveyerlәr
lentil konveyerlәr
yellәncәkli konveyerlәr
arabalı konveyerlәr
zәncirli konveyerlәr

595 Hansı konveyerlәr meylli quraşdırılmışdır vә tәktәk,hәmçinin,kütlәvi yüklәrin nәqli üçün tәtbiq edilir?

•

arabalı konveyerlәr
lentil konveyerlәr
yellәncәkli konveyerlәr
zәncirli konveyerlәr
asılqanlı konveyerlәr

596 Hansı konveyerlәrdә rezinkәtan,rezintros,birli,tәbәqәli bükülmüş,polad lentlәr tәtbiq olunur?

•

arabalı konveyerlәr
zәncirli konveyerlәr
yellәncәkli konveyerlәr
lentil konveyerlәr
asılqanlı konveyerlәr

597 Nәqledici vә dartıcı orqanı olan maşınlar neçә qrupa bölünür?

•

6.0
4.0
2.0
3.0
5.0

598 Nәqledici maşınlar neçә qrupa bölünür?

•

6.0
4.0
3.0
2.0
5.0

599 Sәki liftlәri nә qәdәr yük qaldımağa qadirdir?

•

600900kq
500700kq
500630kq
500630kq
650880kq

600 Hansı liftlәr mağaza,anbar,ticarәt obyektlәrinin sәkisinin altında zirzәmidә quraşdırılır?

•

mini liftlәr
yük liftlәri
ağırlıqqaldıran liftlәr
sәki liftlәri
sәrnişin liftlәr

601 Ağırlıqqaldıran liftlәri nә qәdәr yük qaldımağa qadirdir?

•

4503000kq
3501400kq
2001300kq
5003200kq
4002000kq

602 Ötürücü qurğusu aşağıda yerlәşib vә kabinәsi aşağıdan yuxarıya tәsir edәn qüvvәnin tәsiri ilә işlәyәn
yükqaldırıcı necә adlanır?

•

mini liftlәr
yük liftlәri
sәki liftlәri
ağırlıqqaldıran liftlәr
sәrnişin liftlәr

603 Yük liftlәri nә qәdәr yük qaldımağa qadirdir?

•

50350kq
40200kq
40150kq
40100kq
40250kq

604 Topdansatış ticarәt müәssisәlәrindә vә çoxmәrtәbәli anbarlarda mәrtәbәlәr arasında yüklәrin şaquli
vәziyyәtdә daşınması üçün işlәdilәn stasionar tipli

•

mini liftlәr
yük liftlәri
ağırlıqqaldıran liftlәr
sәki liftlәri
sәrnişin liftlәr

605 Liftlәr neçә qrupa bölunür?

•

2.0
3.0
6.0
5.0
4.0

606 Sexlәrarası vә sexdaxili yüklәrin qalaqlanması ,yerdәyişmәsi vә daşınması üçün işlәdilәn mexanizmlәr
necә adlanır?

•

qalaqlayici kran
yüklәyici
yükqaldıran kran
qalaqlayıcı kran
bucurqad

607 Tәrәzilәrdә istismar gösәtricilәri hansı xidmәtә aiddir

•

mürәkkәb
dәqiqlik
metroloji
texniki
adi

608 Araba tәrәzilәri necә adlanır?

•

optik
әmtәә
sәyyar
stasionar
elektron

609 Әyilmәyәn düz döşәmәdә hansı tәrәzilәr qurulur?

•

stasionar
elektron
platformalı
qapan tәrәzilәr
sәyyar

610 Üfiqi sәthdә hansı tәrәzilәr qurulur?

•

platformalı
stasionar
sәyyar
stolüstü
elektron

611 Platformalı tәrәzilәr hansı hәrflә işarә edilir?

•

M
E
C
P
L

612 Daşlı lingli tәrәzilәr hansı hәrflә işarә edilir?

•

M
E
Q
L
C

613 Şkalalı tәrәzilәrdә hesablama nәyә görә aparılır?

•

sol hissәyә
mayotnikә görә
daşın sayına görә
daşın çәkisinә görә
çağ hissәyә

614 Elektron terzometrik tәrәzilәr hansı hәrflә işarә olunur?

•

M
A
E
T
E

615 Stasionar tәrәzilәr hansı hәrflә işarә olunur?
J

•

D
B
C
E

616 Elektromexaniki tәrzilәrdә yükün ağırlığı hansı sistemә verilir?

•

şnekә
şnekli
barabanlı
ötürücü sistemә
vintә

617 Tәrәzilәrdә dayaq prizması harada yerlәşir?

•

üstdә
solda
sağda
mәrkәzdә
altda

618 Tarada olan malların nәqli üçün hansı konveyerdәn istifadә olunur?

•

vintli
yellәncәkli
arabalı konveyer
plastinkalı konveyer
zәncirli

619 Konveyerdә elektrik ötürücüsü nәyә xidmәt edir?

•

sürәtartırma
açma
qapama
lentin tarazlığını tәnzimlәmә
tormozlama

620 Konveyrdә hәrәkәtli seksiya oxun uzunluğunu neçә metr böyüdә bilir?

•

4.0
6.0
5.0
2.5
3.0

621 Konveyerdә elektrohidro ötürücü nәyә xidmәt edir?

•

sürәt artırır
açar
qıfıl
oxun meyl bucağını dәyişir
qapanma

622 Amortizator liftin hansı hissәsindә quraşdırılmışdır?

•

mәrkәzdә
solda
sağ hissәsi
şaxtanın aşağısında

girişdә

623 Sirkәn liftin hansı hissәsindә quraşdırılmışdır?

•

çıxışda
sol hissәsindә
sağ hissәsindә
maşın şöbәsindә
girişdә

624 Qum daşınmasında hansı konveyer istifadә olunur?

•

zәncirli
asılqanlı
arabalı
yellәncәkli
lentli

625 Asılqanlı konveyrlәr anbarın hansı hissәsindә tәtbiq oluna bilәr?

•

sol hissәsi
bütün hissәsi
çıxışda
giriş hissәsi
sağ hissәsi

626 Arabalı konveyrlәr necә quraşdırılmışdır?

•

düz
paralel
şaquli
meylli
әyri

627 Lentli konveyrlәrdә lentin xammalı nәdәn ibarәtdir?

•

nikel
rezin
plastik kütlә
polad
xrom

628 Ötürücü mexanizmin әn vacib hissәsi necә adlanır?

•

tormoz
indikator
çap
idarәedici val
mufta

629 Rәnglәyici mexanizm nәyi icra edir?

•

ötürmә
vurma
hesablama
rәnglәyici lent hazırlayır
şifrәlәmә

630 Çap halqası nәyi icra edir?

•

qapama
vurma
cәmlәmә
şifrәlәmә
üstәgәl

631 Kassa maşınlarında çap mexanizmi nәyi icra edir?

•

qapama
indikasiya
hesablama
çeklәrin hazırlanması
açma

632 Cәmlәyici kassa maşının hansı hissәsindә yerlәşir?

•

qıfıl
ötürücü
indiqator
hesablayıcı mexanizm
açar

633 Kassa maşınının şifrәsi hansı hissәdә yerlәşir?

•

açar
tormoz
indikator
çap halqası
qıfıl

634 Kassa maşınının istiqamәtlәndirici mexanizmi hansı hissә ilә әlaqәlidir?

•

seksiyalı
çap
indikator
ötürücünün tormozu
qәbuledici

635 Kassa maşınlarının passiv sisteminin әsas nöqsanı nәdәn ibarәtdir?

•

operativ
indikatorsuz
nәzarәtsiz
idarәetmә mexanizmi yoxdur
printer

636 Avtonom kassa maşınlarında hansı hissә yoxdur?

•

operativ
termobaşlıq
indikator
kompyuter
printer

637 Kassa maşınlarda eni 102 mm olan etiket nәyi göstәrir?
operativ
termobaşlıq
indikator

•

•

ştrixkodu
printer

638 Çek çap edәn qurğunun nәzarәt funksiyası nәdәn ibarәtdir?

•

rekvizitlәr verilmәsi
hesablayıcı
açar
qıfıl
nәzarәt lentә yazılması

639 330Cdә qaynayan soyuducu agent neçә adlanır?

•

karbon qazı
xlormetil
freon
amonyak
sulfit anhidridi

640 137 kkal istilik hansı proses zamanı әldә edilir?

•

buxara çevrilmә
qaynama
soyuma
sublimasiya
kondensator

641 Soyuducunun çox mәhsuldar işlәmәsini göstәrәn nәdir?

•

buxarlama
qaynama
soyuma
böyük әmsal
kondensator

642 Amonyak harada istifadә olunur?

•

zirzәmidә
nәqledici avadanlıqda
xәmir yoğurmada
absorbsiyalı soyuducuda
liftdә

643 Hermetik soyuducu aqreqatın vәzifәsi nәdir?

•

buxarlanma
bölünmә
soyutma
mühәrrik vә kompressoru birlәşdirmәk
qaynama

644 İdarәedici ventilin vәzifәsi nәdir?

•

qaynama
tәzyiqin aşağı salınması
soyutma
bölünmә
sadә

645 Buxarlandırıcının vәzifәsi nәdir?

•

sadә
soyutma
mayeyә çevrilmә
seksiyalı
qaynama

646 Soyuducuda kompressorun vezifesi nәdir?

•

buxarlama
soyutma
buxarı kondensatora göndәrmә
tәnzimetmә
istiliyi sabit saxlama

647 Kondensatorun vәzifәsi nәdir?

•

soyuducu agentim qaynaması
agentin soyudulması
kaset
sadә
agentin işlәmәsi

648 Buzla soyudulma necә prosesdir?

•

kompressorlu
sadә
mürәkkәb
kombinә edilmiş
seksiyalı

649 Konfetin satılmasında hansı ticarәt avtomatından istifadә olunur?

•

kasetli
bunkerli
nәqledici
konfortlu
gözcüklü

650 İşkilәr hansı ticarәt avtomatında satılır?

•

ötürücü
kasetli ticarәt avtomatı
seksiyalı
avtonom
dәstәkli

651 Tәyinatına görә ticarәt avtomatları neçә qrupa bölünür?

•

2.0
3.0
6.0
5.0
4.0

652 Yasdıqlar kassa maşının hansı hissәsindә olur?
çap

•

ötürücü
icra
rәnglәyici mexanizm
avtonom

653 Lentin dәyişdirilmәsi kassa maşının hansı mexanizmindә baş verir?

•

icra
çap mexanizmi
indiqator
ötürücüsü
avtonom

654 Diskli çarx kassa maşının hansı hissәsindә olur?

•

ötürücü
avtonom
indiqator
qәbuledici
çap

655 Kassa maşınlarının hansı hissәsi hesablayıcı ilә әlaqәdardır?

•

indiqator
istiqamәtlәndirici mexanizm
çap
ötürücü
avtonom

656 Kassa maşının әsas hissәsi necә adlanır?

•

çap
ötürücü
dәstәk
icra mexanizmi
indiqator

657 Ötürücülәrinin sayı kassa maşınlarında neçә olur?

•

3.0
4.0
5.0
6.0
2.0

658 Rabitә kanalı ilә әlaqәsi olan kassa maşını hansıdır?

•

avtonom
passiv
aktiv
fiksәedici reqistrator
rәqәmsiz

659 Maşını söndürәn qurğu necә adlanır?

•

aktiv
nәzarәt
indikasiya
qapayıcı

blokirovka

660 Kompütersiz kassa aparatı necә adlanır?

•

passiv
rәqәmsiz
rәqәmli
avtonom
aktiv

661 Printerin vәzifәsi nәdir?

•

sair
nәzarәt
çek çap etmә
tәsvirlәri kağıza köçürmә
hesablama

662 Soyuducularda işin sәrfini göstәrәn dövran necә adlanır?

•

seksiyalı
fasilәsiz
fasilәli
karno
daimi

663 Kolbasalar üçün olan vitrinlәrdә neçә rәf olur?

•

5.0
3.0
2.0
1.0
4.0

664 Şirniyyat üçün olan vitrinlәrdә neçә zәif olur?

•

5.0
2.0
1.0
3.0
4.0

665 Qaynar mәhsullar soyutma kamerasında yerlәşdikdә nә baş verir?

•

kamera xarab olur
temperatur aşağı düşür
rütubәt artır
buxarlandırıcı qarla örtülür
әrimә baş verir

666 Soyutma üsulu neçә qrupa bölünür?

•

3.0
5.0
6.0
4.0
2.0

667 Soyuducuda mәhsullar hansı temperaturda saxlanılır?

•

10150C
560C
230C
020C

668 Vitrinlәrin tәyinatı nәdәn ibarәtdir?

•

sair mәqsәdlәr
malın göstәrilmәsi
dondurma
malın saxlanılması
malın satılması

669 Tәyinatına görә MTM15 maşını harada tәtbiq edilir?

•

sair mәqsәdlәrdә
tәrәvәz yumada
әt çәkilmәsindә
bәrk xәmir yoğurmada
krem üçün

670 Forma vermә prosesi neçә adlanır?

•

kimyәvi proses
ilkin emal
istilik prosesi
fiziki proses
formalaşma prosesi

671 Mәhsulların dozalanması üçün hansı avadanlıq daha yaxşı sayılır?

•

lentli
diskli
maqnitli dozator
barabanlı
titrәyişli

672 Dozalaşma rejiminә görә avadanlıqlar neçә qrupa bölünür?

•

7.0
5.0
3.0
2.0
6.0

673 Hansı aparatlar mәhsulun keyfiyyәtinә tәsir edir?

•

nәqledici
nәzarәt
kassa
qablaşdırıcı
çәki

674 Mәhsulun reklamın asanlaşdıran nәdir?

•

xırdalama
dondurma
bölünmә
bükülәn

doğrama

675 Maşınlar tәyinatına görә neçә bölünür?

•

6.0
4.0
2.0
3.0
5.0

676 Yük qaldıran maşınlar hansı qrupa aid edilir?

•

mal yerlәşdirilmәsi
montaj
işçi
funksional tәyinat
mexaniklәşmә

677 Konveyerlәr,elevatorlar,şnerlәr hansı qrupa aiddir?

•

fasilәli işlәyәn nәqledici maşınlar
dövri işlәyәn yükqaldırıcı maşınlar
yüklәyiciboşaldıcı maşınlar
fasilәsiz işlәyәn nәqledici maşınlar
yükqaldıran maşınlar

678 Elastik dartıcı üzvü olmayan nәqledicilәrә hansı mexanizm aiddir

•

arabalı konveyerlәr
şnek(vinti konveyerlәr
yırğalanan konveyerlәr
lentli konveyerlәr
asılmış konveyerlәr

679 ЭПН1 meylli rәfli yüklәrin hansı yüksәkliyә yerdәyişmәsi üçün nәzәrdә tutulub

•

4600mm
4000m
3600mm
2600mm
3000mm

680 Yırğalanan konveyerlәr nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur

•

tәktәk vә tarada olan malların nәqli üçün
torpaq vә qumun nәqli üçün
tozlu,yanan vә buxarlanan malların nәqli üçün
narındәnәvәr vә lifli malların nәqli üçün
xırda detalların nәqli üçün

681 Arabalı konveyerlәr nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur

•

tozlu,yanan vә buxarlanan malların nәqli üçün
tәktәk vә tarada olan malların nәqli üçün
torpaq vә qumun nәqli üçün
xırda detalların nәqli üçün
narındәnәvәr vә lifli malların nәqli üçün

682 Vintli konyerlәr üçün nә nәzәrdә tutulmuşdur

•

tәktәk vә tarada olan malların nәqli üçün
tozlu,yanan vә buxarlanan malların nәqli üçün
torpaq vә qumun nәqli üçün
xırda detalların nәqli üçün
narındәnәvәr vә lifli malların nәqli üçün

683 KП55 plastinkalı konveryer nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur

•

tozlu,yanan vә buxarlanan malların nәqli üçün
tәktәk vә tarada olan malların nәqli üçün
torpaq vә qumun nәqli üçün
xırda detalların nәqli üçün
narındәnәvәr vә lifli malların nәqli üçün

684 Konveyerin hansı hissәsi elektrik mühәrriki,silindr,hidropaylayıcı,yağ çәni vә әks klapanlardan ibarәtdir

•

elektrik ötürücüsü
elektrohidroötürücü
әsas seksiya
hәrәkәtli seksiya
araba

685 Konveyerin hansı hissәsi motorbarabandır vә konveyer lentinin hәrәkәtinin tarazlığını tәmin edir

•

elektrohidroötürücü
elektrik ötürücüsü
әsas seksiya
hәrәkәtli seksiya
araba

686 Konveyerin hansı hissısi nәqledicinin oxunun uzunluğunu 2,5mә qәdәr böyüdә bilir

•

әsas seksiya
hәrәkәtli seksiya
elektrohidroötürücü
elektrik ötürücüsü
araba

687 Konveyerin hansı hissәsi oxun meyl bucağını dәyişir vә hәrәkәtsiz seksiyanı әsas seksiya istiqamәtindә
yönәldir

•

elektrohidroötürücü
әsas seksiya
hәrәkәtli seksiya
araba
elektrik ötürücüsü

688 Keçid zamanı kabinәyә dәyәn zәrbәnin yumşaldılması üçün hansı qurğu nәzәrdә tutulmuşdur

•

sürәt tәnzimlәyicisi
maşın şöbәsi
sirkәn
paylayıcı şәbәkә
darәetmәnin maqnitstansiyası

689 Liftin şaxtasının aşağısında nә quraşdırılmışdır

•

sürәt tәnzimlәyicisi
amartizator

maşın şöbәsi
sirkәn
darәetmәnin maqnitstansiyası

690 Liftin maşın şöbәsindә nә quraşdırılmışdır

•

maşın şöbәsi
sirkәn
sürәt tәnzimlәyicisi
idarәetmәnin maqnitstansiyası
paylayıcı şәbәkә

691 Liftin şaxtasının yuxarı tәrәfindә nә yerlәşir

•

sirkәn
paylayıcı şәbәkә
idarәetmәnin maqnitstansiyası
sürәt tәnzimlәyicisi
maşın şöbәsi

