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2948_az_qiyabi Y2017 Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 2948 Sahә müәssisәlәrindә ( şәrabçılıq) istehsalın tәşkili

Mәhsulun ideya anlayışı necә ifadә edilir

Yeni mәhsulun bazara çıxarılmasının mәrhәlәlәri hansılardır?

Yeni mәhsulun bazara çıxarılmasının neçә mәrhәlәsi var?

Mәhsulun surәti anlayışı nәdir?

Mәhsulun mәnası anlayışı nәdir?

Mәhsulun ideyası anlayışı nәdir?

Mәhsul vahidinin texnoloji maya dәyәri eyni olduqda sәmәrәli variantı seçmәk üçün hasnı göstәricidәn
istifadә edilir?

istehsalın zamanı
bazarın kәmiyyәti
strateji yanaşma
istehsalın keyfiyyәti
müәssisәnin bazara tәkil edә bilәcәyi mәhsul haqqında ümumi fikir•

ideyaların yaradılması, ideyanın seçilmәsi, istehsal vә satış imkanlarının tәhlili mәrhәlәsi
marketinq strategiyası, ideyaların yaradılması, sınaqların keçirilmәsi
yeni mәhsulun layihәsinin işlınib haırlanması, sınaqların keçirilmәsi
kommersiya istehsalının tәşkili, ideyaların yaradılması
bazara çıxma mәrhәlsi, yenimәhsulun bazar tәrәfindәn qbul edilmәsi, yetkinlik mәrhәlәsi, tәnәzzül mәrhәlәsi•
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mәqsәdli bazarın kәmiyyәti
texnikiiqtisadi norma
müәssisәninbazra tәklif edә bilәcәyi mümkün mәhsul haqqında ümumi tәsәvvür
real mövcud olan mәhsul haqqında istehlakçılarda yaranmış tәssürat•
ideyanın istehlakçılar üçün әhәmiyyәtli olan mәfhumlarla ifadә olunmuş variantı

ideyanın istehlakçılar üçün әhәmiyyәtli olan mәfhumlarla ifadә olunmuş variantı•
uzunmüddәtli strateji yanaşma
real mövcud olan mәhsul haqqında istehlakçılarda yaranmış tәssürat
mәqsәdli bazarın kәmiyyәti
müәssisәninbazra tәklif edә bilәcәyi mümkün mәhsul haqqında ümumi tәsәvvür

uzunmüddәtli strateji yanaşma
mәqsәdli bazarın kәmiyyәti
müәssisәnin bazara tәklif edә bilәcәyi mümkün mәhsul haqqında ümumi tәsәvvür•
ideyanın istehlakçılar üçün әhәmiyyәtli olan mәfhumlarla ifadә olunmuş variantı
real mövcud olan mәhsul haqqında istehlakçılarda yaranmış tәssürat

“texnoloji proqram”
maya dәyәrindәn
“kritik proqram”•
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Dәyişәn xәrclәrin göstәricisi nәdir?

Sabit xәrclәrin göstәricisi nәdir?

Texnoloji maya dәyәrinin tәrkibiә daxil olan xәrclәr şәrti olaraq hansıdır?

Texnoloji maya dәyәrinin tәrkibiә daxil olan xәrclәr şәrti olaraq neçә qrupa bölünür?

Yeni növ mәhsul hazırlanarkәn texnoloji proseslәrin әn әlverişlisi vә sәmәrәlisini seçmәk üçün hansı
göstәricidәn istifadә edilir?

İstehsalın texnoloji hazırlığının hansı forması kütlәvi, orta, iri seriyalı istehsal şәraitindә tәtbiq edilir?

İstehsalın texnoloji hazırlığının hansı forması kiçik seriyalı vә fәrdi istehsal şәraitindә tәtbiq edilir?

“elektron proqram”
investsiya dәyәrindәn

yanacağa vә enerjiyә vә s. çәkilәn xәrclәr•
maşın vә avadanlqıların saxlanılmasına vә istismarına çәklilәn xәrclәr
yeni yaradılacaq mәhsulun mqdarı
mәhsul vahidinin hazırlanmsına sәrf olunan xәrclәrinvestisiya qoyuluşunun hәcmi
effektivlik әmsalı

illik qәnaәtin mәblәği
yeni yaradılacaq mәhsulun mqdarı
mәhsul vahidinin hazırlanmsına sәrf olunan xәrclәrinvestisiya qoyuluşunun hәcmi
effektivlik әmsalı
maşın vә avadanlqıların saxlanılmasına vә istismarına çәklilәn xәrclәr•

dәyәr göstәricisi vә natural dәyәr
cari vә sabit xәrclәr
illik xәrclәr
sabit vә dәyişәn xәrclәr•
marketinq xәrclәri vә dәyişәn xәrclәr
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ideyanın yaradılması
mәhsulun keyfiyyәtindәn
tәmirә yararlığı
mәhsulun ölçüsündәn
texnoloji maya dәyәri•

avtomatlaşdırılmış forması
qarışıq forma
qeyri mәrkәzlәşdirilmiş forma
mәrkәzlәşdirilmiş forma•
texnoloji forma

qeyri mәrkәzlәşdirilmiş forma•
qarışıq forma
konstruksiya forması
texnoloji forma
mәrkәzlәşdirilmiş forma
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İstehsalın texnoloji hazırlığının hansı forması istehsalın tәşkilinin bütün formalarında tәtbiq edilir?

Qarışıq forma hansı istehsal şәratitindә tәtbiq edilir?

Qeyri mәrkәzlәşdirilmiş forma hansı istehsal şәaritindә tәtbiq edilir?

İstehsalın texnoloji hazırlığının mәrkәzlәşdirilmiş formasında işlәr müәssisәnin hansı şöbәsi tәrәfindәn
hәyata keşirilir?

Mәrkәzlәşdirilmiş forma hansı istehsal şәraitindә geniş tәtbiq edilir?

İstehsalın texnoloji hazırlığının formaları hansıdır?

Tәmir tәsәrrüfatının fәaliyyәtinin tәhlilinin üsulları hansıdır?

Amortizasiya ayırmalarını hesablamaq üçün sürәtlәndirilmiş metodun neçә növü var?

qeyri mәrkәzlәşdirilmiş forma
qarışıq forma•
konstruksiya forması
texnoloji forma
mәrkәzlәşdirilmiş forma

istehsalın tәşkilinin bütün formalarında•
ixtisaslaşdırımış vә kooperativlәşdiirlmiş istehsal şәraitindә
xidmәtedici , әsas sexlәrdә
kiçik seriyalı vә fәrdi istehsal şәraitindә
kömәkçi , yardımçı sexlәrdә

xidmәtedici , әsas sexlәrdә
kiçik seriyalı vә fәrdi istehsal şәraitindә•
ixtisaslaşdırımış vә kooperativlәşdiirlmiş istehsal şәraitindә
kütlәvi, orta, iri seriyalı istehsal şәraitindә
kömәkçi , yardımçı sexlәrdә

texnoloji şöbә•
әsas sexlәrdә
kömәkçi şöbә
yardımçı sexlәrdә
xidmәtedici şöbә

xidmәtedici , әsas sexlәrdә
fasilәli vә fasilәsiz işlyәn müәssislәrdә
ixtisaslaşdırımış vә kooperativlәşdiirlmiş istehsal şәraitindә
kütlәvi, orta, iri seriyalı istehsal şәraitindә•
kömәkçi , yardımçı sexlәrdә

әtraf mühitin mühafizәsinin, istehsala texniki xidmәtin forma
elmi tәdqiqat, konstruksiya, texnoloji hazırlıq, maddi tәşkilati hazırlıq forma
birbaşa, anoloji, tәdqiqat forma
mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt, energetika tәsәrrüfati forma
mәrkәzlәşdirilmiş ,qeyrimәrkәzlәşdirilmiş, qarışıq forma•

heç bir üsul deyil
birinci növ mәnәvi aşınma vә ikinci növ mәnәvi aşınma üsulu
müqayisә vә kompleks üsuludur•
mәrkәzlәşdirilmiş vә qarışıq üsulu
fiziki köhnәlmә vә faktiki köhnәlmә üsulu
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Cari ildә tәmirin tәşkili vә onun hәyata keçirilmәsindә әldә edilmiş nәticәlәri, keçmiş dövrün nәticәlәri ilә
müqayisә tәmir tәsәrrüfatının fәaliyyәtinin tәhlilinin hansı üuluna aiddir?

Tәmir tәsәrrüfatının fәaliyyәtinin tәhlilinin neçә üsulu var?

Aşağıdakılardan hansı amortizasiya ayırmalarını hesablamaq üçün sürәtlәndirilmiş metodun növlәridir?

Amortizasiya ayırmalarını hesablamaq üçün yeni metod hansıdır?

Amortizasiya norması necә ifadә olunur?

Tәmir tәsәrrüfatının fәaliyyәtinin tәhlilinin kompleks üsulu necә hәyata keçirilir?

Tәmir tәsәrrüfatının fәaliyyәtinin tәhlilinin müqayisәli üsulu necә hәyata keçirilir?
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faktiki köhnәlmә üsulu
birinci növ mәnәvi aşınma üsulu
kumulyativ üsulu
kompleks üsul
müqayisә üsulu•
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birinci növ mәnәvi aşınma vә ikinci növ mәnәvi aşınma
fiziki köhnәlmә vә faktiki köhnәlmә
faktiki vә normativ xidmәt
kumulyativ vә qalığı azaldan•
mәrkәzlәşdirilmiş vә qarışıq forma

dәyәrin hesablanma metodu
intensiv metod
modernlәşdirmә metodu
xәrclәrin hesablanma metodu
sürәtlәndirilmiş metod•

әsas fondların qalıq dәyәri
modernlәşdirmәyә sәrf olunan xәrclәr
әsas fondların ümumi dәyәri
әsas fondların ümumi dәyәrinә nisbәtinin ifadәsi
amortizasiya ayırmalarının әsas fondların orta illik dәyәrinә nisbәtinin ifadәsidir•

tәmir edilәcәk avadanlıqların sayı
cari ildә tәmirin tәşkili vә onun hәyata keçirilmәsinәdә әldә edilmiş nәticәlәri, keçmiş dövrün nәticәlәri ilә vә s.
müqayisә
tәmirin vaxt norması vә mürәkkәblik dәrәcәsi
tәmir tәsәrrütının fәaliyytinin nәticәlәrini xarakterizә edәn kompleks halında birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә tәhlil
edilir

•
tәmir işlәrinin әmәk tutumu

tәmirin vaxt norması vә mürәkkәblik dәrәcәsi

•
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Rabitә tәsәrrüfatı bölmәsi hansı tәsәrrüfatın bölmәlәrinә aiddir?

Enerjigüc tәsәrrüfat bölmәsi hansı tәsәrrüfatın bölmәsinә aiddir?

Qaz tәsәrrüfatı bölmәsi hansı tәsәrrüfatın bölmәlәrinә aiddir?

Eneritәmir sexi hansı tәsәrrüfatın bölmәlәrinә aiddir?

İstilikgüc tәsәrrüfatı bölmәsi hansı tәsәrrüfatın bölmәlәrinә aiddir?

Energetika tәsәrrüfatının neçә bölmәsi var?

Enerji avadanlıqlarından düzgün istifadә edilmәsinә nәzarәt etmәklә onlara zәruri texniki xidmәt
göstәrmәklә hansı tәsәrrüfat sahәsi mәşğuldur7

cari ildә tәmirin tәşkili vә onun hәyata keçirilmәsinәdә әldә edilmiş nәticәlәri, keçmiş dövrün nәticәlәri ilә vә s.
müqayisә

•
tәmir edilәcәk avadanlıqların sayı
tәmir işlәrinin әmәk tutumu
plan ilindә aparılacaq tәmirlәrin sayı

anbar tәsәrrüfatı
tәmir tәsәrrüfatı
nәqliyyat tәsәrrüfatı
alәt tәsәrrüfatı
energetika tәsәrrüfatı•

nәqliyyat tәsәrrüfatı
tәmir tәsәrrüfatı
anbar tәsәrrüfatı
energetika tәsәrrüfatı•
alәt tәsәrrüfatı

nәqliyyat tәsәrrüfatı
energetika tәsәrrüfatı•
tәmir tәsәrrüfatı
anbar tәsәrrüfatı
qaz tәsәrrüfatı

alәt tәsәrrüfatı
nәqliyyat tәsәrrüfatı
energetika tәsәrrüfatı•
tәmir tәsәrrüfatı
anbar tәsәrrüfatı

energetika tәsәrrüfatı•
tәmir tәsәrrüfatı
nәqliyyat tәsәrrüfatı
alәt tәsәrrüfatı
anbar tәsәrrüfatı
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energetika tәsәrrüfatı•
tәmir tәsәrrüfatı
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Energetika tәsәrrüfatının vәzifәsi hansıdır?

Köhnәlmә anlayışı necә ifadә olunur?

Avadanlıqların texnikiiqtisadi parametirlәri müasir dövrün tәlәblәrinә cavab vermәmәsi әsas fondalrın
hansı aşınma formasına uyğun gәlir?

әsas fondların mәnәvi köhnәlmәsi necә baş veirir?

Avadanlıqların köhnәlmә dәrәcәsi hansı göstәricilәrlә tәyin olunur?

Avadanlılqraın fiziki aşınması hansı göstәricilәrdәn asılıdır?

Fiziki köhnәlmә anlayışı necә iafdә olunur?

nәqliyyat tәsәrrüfatı
alәt tәsәrrüfatı
anbar tәsәrrüfatı

müәssisәnin quruluşunu öyrәnmәk
istehsal prosesini mütamadi olaraq alәt vә tәrtibatla tәchiz etmәk
maye vә bәrk yanacaq növlәrinin lazımi şәraitdә vә keyfiyyәtdә saxlanılmasını tәmin etmәk•
әsas fondaların tez sıradan çıxmasının qarşısını almaq
müәssisәnin ayrı –ayrı sexlәrini öyrәnmәk

tәmir işlәrinin apaprılması
sexlәrә yeni avadanlıqların gәtirilmәsi
әsas fondların dәyәrinin bir hissәsinin itirilmәsi prosesi•
pul vәsaiti xәrclәmәk
sexlәrdә olan avadanlıqların dәyişdirilmәsi

mexaniki
sosial
mәnәvi•
fiziki
kimyәvi

avadanlıqların yeni әmәk vasitәlәrinin texnikiiqtisadi göstәricilәri sәviyyәsinә qәdәr yüksәldilmәsi
yeni yaradılan mәhsulun maya dәyәrinә keçirilәn hissәsinin pulla ifadәsidir
әsas fondların tamamilә aşınması nәticәsindә onların gәlәcәk istifadәsi üçün yararsız olması
avadanlqıların ahzırlanıdığı sahәdә әmәk mәhsuldarlığının artırılması vә eyni növ әmәk vasitәlәrinin
ucuzlaşdıırlması
avadanlıqların texnikiiqtisadi parametirlәri müasir dövrün tәlәblәrinә cavab vermir•

maya dәyәrindәn, әmtәәlik göstәricisindәn
işlәtmә müddәtindәn
saxlanma müddәtindәn
faktiki vә normativ xidmәt müddәtindәn•
daşınma müddәtindәn

mexaniki, fiziki göstәricilәrindәn
sudan, tәzyiqdәn
soyuqdan, şaxtadan
temperaturdan, nisbi rütubәtdәn
istisam müüdәti vә intensivliyi, saxlanılma şәraiti•

avadanlıqların yeni әmәk vasitәlәrinin texnikiiqtisadi göstәricilәri sәviyyәsinә qәdәr yüksәldilmәsi
yeni yaradılan mәhsulun maya dәyәrinә keçirilәn hissәsinin pulla ifadәsidir
fondların tamamilә aşınması nәticәsindә onların gәlәcәk istifadәsi üçün yararsız olması•
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әsas fondların aşınma(köhnәlmә)formaları hansılardır?

Amortizasiya anlayışı necә ifadә olunur?

әsas fondların dәyәrinin bir hissәsinin itirilmәsi prosesi necә adlanır?

Aşağıda verilәn kәmiyyәtlәrәdәn hansını tәhlil edәrkәn modernlәşdirilmiş avadanlıqların xüsusi cәki
göstәricisindәn istifadә edilir?

Aşağıda verilәn kәmiyyәtlәrәdәn hansını tәhlil edәrkәn tәmirçi fәhlәlәrin әmәk mәhsuldarlığı
göstәricisindәn istifadә edilir?

Aşağıda verilәn kәmiyyәtlәrәdәn hansını tәhlil edәrkәn tәmir işlәrinә çәkilәn xәrclәrin payı göstәricisi
istifadә edilir?

Yeni yaradılan mәhsulun maya dәyәrinә keçirilәn hissәsinin pulla ifadәsi hansı anlayışdır?

avadanlqıların ahzırlanıdığı sahәdә әmәk mәhsuldarlığının artırılması vә eyni növ әmәk vasitәlәrinin
ucuzlaşdıırlması
avadanlıqların texnikiiqtisadi parametirlәri müasir dövrün tәlәblәrinә cavab vermir

mexaniki, mәnәvi
fiziki, qarışıq,mexankiki
kimyәvi, qarışıq, mәrkәzlәşdirilmiş
fiziki,mәnәvi, sosial•
mexaniki, kimyәvi, fiziki

tәmir işlәrinin apaprılması
yeni yaradılan mәhsulun maya dәyәrinә keçirilәn hissәsinin pulla ifadәsidir•
әsas fondların dәyәrinin bir hissәsinin itirilmәsi prosesi
pul vәsaiti xәrclәmәk
sexlәrdә olan avadanlıqların dәyişdirilmәsi

mәhv olma
sıradan çıxma
xarab olma
köhnәlmә•
qırılma

energetika tәsәrrüfatının fәaliyyәtini
nәqliyyat tәsәrrüfatının fәaliyyәtini
tәmir tәsәrrüfatının fәaliyyәtini•
anbar tәsәrrüfatının fәaliyyәtini
alәt tәsәrrüfatının fәaliyyәtini

tәmir tәsәrrüfatının fәaliyyәtini•
energetika tәsәrrüfatının fәaliyyәtini
alәt tәsәrrüfatının fәaliyyәtini
nәqliyyat tәsәrrüfatının fәaliyyәtini
anbar tәsәrrüfatının fәaliyyәtini

alәt tәsәrrüfatını
nәqliyyat tәsәrrüfatını
anbar tәsәrrüfatını
tәmir tәsәrrüfatını•
energetika tәsәrrüfatını

mәhv olma
sıradan çıxma
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Avadanlığın mәnәvi aşınmasının növlәri hansılardır?

Avadanlığın mәnәvi aşınmasının neçә növü var?

әsas fondların tamamilә aşınması nәticәsindә onların gәlәcәk istifadәsi üçün yararsız olması әsas
fondalrın hansı aşınma formasına uyğun gәlir?

Avadanlıqların texnikiiqtisadi parametirlәri müasir dövrün tәlәblәrinә cavab vermәmәsi әsas fondalrın
hansı aşınma formasına uyğun gәlir?

әsas fondların mәnәvi köhnәlmәsi necә baş veirir?

Aşağıda verilәn kәmiyyәtlәrәdәn hansını tәhlil edәrkәn müәssisәnin avadanlıq parkında tәmirә ehtiyacı
olan avadanlıqların xüsusi çәki göstәricisindәn istifadә edilir?

Tәmir tәsәrrütının fәaliyytinin nәticәlәrini xarakterizә edәn kompleks halında birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә
tәhlil hansı üsula aiddir?

xarab olma
köhnәlmә
amortizasiya•

mexaniki vә mәhsuldar aşınma
sosial vә kimyәvi aşınma
mәnәvi vә kimyәvi aşınma
fiziki vә mexaniki aşınma
birinci nov mәnәvi aşınma vә ikinci növ mәnәvi aşınma•

6
2•
3
5
4

mexaniki
fiziki•
mәnәvi
sosial
kimyәvi

mexaniki
sosial
mәnәvi•
fiziki
kimyәvi

avadanlıqların yeni әmәk vasitәlәrinin texnikiiqtisadi göstәricilәri sәviyyәsinә qәdәr yüksәldilmәsi
yeni yaradılan mәhsulun maya dәyәrinә keçirilәn hissәsinin pulla ifadәsidir
әsas fondların tamamilә aşınması nәticәsindә onların gәlәcәk istifadәsi üçün yararsız olması
avadanlqıların ahzırlanıdığı sahәdә әmәk mәhsuldarlığının artırılması vә eyni növ әmәk vasitәlәrinin
ucuzlaşdıırlması
avadanlıqların texnikiiqtisadi parametirlәri müasir dövrün tәlәblәrinә cavab vermir•

energetika tәsәrrüfatını
nәqliyyat tәsәrrüfatını
tәmir tәsәrrüfatını•
anbar tәsәrrüfatını
alәt tәsәrrüfatını
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Tәmir tәsәrrüfatının fәaliyyәtinin tәhlilinin kompleks üsulu necә hәyata keçirilir?

Aşağıda verilәn kәmiyyәtlәrәdәn hansını tәhlil edәrkәn şәrtitәmir vahidinin maya dәyәri göstәricisi
istifadә edilir?

Cari ildә tәmirin tәşkili vә onun hәyata keçirilmәsindә әldә edilmiş nәticәlәri, keçmiş dövrün nәticәlәri ilә
müqayisә tәmir tәsәrrüfatının fәaliyyәtinin tәhlilinin hansı üuluna aiddir?

Tәmir tәsәrrüfatının fәaliyyәtinin tәhlilinin müqayisәli üsulu necә hәyata keçirilir?

Tәmir tәsәrrüfatının fәaliyyәtinin tәhlilinin üsulları hansıdır?

Tәmir tәsәrrüfatının fәaliyyәtinin tәhlilinin neçә üsulu var?

Aşağıdakılardan hansı amortizasiya ayırmalarını hesablamaq üçün sürәtlәndirilmiş metodun növlәridir?

kumulyativ üsulu
müqayisә üsulu•
faktiki köhnәlmә üsulu
birinci növ mәnәvi aşınma üsulu
kompleks üsul

tәmirin vaxt norması vә mürәkkәblik dәrәcәsi
tәmir işlәrinin әmәk tutumu
tәmir edilәcәk avadanlıqların sayı
cari ildә tәmirin tәşkili vә onun hәyata keçirilmәsinәdә әldә edilmiş nәticәlәri, keçmiş dövrün nәticәlәri ilә vә s.
müqayisә
tәmir tәsәrrütının fәaliyytinin nәticәlәrini xarakterizә edәn kompleks halında birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә tәhlil
edilir

•

energetika tәsәrrüfatını
nәqliyyat tәsәrrüfatını
tәmir tәsәrrüfatını•
anbar tәsәrrüfatını
alәt tәsәrrüfatını

kumulyativ üsulu
müqayisә üsulu•
faktiki köhnәlmә üsulu
birinci növ mәnәvi aşınma üsulu
kompleks üsul

cari ildә tәmirin tәşkili vә onun hәyata keçirilmәsinәdә әldә edilmiş nәticәlәri, keçmiş dövrün nәticәlәri ilә vә s.
müqayisә

•
plan ilindә aparılacaq tәmirlәrin sayı
tәmir işlәrinin әmәk tutumu
tәmir edilәcәk avadanlıqların sayı
tәmirin vaxt norması vә mürәkkәblik dәrәcәsi

mәrkәzlәşdirilmiş vә qarışıq üsulu
müqayisә vә kompleks üsuludur•
fiziki köhnәlmә vә faktiki köhnәlmә üsulu
birinci növ mәnәvi aşınma vә ikinci növ mәnәvi aşınma üsulu
kumulyativ vә qalığı azaldan üsulu

6
4
3
5
2•
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Amortizasiya ayırmalarını hesablamaq üçün sürәtlәndirilmiş metodun neçә növü var?

Amortizasiya ayırmalarını hesablamaq üçün yeni metod hansıdır?

Amortizasiya normasının müәyyәn olunmasında hansı amillәrdәn istifadә eilir?

Amortizasiya norması necә ifadә olunur?

İllik amortizasiya ayırmaları hansı kәmiyyәt ilә müәyyәn edilir?

İllik amortizasiya ayrılmalarının mәblәği hansı göstәricilәrdәn asılıdır?

Tәmir işlәrinin vә avadanlığın modernlәşdirilmәsinin maliyyәlәşdirilmәsini hansı fond tәrәfindәn hәyata
keçirilir?

mәrkәzlәşdirilmiş vә qarışıq forma
faktiki vә normativ xidmәt
fiziki köhnәlmә vә faktiki köhnәlmә
birinci növ mәnәvi aşınma vә ikinci növ mәnәvi aşınma
kumulyativ vә qalığı azaldan•

6
2•
3
4
5

dәyәrin hesablanma metodu
modernlәşdirmә metodu
intensiv metod
sürәtlәndirilmiş metod•
xәrclәrin hesablanma metodu

tәmir tәsәrrüfatını tәşkil vә s.
fondların xidmәt müddәti vә s.
modernlәşdirmәyә çәkilәn xәrclәrin mәblәği vә s.
әsas fondların normativ xidmәt müddәti vә s.•
ümumi amortizasiya ayırmaları vә s.

әsas fondların qalıq dәyәri
amortizasiya ayırmalarının әsas fondların orta illik dәyәrinә nisbәtinin ifadәsidir•
әsas fondların ümumi dәyәrinә nisbәtinin ifadәsi
әsas fondların ümumi dәyәri
modernlәşdirmәyә sәrf olunan xәrclәr

nizamnamә norması
amortizasiya norması•
aksiya norması
amortizasiya fondu
vәsait fondu

avadanlıqların mәnәvi aşınmasından
faktiki xidmәt müddәtindәn
әsasfondların ümumi dәyәrindәn vә onların xidmәt dövrünün uzunluğundan•
әsas fondların tamamilә aşınmasından
normativ xidmәt növündәn

nizamnamә fondu
pay fondu
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Amortizasiya fondu hansı әmәliyyatların maliyyәlәşdirilmәsindә iştirak edir?

әsas fondların tam bәrpası üçün nәzәrdә tutulan xüsusi pul fondu necә adlanır?

Seriyalı istehsal şәraitindә avadanlıqların alınmasına çәklinәn xәrclәrin neçә faizi alәtlәrin alınmasında
istifadә olunur?

Alәt tәsәrrüfatının yaradılmasında mәqsәd nәdir?

Sex vә istehsal sahәlәrini texnoloji alәt vә tәrtibatlarla tәchiz edәn hansı tәsәrrüfatıdır?

Fәrdi istehsal şәraitindә avadanlıqların alınmasına çәklinәn xәrclәrin neçә faizi alәtlәrin alınmasında
istifadә olunur?

Kütlәvi istehsal şәraitindә avadanlıqların alınmasına çәklinәn xәrclәrin neçә faizi alәtlәrin alınmasında
istifadә olunur?

aksiya fondu
amortizasiya fondu•
vәsait fondu

yanacaq fondunun maliyyәlәşdirilmәsindә
tәmir işlәrinin vә avadanlığın modernlәşdirilmәsindә•
tәmir tәsәrrüfatının maliyyәlәşdirilmәsindә
anbar tәsәrrüfatının yaradılmasında
kommersiya sәylәrinin güclәndirilmәsindә

nizamnamә fondu
pay fondu
aksiya fondu
amortizasiya fondu•
vәsait fondu

510%
810%•
1520%
2025%
1015%

müәssisәnin ayrı –ayrı sexlәrini öyrәnmәk
müәssisәnin quruluşunu öyrәnmәk
istehsal prosesini mütamadi olaraq alәt vә tәrtibatla tәchiz etmәk•
fәhlәlәrә alәtlәrlә işlәmә tәlimi keçmәk
әsas fondaların tez sıradan çıxmasının qarşısını almaq

kömәkçi sexlәr
tәmir tәsәrrüfatı
nәqliyyat tәsәrrüfatı
alәt tәsәrrüfatı•
anbar tәsәrrüfatı

2530%
57%•
810%
1520%
2025%

810%
1015%

•
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Aşağıda verilәn kәmiyyәtlәrәdәn hansını tәhlil edәrkәn tәmirçi fәhlәlәrin әmәk mәhsuldarlığı
göstәricisindәn istifadә edilir?

Aşağıda verilәn kәmiyyәtlәrәdәn hansını tәhlil edәrkәn modernlәşdirilmiş avadanlıqların xüsusi cәki
göstәricisindәn istifadә edilir?

Aşağıda verilәn kәmiyyәtlәrәdәn hansını tәhlil edәrkәn şәrtitәmir vahidinin maya dәyәri göstәricisi
istifadә edilir?

Tәmir tәsәrrütının fәaliyytinin nәticәlәrini xarakterizә edәn kompleks halında birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә
tәhlil hansı üsula aiddir?

Aşağıda verilәn kәmiyyәtlәrәdәn hansını tәhlil edәrkәn tәmir işlәrinә çәkilәn xәrclәrin payı göstәricisi
istifadә edilir?

Aşağıda verilәn kәmiyyәtlәrәdәn hansını tәhlil edәrkәn müәssisәnin avadanlıq parkında tәmirә ehtiyacı
olan avadanlıqların xüsusi çәki göstәricisindәn istifadә edilir?

2530%•
2025%
1520%

energetika tәsәrrüfatının fәaliyyәtini
anbar tәsәrrüfatının fәaliyyәtini
tәmir tәsәrrüfatının fәaliyyәtini•
nәqliyyat tәsәrrüfatının fәaliyyәtini
alәt tәsәrrüfatının fәaliyyәtini

energetika tәsәrrüfatının fәaliyyәtini
anbar tәsәrrüfatının fәaliyyәtini
tәmir tәsәrrüfatının fәaliyyәtini•
nәqliyyat tәsәrrüfatının fәaliyyәtini
alәt tәsәrrüfatının fәaliyyәtini

alәt tәsәrrüfatını
energetika tәsәrrüfatını
tәmir tәsәrrüfatını•
anbar tәsәrrüfatını
nәqliyyat tәsәrrüfatını

kumulyativ üsulu
birinci növ mәnәvi aşınma üsulu
faktiki köhnәlmә üsulu
müqayisә üsulu•
kompleks üsul

alәt tәsәrrüfatını
energetika tәsәrrüfatını
tәmir tәsәrrüfatını•
anbar tәsәrrüfatını
nәqliyyat tәsәrrüfatını

energetika tәsәrrüfatını
anbar tәsәrrüfatını
tәmir tәsәrrüfatını•
nәqliyyat tәsәrrüfatını
alәt tәsәrrüfatını
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Qida sәnayesi müәssislәrindә enerjinin mәsrәf normasını işlәyib hazırlamaq üçün neçә üsuldan istifadә
edilir?

Müәssislәrdә enerji ehtiyatlarının neçә faizi texnoloji mәqsәdlәri hәyata keçirmәk üçün işlәdilir?

Sәnaye müәssislәrindә enerji ehtiyatlarından hansı mәqsәdlәr üçün istifadә olunur?

Enerjinin mәsrәf normasını işlәyib hazırlamaq üçün istifadә olunan üsullardan hansı daha sәmәrәlidir?

Enerjinin mәsrәf normasını işlәyib hazırlamaq üçün istifadә olunan differensiallaşdırıılmış üsuldan harda
tәtbiq edilir?

Qida sәnayesi müәssislәrindә enerjinin mәsrәf normasını işlәyib hazırlamaq üçün üsullar hansılardır?

Soba tәsәrrüfatı bölmәsi hansı tәsәrrüfatın bölmәsinә aiddir?

6
2•
5
4
3

4750%•
3040%
6771%
4245%
2530%

kömәkçi işlәri yerinә yetirmәk üçün
avadanlıqların mühәrrikini işlәtmәk üçün•
müәssisәnin ayrı –ayrı sexlәrinin enerji tuutmunu öyrәnmәk üçün
müәssisәnin quruluşunu öyrәnmәk üçün
әsas fondaların tez sıradan çıxmasının qarşısını almaq üçün

kumulyativ metod
balans üsul
norma vә normativlәr
differensiallaşdırılmış üsul
irilәşdirilmiş üsul•

plan ilindә aparılacaq tәmirlәrin sayı
әsas vә kömәkçi işlәrin yerinә yetirilmәsi üçün enerji ehtiyatlarının mәsrәf normalarını müәyyәn etdikdә•
cari ildә tәmirin tәşkili vә onun hәyata keçirilmәsinәdә әldә edilmiş nәticәlәri, keçmiş dövrün nәticәlәri ilә vә s.
müqayisә
tәmir edilәcәk avadanlıqların sayı
tәmir işlәrinin әmәk tutumu

norma vә normativlәr
mürәkkәb vә qarışıq üsul
kumulyativ vә qalığı azaldan metod
differensiallaşdırılmış vә irilәşdirilmiş üsul•
adi vә irilәşdiirlmiş üsul

alәt tәsәrrüfatı
energetika tәsәrrüfatı•
nәqliyyat tәsәrrüfatı
qaz tәsәrrüfatı
anbar tәsәrrüfatı
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İstilikgüc tәsәrrüfatı bölmәsi hansı tәsәrrüfatın bölmәlәrinә aiddir?

Energetika tәsәrrüfatının neçә bölmәsi var?

Enerji avadanlıqlarından düzgün istifadә edilmәsinә nәzarәt etmәklә onlara zәruri texniki xidmәt
göstәrmәklә hansı tәsәrrüfat sahәsi mәşğuldur?

Energetika tәsәrrüfatının vәzifәsi hansıdır?

Alәt tәsәrrüfatının tәrkibindә olan model sexinin fәaliyyәti nәdir?

Enerjigüc tәsәrrüfat bölmәsi hansı tәsәrrüfatın bölmәsinә aiddir?

Qaz tәsәrrüfatı bölmәsi hansı tәsәrrüfatın bölmәlәrinә aiddir?

Enerjitәmir sexi hansı tәsәrrüfatın bölmәlәrinә aiddir?

energetika tәsәrrüfatı•
alәt tәsәrrüfatı
nәqliyyat tәsәrrüfatı
tәmir tәsәrrüfatı
anbar tәsәrrüfatı

5
3
4
7
6•

energetika tәsәrrüfatı•
alәt tәsәrrüfatı
nәqliyyat tәsәrrüfatı
tәmir tәsәrrüfatı
anbar tәsәrrüfatı

müәssisәnin quruluşunu öyrәnmәk
әsas fondaların tez sıradan çıxmasının qarşısını almaq
maye vә bәrk yanacaq növlәrinin lazımi şәraitdә vә keyfiyyәtdә saxlanılmasını tәmin etmәk•
istehsal prosesini mütamadi olaraq alәt vә tәrtibatla tәchiz etmәk
müәssisәnin ayrı –ayrı sexlәrini öyrәnmәk

ağacdan modellәr hazırlanır
xüsusi alәtlәrin hazırlnaması vә işlәnmiş alәtlәrin bәrpası ilә mәşğul
alәtlәrin kәnardan alınması ilә mәşğul olur
alәtlәrin tәmiri ilә mәşğul olur
metaldan vә ya ağacdan modellәr, presformalar hazırlanır•

anbar tәsәrrüfatı]
alәt tәsәrrüfatı
nәqliyyat tәsәrrüfatı
tәmir tәsәrrüfatı
energetika tәsәrrüfatı•

tәmir tәsәrrüfatı
qaz tәsәrrüfatı
nәqliyyat tәsәrrüfatı
energetika tәsәrrüfatı•
anbar tәsәrrüfatı

•
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Hazırda müәssislәri tәsniflәşdirdikdә hansı göstәricidәn istifadә edilir?

Alәt tәsәrrüfatının tәrkibindә olan alәtsexinin fәaliyyәti nәdir?

Alәt tәsәrrüfatının tәrkibindә neçә bölmә var?

Fәaliyyәt göstәrmә müddәtlәrinә görә enerji resursları balansının qrupları hansılardır ?

İstifadә edilәn enerjinin növlәrinә görә yanacaqenerji balansının qrupları hansılardır?

İstifadә edilәn enerjinin növlәrinә görә yanacaqenerji balansı neçә qrupa ayrılır?

İstehsalı әhatә etmәlәrinә görә enerji resursları balansının qrupları hansılardır ?

energetika tәsәrrüfatı•
alәt tәsәrrüfatı
nәqliyyat tәsәrrüfatı
tәmir tәsәrrüfatı
anbar tәsәrrüfatı

enerji qurğularının gücü
әsas kapital dәyәri
әsas istehsal fondalrın dәyәri
işçilәrin sayı•
investisiya qoyulşunun hәcmi

ağacdan modellәr hazırlanır
xüsusi alәtlәrin hazırlnaması vә işlәnmiş alәtlәrin bәrpası ilә mәşğul olur•
alәtlәrin kәnardan alınması ilә mәşğul olur
alәtlәrin tәmiri ilә mәşğul olur
metaldan modellәr hazırlanır

9
3
2
4•
5

perspektiv vә cari enerji balansı•
neft,qaz, kömür balannsı
ilkin enerji balansı
ümummüәssisә, sex, istehsal sahәlәri balansı
elektrik enerji balansı, istilik enerji balansı, duru vә bәrk yanacaq balansı

perspektiv vә cari enerji balansı
neft,qaz, kömür balannsı
ilkin enerji balansı
ümummüәssisә, sex istehsal sahәlәri balansı
elektrik enerji balansı, istilik enerji balansı, duru vә bәrk yanacaq balansı•

8
5
6
3•
7

perspektiv vә cari enerji balansı
neft,qaz, kömür balannsı
ilkin enerji balansı

•
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Fәalityyәt göstәrmә müddәtlәrinә görә enerji resursları balansı neçә qrupa bölünür?

İstifadә edilәn enerjinin növlәrinә görә yanacaqenerji balansı neçә qrupa ayrılır?

İstehsalın yüksәk dәrәcәdә ahәngdar vә fasilәsiz gedişatını axın xәttinin hansı qrupu tәmi edir?

Bir vә ya bir neçә qrup hissәlәrinin emalından sonra digәr qrup hissәlәrinin emalına keçiririllmәsi axın
xәttinin hansı qrupu ilә sәciyyәlәnir?

Dәyişәn әşyalı axın xәtlәri necә sәciyyәlәnir?

Sabit konstruksiyaya vә texnologiyaya malik, çoxlu sayda hәmcins mәmulatlar hazırlayan sәnaye
müәssisәsindә hansı qrup axın xәtti tәtbiq edilir?

Bir әşyalı axın xәtti hansı sәanye müәssislәrindә tәtbiq edilir?

ümummüәssisә, sex, istehsal sahәlәri vә ayrıayrı iş yerlәri balansı•
elektrik enerji balansı, istilik enerji balansı, duru vә bәrk yanacaq balansı

3
7
2•
5
4

8
5
6
3•
7

müxtәlif әşyalı axın xәtlәri
bir әşyalı axın xәtlәri•
dәyişәn әşyalı axın xәtlәri
sabit әşyalı axın xәtlәri
qarışıq әşyalı axın xәtlәri

müxtәlif әşyalı axın xәtlәri
sabit әşyalı axın xәtlәri
dәyişәn әşyalı axın xәtlәri•
bir әşyalı axın xәtlәri
qarışıq әşyalı axın xәtlәri

müәyyәn olunmuş nәqliyyat vasitәsi ilә ahәngdarlığın tәmin olunması ilә
sabit konstruksiyaya vә texnologiyaya malik, çoxlu sayda hәmcins mәmulatların hazırlanması ilә
qarışıq texnologiyaya malik, az sayda hәmcins mәmulatların hazırlanması ilә
bir vә ya bir neçә qrup hissәlәrinin emalından sonra digәr qrup hissәlәrinin emalına keçiririllmәsi ilә•
bütün iş yerlәrindә konkret әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi ilә

müxtәlif әşyalı
bir әşyalı•
dәyişәn әşyalı
sabit әşyalı
qarışıq әşyalı

müәyyәn olunmuş nәqliyyat vasitәsi ilә ahәngdarlığı tәmin olunmuş
sabit konstruksiyaya vә texnologiyaya malik , çoxlu sayda hәmcins mәmulatlar hazırlayan•
qarışıq texnologiyaya malik, az sayda hәmcins mәmulatlar hazırlayan
müxtәlif mәmulatlar hazırlayan, sabit konstruksiyaya malik
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Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı axın xәttinin ixtisaslaşma dәrәcәsidir?

Axın xәtti ixtisaslaşdırma dәrәcәsinә görә neçә qrupa bölünür?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı axinli istehsalın ilkin vә әsas hәlqәsidir?

Aşağıda verilәnlәrdәn hansı istehsalın axınlı üsulla tәşkilinin mühüm şәrtidir?

әl әmәyindәn daha çox istifadә edilmәklә hәyata keçirilәn axın xәtti hansıdır?

әksәr hissә maşın vә mexanizimlәrin kömәyi ilә hәyata keçirilәn axın xәtti hansıdır?

Bütün әmәliyyatları maşın vә mexanizimlәrin kömәyi ilә hәyata keçirilәn axın xәtti hansıdır?

Avtomatik axın xәtlәrindә әmәliyyatlar necә yerinә yetirilir?

bütün iş yerlәrindә konkret әmәliyyatlar yerinә yetirilәn

fasilәli
bir әşyalı•
sahәlәrdaxili
sahәlәrarası
rayondaxili

5
2•
4
3
8

avtomatlaşdırma dәrәcәsi
әsas fondlar
axın sürәti
axın xәtti•
istehsal tsikli

müәyyәn olunmuş nәqliyyat vasitәsi ilә ahәngdarlıq tәmin olunsun
mәmulatlar emal olunduqdan sonra bir iş yerindәn digәrinә uzun fasilәdәn sonra ötürülsün
әsas vә kömәkçi әmәliyyatlar sinxronlaşdırılmış şәkildә hәyata keçirilsin•
bütün iş yerlәrindә konkret әmәliyyatlar yerinә yetirilsin
maşın vә avadanlıqların mәhsul hazırlaması ardıcıl olmayaraq hәyatakeçirilsin

fasilәsiz axın xәtti
qismәn mexaniklәşdirilmiş axın xәtti•
kompleks mexaniklәşdirilmiş axın xәtti
avtomatik axın xәtti
fasilәli axın xәtti

fasilәsiz axın xәtti
qismәn mexaniklәşdirilmiş axın xәtti
kompleks mexaniklәşdirilmiş axın xәtti•
avtomatik axın xәtti
fasilәli axın xәtti

fasilәsiz axın xәtti
qismәn mexaniklәşdirilmiş axın xәtti
kompleks mexaniklәşdirilmiş axın xәtti
avtomatik axın xәtti•
fasilәli axın xәtti
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Kompleks mexaniklәşdirilmiş axın xәtlәrindә әmәliyyatlar necә yerinә yetirilir?

Qismәn mexaniklәşdirilmiş axın xәtlәrindә әmәliyyatlar necә yerinә yetirilir?

Mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması sәviyyәsinә görә hansı axın xәtlәri var?

Ümumimüәssisә, sex vә sahә axın xәtlәri hansı müәssislәrin yaradılmasında tәtbiq edilir?

Hansı axın xәtlәrinin tәtbiqi kompleks mexaniklәşdirilmiş sahәlәrin,sexlәrin vә müәssisәlәrin
yaradılmasına imkan verir?

Istehsalın әhatә edilmәsi dәrәcәsinә görә axın xәttinin qrupla rı hansılardır?

İstehsalın әhatә edilmәsi dәrәcәsinә görә axın xәtlәri neçә qrupa bölünür?

ayrıayrı әmәliyyatlar vaxt etibari birbirinә uyğun olur
bütün әmәliyyatlar maşın vә mexanizimlәr kömәyi ilә•
әl әmәyindәn daha çox istifadә olunur
әksәr hissә maşın vә mexanizimlәrin kömәyi ilә
ayrıayrı әmәliyyatlar vaxt etibari ilә uyğun gәlmir

ayrıayrı әmәliyyatlar vaxt etibari birbirinә uyğun olur
bütün әmәliyyatlar maşın vә mexanizimlәr kömәyi ilә
әl әmәyindәn daha çox istifadә olunur
әksәr hissә maşın vә mexanizimlәrin kömәyi ilә•
ayrıayrı әmәliyyatlar vaxt etibari birbirinә uyğun gәlmir

ayrıayrı әmәliyyatlar vaxt etibari birbirinә uyğun olur
bütün әmәliyyatlar maşın vә mexanizimlәr kömәyi ilә
әl әmәyindәn daha çox istifadә olunur•
әksәr hissә maşın vә mexanizimlәrin kömәyi ilә
ayrıayrı әmәliyyatlar vaxt etibari ilә uyğun gәlmir

ixtisaslaşdırılmışvә universallaşdırlmış axın xәtlәri
qismәn mexaniklәşdirilmiş, kompleks mexaniklәşdirilmiş vә avtomatikl axın xәtlәri•
ümumimüәssisә, sex vә sahә axın xәtlәri
fasilәli vә fasilәsiz axın xәtlәri
bir әşyalı vәdәyişәn әşyalı axın xәtlәri

qarışıq müәssislәrin
ixtisaslaşdırılmış müәssislәrin
fasilәli vә fasilәsiz işlәyәn
kompleks avtomatlaşdırılmış vә mexaniklәşdirilmiş müәssisәlәrin•
universallaşdırlmış müәssislәrin

dәyişәn әşyalı axın xәtlәri
mexaniki vә avtomatlaşdırılmış axın xәtlәri
ümumimüәssisә, sex vә sahә axın xәtlәri•
fasilәli vә fasilәsiz axın xәtlәri
bir әşyalı axın xәtlәri

dәyişәn әşyalı axın xәtlәri
mexaniki vә avtomatlaşdırılmış axın xәtlәri
ümumimüәssisә, sex vә sahә axın xәtlәri•
fasilәli vә fasilәsiz axın xәtlәri
bir әşyalı axın xәtlәri

5
3•
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Fasilәsiz axın xәttindә ayrıayrı әmәliyyatlarda vaxt necә bölünmüşdür?

Fasilәli axın xәttindә ayrıayrı әmәliyyatlarda vaxt necә bölünmüşdür?

Fasilәsizlik dәrәcәsinә görә axın xәtlәrinin qrupu hansıdır?

Fasilәsizlik dәrәcәsinә görә axın xәtlәri neçә qrupa bölünür?

Axın xәttinin hansı qrupunda avadanlıqlar hәr dәfә yenidәn sazlanır ki, bu da istehsalin ahәngdar
gedişatına mәnfi tәsir göstәrir?

İstehsalın texniki hazırlığına hansı sistem daxildir

Hansı istehsal şәraitindә hazırlığın qarışıq forması hәyata keçirilir

4
7
8

istehsal tsikli qarışıq olaraq hәyata keçirilir
istehsal tsikli uzun olur
ayrıayrı әmәliyyatlar vaxt etibari birbirinә uyğun olur•
ayrıayrı әmәliyyatlar vaxt etibari ilә uyğun gәlmir
istehsal tsikli paralel olaraq hәyata keçirilir

istehsal tsikli qarışıq olaraq hәyata keçirilir
istehsal tsikli uzun olur
ayrıayrı әmәliyyatlar vaxt etibari birbirinә uyğun olur
ayrıayrı әmәliyyatlar vaxt etibari ilә uyğun gәlmir•
istehsal tsikli paralel olaraq hәyata keçirilir

sabit konstruksiyalı
fasilәli vә fasilәsiz•
avtomatlaşdırılmış vә fasilәsiz
mexaniklәşdirilmiş vә fasilәli
dәyişәn vә bir әşyalı axın xәtlәri

7
6
3
2•
8

müxtәlif әşyalı axın xәtlәri
bir әşyalı axın xәtlәri
dәyişәn әşyalı axın xәtlәri•
sabit әşyalı axın xәtlәri
qarışıq әşyalı axın xәtlәri

әmәk mәhsuldarlılğı artan sistem
mövcud texnoloji proseslәrin tәkmillәşdirilmәsi sistemi•
mәhsuldar qüvvәlәrin gücü
әmәk mәhsuldarlığı azalan sistem
maya dәyәri aşağı olan sistem

ixtisaslaşıdırlmış istehsal şәraiti
qarışıq seriyalı istehsal şәraitindә
kütlәvi istehsal şәraitindә•
qrup istehsalı şәraitindә
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Hansı istehsa şәraitindә hazırlığın qeyrimәrkәzlәşdirimiş forması tәtbiq edilir

Texniki nәzarәt şöbәsinin funksiyalarını göstәrin

Axın xәttinin fasilәısizliyini tәyin edәn tәdarük hansıdır

Texnoloji tәdarük necә ifadә olunur

Boşdayanmaları aradan qaldırmaq üçün yaradaılan pәstah hansıdır?

Sığorta pәstahı nә mәqsәdlә yaradılır?

Axın xәttinin fasilәsizliyini tәmin edәn hansı pәstahdır?

Dövriyyә pәstahı hansı funksiyanı yerinә yetirir?

bütün istehsal şәraitindә

bütün istehsal şәraitindә
fәrdi istehsa şәraitindә•
kütlәvi istehsal şәraitindә
orta istehsal şәraitindә
iri seriyalı istehsal şәraitindә

axın xәttinә nәzarәt
hazır mәhsulun qәbuluna nәzarәt•
fәaliyyәt proqramına nәzarәt
anbara nәzarәt
mәhsulun satışına nәzarәt

nәqliyyat tәdarükü
texnoloji tәdarük•
әmәliyyatlararası tәdarük
sığorta pәstahı
dövriyyә pәstahı

sobada olan mәhsul
yığılmaqda olan mәhsul•
axın xәttinin növüdür
tam mәhsul
fasilәsizliyi tәmin edәn mәhsul

әmәliyyatlararası pәstah
dövriyyә pәstahı
nәqliyyat pәstahı
texnoloji pәstah
sığorta pәstahı•

fasilәlәri aradan qaldırı
axın xәttinin fasilәsizliyini tәmin edir
boşdayanmaları aradan qaldırır•
yığılmaqda olan hissә
dәstәdәki hissәlәrin sәmәrәli ölçüsünü tәyin edir

әmәliyyatlararası pәstah
nәqliyyat pәstahı
dövriyyә pәstahı•
sığorta pәstahı
texnoloji pәstah
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Yığılmaqda olan hissә pәstahın hansı növünә aiddir?

Texnoloji pәstah nәdir?

Pәstah necә ifadә olunur?

Iki qonşu iş yerlәri arasındakı mәsafәni hansı kәmiyyәt xarakterizә edir?

Axın xәttinin uzunluğu necә ifadә olunur?

Eyni vaxtdan bir axın xәttindә ahәngdar buraxılan hissәlәrin miqdarını hansı kәmiyyәt xarakterizә edir?

Axın xәttinin mәhsuldarlığı necә ifadә olunur?

peçdә olan mәhsuldur
axın xәttinin fasilәsizliyini tәmin edir•
yığılmaqda olan hissәdir
tam hissәni peçdә çıxarır
fasilәlәri aradan qaldırı

nәqliyyat pәstahı
texnoloji pәstah•
әmәliyyatlararası pәstah
sığorta pәstahı
dövriyyә pәstahı

peçdә olan mәhsul
yığılmaqda olan hissәdir•
tam hissәdir
fasilәlәri aradan qaldırı
axın xәttinin fasilәsizliyini tәmin edir

avadanlıq növüdür
bitmәmiş istahsaldır•
tam istehsaldır
işlәnmiş alәtdir
alәt növüdür

axın xәttinin ahәngdarlığı
axın xәttinin mәhsuldarlığı
axın xәttinin uzunluğu•
axın xәttinin mәsafәsi
axın xәttinin faydalı iş vaxtı fondu

nәqliyyat vasitәlәrinin iş yerlәri arasındakı hәrәkәtinin intensivliyini
birbirinin ardınca buraxılan hissәlәrin emal olunmasına sәrf edilәn vaxt intervalını
iki qonşu iş yerlәri arasındakı mәsafә•
hissә vahidinin emal olunmasına sәrf edilәn sürәt
eyni vaxtdan bir axın xәttindә ahәngdar buraxılan hissәlәrin miqdarını

axın xәttinin faydalı iş vaxtı fondu
axın xәttinin ahәngdarlığı
axın xәttinin sürәtini
axın xәttinin mәhsuldarlığı•
axın xәttinin mәsafәsi

ikivә daha artıq qonşu iş yerinin mәrkәzi arasındakı mәsafәni
birbirinin ardınca buraxılan hissәlәrin emal olunmasına sәrf edilәn vaxt intervalını
nәqliyyat vasitәlәrinin iş yerlәri arasındakı hәrәkәtinin intensivliyini

•
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Nәqliyyat vasitәlәrinin iş yerlәri arasındakı hәrәkәtinin intensivliyini hansı kәmiyyәt sәciyyәlәndirir?

Axın xәttinin ahәngdarlığı necә xarakterizә olunur?

Birbirinin ardınca buraxılan hissәlәrin emal olunmasına sәrf edilәn vaxt intervalını hansı kәmiyyәt
sәciyyәlәndirir?

Axın xәttinin taktı nәyi sәciyyәlәndirir?

Aşağıda verilәnlәrdәn hansı dәstәli istehsal üsulunun sәmәrәliliyinin yüksәldimәsi yollarına aiddir?

Qrup istehsal üsulunun tәtәbiqinin üstün cәhәti hansıdır?

Dәstәdә olan hissәlәrin sәmәrәli ölçüsünün tәyin edilmәsindә mәqsәd nәdir?

eyni vaxtdan bir axın xәttindә ahәngdar buraxılan hissәlәrin miqdarını•
hissә vahidinin emal olunmasına sәrf edilәn sürәt

axın xәttinin sürәtini
axın xәttinin taktı
axın xәttinin mәhsuldarlığı
axın xәttinin ahәngdarlığı•
axın xәttinin faydalı iş vaxtı fondu

iki qonşu iş yerinin mәrkәzi arasındakı mәsafәni
birbirinin ardınca buraxılan hissәlәrin emal olunmasına sәrf edilәn vaxt intervalını
nәqliyyat vasitәlәrinin iş yerlәri arasındakı hәrәkәtinin intensivliyini•
bir axın xәttindә ahәngdar buraxılan hissәlәrin miqdarını
hissә vahidinin emal olunmasına sәrf edilәn vaxtı

axın xәttinin sürәtini
axın xәttinin mәhsuldarlığı
axın xәttinin ahәngdarlığı
axın xәttinin faydalı iş vaxtı fondu
axın xәttinin taktı•

bir axın xәttindә ahәngdar buraxılan hissәlәrin miqdarını
hissә vahidinin emal olunmasına sәrf edilәn vaxtı
iki qonşu iş yerinin mәrkәzi arasındakı mәsafәni
birbirinin ardınca buraxılan hissәlәrin emal olunmasına sәrf edilәn vaxt intervalını•
nәqliyyat vasitәlәrinin iş yerlәri arasındakı hәrәkәtini

әmәliyyatların tiplәşdirilmәsi
avtomatlaşdırma
qrup halında emal üsulunun tәtәbiqi•
bitmәmiş istehsalın hәcminin artması
emal edilәcәk hissәlәrin eynilәşdirilmәsi

emal edilәcәk hissәlәrin keyfiyyәtini zәiflәdir
emal edilәcәk hissәlәrin keyfiyyәtini yüksәldir•
istehsal tsiklin müddәti çox olur
bitmәmiş istehsal hәcminin artmasına gәtirib çıxarır
alәtlәrdәn istefadә şәraiti azalır

dәstәdәki hissәlәrin sәmәrәli ölçüsünü tәyin edir
istehsal prosesinin fasilәsizliyini tәmin edir•
axın xәttinin fasilәliyini tәmin edir
istehsal prosesnin fasilәli olmasını tәmin edir
yığılmaqda olan hissәlәri tәmin edir
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Dәstәli istehsal üsulunun xarakter cәhәti hansıdır?

Istehsalın tәşkilinin dәstәli üsulu hansı müәssislәrdә tәtbiq edilir?

İstehsalın qeyriaxınlı tәşkili üsulları dedikdә hansı istehsal üsulları nәzәrdә tutulur?

Mәhsulun hazırlanması miqyasından, nomenklaturasından, istehsalın ixtisaslaşdırlması dәrәcәsindәn
asılı olaraq hansı istehsal tiplәri mövcuddur?

Mәhsulun hazırlanması miqyasından, nomenklaturasından, istehsalın ixtisaslaşdırlması dәrәcәsindәn
asılı olaraq neçә istehsal tiplәri mövcuddur?

Dәstәnin ölçüsü necә xarakterizә olunur?

Seriyanın ölçüsü necә xarakterizә olunur?

Eyni vaxtda emala buraxılan hissәlәrin sayı nәyi xarakterizә edir?

әl әmәyinin payı xeyli saxlanılmış, texnoloji prosesin әsas әmәliyyatları mexaniklәşdirilmiş
müәyyәn dövürdәn bir tәkrarlanan mәhsullar istehsalı
universal mәhsullar istehsalı
istehsal olunan mәhsul seriyalarla buraxılaraq müәyyәn müddәtdәn bir tәkrarlanır•
qarışıq mәhsullar istehsalı

geniş nomenklaturalı mәhsullr hazırlayan müsәssisәlәrdә
seriyalarla çoxlu miqdarda mәhsullar buraxan müәssislәrdә•
ixtisaslaşdırılmış müәssisәlәrdә
qarışıq mәhsul istehsal edәn müәssisәlrdә
mövsümi işlәyәn müәssislәrdә

seriyalı vә dәstәli
dәstәli vә fәrdi•
ixtisaslaşdırılmış vә koopertivlәşdirilmiş
kombinәedilmiş vә dәstәli
fasilәli vә fasilәsiz

kütlәvi seriyalı, az seriyalı
qarışıq seriyalı, ixtisaslaşdırılmış seriyalı
dәstәli, fәrdiseriyalı
iriseriyalı, orta seriyalı, kiçik seriyalı•
qrup seriyalı, kollektiv seriyalı

8
3•
6
[ye2
4

eyni vaxtda emala buraxılan hissәlәrin sayı•
müxtәlif vaxtda emala buraxılan hissәlәrin sayı
müxtәlif vaxtda yığılmağa buraxılan mәmulatın miqdarı
1 satadan bir yığılmağa buraxılan mәmulatın miqdarı
eyni vaxtda yığılmağa buraxılan mәmulatın miqdarı

1 satadan bir yığılmağa buraxılan mәmulatın miqdarı
müxtәlif vaxtda emala buraxılan hissәlәrin sayı
eyni vaxtda emala buraxılan hissәlәrin sayı
eyni vaxtda yığılmağa buraxılan mәmulatın miqdarı•
müxtәlif vaxtda yığılmağa buraxılan mәmulatın miqdarı
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Eyni vaxtda yığılmağa buraxılan mәmulatın miqdarı nәyi xarakterizә edir?

Seriyalıq әmsalı orta seriyalı istehsal şәraitindә neçә qәbul edilmişdir?

Seriyalıq әmsalı iriseriyalı istehsal şәraitindә neçә qәbul edilmişdir?

Seriyalıq әmsalı nәyi xarakterizә edir?

İstehsalın tәşkilinin hansı seriyaya aid olmasını müәyyәn etmәk üçün hansı kәmiyyәtdәn istifadә edirlәr?

Hansı istehsal üsulun atrtırılmasında uiversalyığma tәrtibat üsulundanda istifadә edilir?

Qrup istehsal üsulunun tәtәbiqi zamanı maşın vә avadanlıqların mәhsuldarlığı neçә faiz artır?

“miqyasın ölçüsü” nü
“qrupun ölçüsü” nü
“seriyanın ölçüsü” nü
“dәstәnin ölçüsü”nü•
“fәrdi ölçü” nü

“miqyasın ölçüsünü”
“qrupun ölçüsünü”
“seriyanın ölçüsünü”•
“dәstәnin ölçüsünü”
“fәrdi ölçünü”

911
1120•
110
28
29

911
37
110•
28
29

istehsalın tәşkilinin hansı seriyaya aid olmasını müәyyәn edir•
müxtәlif vaxtda yığılmağa buraxılan mәmulatın miqdarı
müxtәlif vaxtda emala buraxılan hissәlәrin sayı
eyni vaxtda emala buraxılan hissәlәrin sayı
eyni vaxtda yığılmağa buraxılan mәmulatın miqdarı

seriyanın ölçüsündәn
fәrdilik әmsalından
seriyalıq әmsalından•
kütlәvilik әmsalından
dәstәnin ölçüsündәn

ixtisaslaşdırlmış istehsal üsulu
fasilәsiz istehsal üsulu
fәrdi istehsal üsulu
dәstәli istehsal üsulu•
axınlı istehsal üsulu

2030%
4045%•
2025%
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İstehsalın tәşkilatitexniki vә iqtisadi xüsusiyytlәrinin mәcmusu necә adlanır?

İnvestisiya qoyuluşunun effektivlik әmsalı nәyi ifadә edir?

әsaslı vәsait qoyuluşunun özünüödәmә müddәti necә ifadә olunur?

Çevik istehsal modulu necә fәaliyyәt göstәrir?

Hazır mәmulatın verilmәsi vә götürülmәsinin avtomatik hәyata keçirilmәsi çevik avtomatlaşdırılmış
istehsal sisteminin hansı ünsürü hәyat keçirir?

İstehsal tipi nәdir?

İllik qәnaәtin mәblәği necә ifadә edilir?

30355
3540%

çevik istehsal
әsaslı vәsait qoyuluşunun özünüödәmә müddәti
investisiya qoyuluşunun effektivlik әmsalı
illik qәnaәtin mәblәği
istehsal tipi•

qazanc vaxtını göstәrir
tәkrar istehsalın bütün mәrhәlәlәrindә maddi ehtiyatlardan daha sәmәrәli istifadә etmәkdir
minimum effektivlik norması•
әlavә investisiya qoyuluşunun özünü ödәcәyi vaxtı göstәrir
mәhsul vahidinin hazırlanması ilә әlaqәdar mәsrәflәrin mәblәğini aşağı salır

qazanc vaxtını göstәrir
tәkrar istehsalın bütün mәrhәlәlәrindә maddi ehtiyatlardan daha sәmәrәli istifadә etmәkdir
minimum effektivlik norması
әlavә investisiya qoyuluşunun özünü ödәcәyi vaxtı göstәrir•
mәhsul vahidinin hazırlanması ilә әlaqәdar mәsrәflәrin mәblәğini aşağı salır

qarışıq
mexaniki
tәklikdә•
kompleks
dәstәli

kompleks istehsal
çevik istehsal modulu
çevik istehsalat kompleski•
avtomatlaşdırlmış istehsal
fәrdi istehsal

tәkrar istehsalın bütün mәrhәlәlәrindә maddi ehtiyatlardan daha sәmәrәli istifadә etmәkdir
әlavә investisiya qoyuluşunun özünü ödәcәyi vaxtı göstәrir
istehsalın tәşkilatitexniki vә iqtisadi xüsusiyytlәrinin mәcmusu•
qazanc vaxtını göstәrir
minimum effektivlik norması

qazanc vaxtını göstәrir
tәkrar istehsalın bütün mәrhәlәlәrindә maddi ehtiyatlardan daha sәmәrәli istifadә etmәkdir•
minimum effektivlik norması
әlavә investisiya qoyuluşunun özünü ödәcәyi vaxtı göstәrir
mәhsul vahidinin hazırlanması ilә әlaqәdar mәsrәflәrin mәblәğini aşağı salır
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Çevik istehsalat kompleksi nәdir?

Avtomatlaşdırlmış istehsal hansı sahәlәri özündә birlәşdirir?

Çevik avtomatlaşdırmış istehsal sistemin ünsürlәri hansılardır?

Çevik avtomatlaşdırmış istehsal sistemin neçә ünsürü var?

İxtisaslaşdırlmış texniki vasitlәrdәn harada istifadә edilir?

Universal hesablama texnikasından harada istifadә edilir?

İxtisaslaşdırılma dәrәcәsinә görә hesablama texnikasının hansı qrupları var?

İxtisaslaşdırılma dәrәcәsinә görә hesablama texnikası neçә qrupa bölünür?

seriyalarla çoxlu miqdarda mәhsullar buraxan müәssislәr
ixtisaslaşdırılmış mәmulatlar hazırlayan avadanlıqları cәmi
bütün әmәliyyatların idarә edilmәsi üçün elektronhesablayıcı maşınları özündә birlәşdirir•
mexaniklәşdirilmiş vә avtomatlaşdırlmış sexlәrin cәmi
müxtәlif növ mәmulatların hazırlayan avadanlıqların cәmi

seriyalarla çoxlu miqdarda mәhsullar buraxan müәssislәri
ixtisaslaşdırılmış mәmulatlar hazırlayan avadanlıqları
yüksәk dәrәcәdә avtomatlaşdırlmış dәzgahları
mexaniklәşdirilmiş vә avtomatlaşdırlmış sexlәri•
müxtәlif növ mәmulatların hazırlayan avadanlıqları

seriyalı, dәstәli, fәrdi
avtomatlaşdırlmış istehsal, çevik istehsalat kompleski, çevik istehsal modulu•
qarışıq vә universal
fәrdi vә dәstәli
fasilәli vә fasilәsiz

2
3•
4
5
7

texnoloji hesabatlarda
istehsal mәsәlәlәrin hәllindә
konkret mәsәlәlәrin hәllindә•
geniş dairәli mәsәlәlәrin hәllindә
mexaniki mәsәlәlәrin hәllindә

texnoloji hesabatlarda
istehsal mәsәlәlәrin hәllindә
konkret mәsәlәlәrin hәllindә
geniş dairәli mәsәlәlәrin hәllindә•
mexaniki mәsәlәlәrin hәllindә

fәrdi vә dәstәlıi
mövsümi vә dәstәli
universal vә ixtisaslaşdırılmış•
qarışıq vә universal
qrup vә dәstәli

6
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Avtomatlaşdırılmış istehsalın tәtbiqi nәyә әsaslanır?

Çevik avtomatlaşdırlmış istehsaldan harda tәtbiq edilir?

Çevik avtomatlaşdırlmış istehsalda әmәliyyatlar necә yerinә yetirilir?

Çevik avtomatlaşdırılmış istehsal nәdәn ibarәtdir?

Fәrdi istehsal üsulunu sәmәrәliliyinin artırılması hansı tәdbirlә hәyata keçirilir?

Fәrdi istehsal qüsurlu cәhәti aşağıda verilәnlәrdәn hansıdır?

Fәrdi istehsal üsulu hansı müәssisәlәrdә tәtbiq olunur?

9
3
2•
5

texnoloji proseslәrә
hesablama texnikasına•
kimyәvi çevrilmәlәrә
fiziki hadisәlәrә
mexanki hesabatlara

mövsümi işlәyәn müәssislәrdә
seriyalarla çoxlu miqdarda mәhsullar buraxan müәssislәrdә
müxtәlif növ mәmulatların hazırlanmasında•
ixtisaslaşdırılmış mәmulatların hazırlanmasında
geniş nomenklaturalı mәhsullar hazırlayan müәssisәlәrdә

emal edilәcәk mәhsulların miqdarı artır
bir mәmulatın emalı bitdikdәn sonra digәrinә keçirilir
eyni vaxtda müxtәlif әmәliyyatlar yerinә yetirilir•
müxtәlif vaxtda әmәliyyatlar yerinә yetirilir
emal edilәcәk hissәlәr dәyişdirilir

alәt vә avadanlqılar ssitemindәn ibarәtdir
texnoloji idarә etmә sistemindәn ibarәtdir
mexaniki proseslәrdәn ibarәtdid
rәqәmliproqramla idarә edilәn avtomatik sistemlәrdәn ibarәtdir•
mexanizimlәr sistemindәn ibarәtdir

emal edilәcәk mәhsulların miqdarının artımı
emal edilәcәk hissәlәrin qarışıqlığı
emal edilәcәk hissәlәrin müxtәlifliyi
emal edilәcәk hissәlәrin eynilәşdirilmәsi vә standartlaşdırılması•
emal edilәcәk hissәlәrin ixtisaslaşdırılması

emal edilәcәk hissәlәrin keyfiyyәtini zәiflәdir
istehsal tsiklin müddәti çox olur, bitmәmiş istehsal hәcminin artmasına gәtirib çıxarır•
istehsal tsiklin müddәti çox olur
emal edilәcәk hissәlәrin keyfiyyәtini yüksәldir
alәtlәrdәn istefadә şәraiti azalır

ixtisaslaşdırılmış müәssisәlәrdә
mövsümi işlәyәn müәssislәrdә
geniş nomenklaturalı mәhsullar hazırlayan müәssisәlәrdә•
seriyalarla çoxlu miqdarda mәhsullar buraxan müәssislәrdә
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Dәstәli üsuldan fәrqli olaraq fәrdi istehsal üsulunda sex vә istehsal sahәlәri hansı proses üzrә tәşkil
edilir?

Hansı istehsal şәraitindә istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması sәviyyәsi aşağıdır ?

Seriyalıq әmsalı kiçik seriyalı istehsal şәraitindә neçә qәbul edilmişdir?

Işlәrin bir qismini müәssislәrin şöbәlәri tәrәfindәn, bir qismi dә sex vә istehsal sahәlәrinin mütәxәsislәri
tәfәndәn hәyata keçirlmәsini nәzәrdә tutan istehsalın texniki hazırlığının forması hansıdır?

Istehsalın texniki hazırlığının qarışıq formasında işlәr kimlәr tәrәfindәn hәyata keçirilir?

Yeni yaradılacaq mәhsulların xarici görünüşü, fizikikimyәvi xassәlәri, konstruksiyası vә s. texniki –
iqtisadi parametirlәri müәyyәnlәşdirәn istehsalın texniki hazırlıq mәrhәlәsi hansıdır?

Istehsalın texniki hazırlığının qeyrimәrkәzlәşdirilmiş formasında işlәr kimlәr tәrәfindәn hәyata
keçirilir?

qarışıq mәhsul istehsal edәn müәssisәlrdә

mexaniki proses
kimyәvi proses
texnoloji proses•
fiziki proses
fizkolloid proses

ixtisaslaşdırılmış istehsalda
fәrdi istehsalda•
seriyalı istehsalda
kütlәvi istehsalda
dәstәli istehsalda

911
1120
110
28
2140•

mәrkәzlәşdirilmiş forma
qarışıq forma•
kiçik seriyalı forma
kollektiv seriyalı forma
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş forma ,

elmitexniki tәrәqqi istehsalıәnın hәcminin artması, sәmәrәliliyinin intensivlәşdirilmәsi
mәhsulun әmәktutumunun azalması sistemi
istehsalın texniki hazırlığı ilә әlaqәdar işlәrin müәssisәsinin müvafiq şöbәlәri tәrәfindәn hәyata keçirilimәsini
nәzәrdә tutur
istehsalıın texniki hazırlığı ilә әlaqәdar işlәrin bir qismi müәssislәrin şöbәlәri tәrәfindәn, bir qismi dә sex vә
istehsal sahәlәrinin mütәxәsislәri tәfәndәn hәyata keçirlmәsi nәzәrdә tutulur

•
istehsalıın texniki hazırlığı ilә әlaqәdar işlәr sex vә istehsal sahәlәrinin mütәxәsislәri tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi
nәzәrәdә tutlur

konstruksiya mәrhәlәsi•
maddi vә tәşkilati hazırlıq mәrhәlәsi
marketinq fәlaiyyәti mәrhәlәsi
elmi tәdqiqat mәrhәlәsi
texnoloji hazırlıq mәrhәlәsi
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Istehsalın texniki hazırlığının mәrkәzlәşdirilmiş formasında işlәr kimlәr tәrәfindәn hәyata keçirilir?

Qida sәnayesi müәssislәrindә istehsalın texniki hazırlığın formaları hansıdır?

Qida sәnayesi müәssislәrindә istehsalın texniki hazırlığı neçә formada hәyata keçir?

İstehsalın konstruktor hazırlığı nәdir?

İstehsalın texniki hazırlığnı planlaşdırdıqda әn mühüm mәslәlrdәn biri hansıdır?

Daima tәkrarlanan işlәrdә әmәk vә maddi –enerji ehtiyatları üzrә norma vә normativlәri müәyyәn
etdikdә planlaşdırmanın hansı üsulundan istifadә edilir?

istehsalın texniki hazırlığı ilә әlaqәdar işlәri müәssisәsinin müvafiq şöbәlәri tәrәfindәn hәyata keçirilimәsini
nәzәrdә tutur
mәhsulun әmәktutumunun azalması sistemi
elmitexniki tәrәqqi istehsalının hәcminin artması, sәmәrәliliyinin intensivlәşdirilmәsi
istehsaalın texniki hazırlığı ilә әlaqәdar işlәr sex vә istehsal sahәlәrinin mütәxәsislәri tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi
nәzәrәdә tutlur

•
әmәk mәhsuldarlığı vә istehsalın sәmәrәliliyini artıran sistem

elmitexniki tәrәqqi istehsalının hәcminin artması, sәmәrәliliyinin intensivlәşdirilmәsi
mәhsulun әmәktutumunun azalması sistemi
istehsalın texniki hazırlığı ilә әlaqәdar işlәri müәssisәsinin müvafiq şöbәlәri tәrәfindәn hәyata keçirilimәsini
nәzәrdә tutur

•
әmәk mәhsuldarlığı vә istehsalın sәmәrәliliyini artıran sistem
mövcud texnloji proseslәrin tәkmillәşdirilmәsi vә lazım olduqda yenisinin işlәnib hazırlanmsı vәs. kompleks
tәdbirlәr sistemi

qrup seriyalı, kollektiv seriyalı forma
dәstәli, fәrdiseriyalı forma
mәrkәzlәşdirilmiş forma , qeyrimәrkәzlәşdirilmiş forma , qarışıq forma•
qarışıq seriyalı, ixtisaslaşdırılmış seriyalı forma
iriseriyalı, orta seriyalı, kiçik seriyalı forma

2
8
3•
7
4

istehsaldaxili ehtiyatlar vә onlardan istifadәnin planlaşdırılması üçün konstruktor sәnәdlәrinin hazırlanması
yeni mәhsul növlәrinin ayrıayrı mәrhәlәlәrinin yerinә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxt düzgün müәyyәnlәşdirlmәsi
üçün konstruktor sәnәdlәrinin hazırlanması
yeni mәhsul növlәrinin ayrıayrı mәrhәlәlәrinin yerinә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxt bir saat olsun
yeni mәhsul növlәrinin ayrıayrı mәrhәlәlәrinin yerinә yetirilmәsi üçün konstruktor sәnәdlәrinin hazırlanması
yeni mәhsul növlәrinin layihәlәşdirilmәsi vә hazırlanaması üçün konstruktor sәnәdlәrinin hazırlanması•

yeni mәhsul növlәrinin ayrıayrı mәrhәlәlәrinin yerinә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxt bir saat olsun
yeni mәhsul növlәrinin ayrıayrı mәrhәlәlәrinin yerinә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxt düzgün müәyyәnlәşdirlsin•
istehsaldaxili ehtiyatlar vә onlardan istifadәnin planlaşdırılması
әtraf mühitin tullantılardan mühafizә olunması mәsәlәlәri
yeni mәhsul növlәrinin ayrıayrı mәrhәlәlәrinin yerinә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxt müxtәlif olsun

tәdqiqat üsulundan
birbaşa üsuldan•
konstruksiya üsulundan
anoloji üsuldan
texnoloji hazırlıq üsulundan
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Texnoloji proseslәrin işlәnib hazırlanmsı, maşın vә avadanlıqların növlәrinin seçilmәsini, yeni alәt vә
tәrtibatların haızrlanmsını vәs. özündә birlәşdirәn istehsalın texniki hazırlıq mәrhәlәsi hansıdır?

Yeni mәhsul növlәrinin yaradılması ilә әlaqәdar oalan maddienerji ehtiyatlarının alınması, müәssisәyә
gәtirilmәsi ilә әlaqәdar işlәri әhatә edәn istehsalın texniki hazırlıq mәrhәlәsi hansıdır?

Istehsalın texniki hazırlığının maddi vә tәşkilati hazırlıq mәrhәlәsi hansı işlәri әhatә edir?

Istehsalın texniki hazırlığının texnoloji hazırlıq mәrhәlәsi hansı işlәri әhatә edir?

Sәnaye müәssislәrindә istehsalın texniki hazırlığını planlaşdırarkәn hansı üsullardan istifadә edirlәr?

Sәnaye müәssislәrindә istehsalın texniki hazırlığını planlaşdırarkәn neçә üsuldan istifadә edirlәr?

Müәssisәlәrdә istehsalın texniki hazırlığını planlaşdırarkәn hansı texnikiiqtisadi tәdbirlәr
müәyyәnlәşdirilir?

konstruksiya mәrhәlәsi
maddi vә tәşkilati hazırlıq mәrhәlәsi
marketinq fәlaiyyәti mәrhәlәsi
elmi tәdqiqat mәrhәlәsi
texnoloji hazırlıq mәrhәlәsi•

marketinq fәlaiyyәti mәrhәlәsi
maddi vә tәşkilati hazırlıq mәrhәlәsi•
konstruksiya mәrhәlәsi
texnoloji hazırlıq mәrhәlәsi
elmi tәdqiqat mәrhәlәsi

texnoloji proseslәrin işlәnib hazırlanmsı, maşın vә avadanlıqların növlәrinin seçilmәsini, vәs. özündә birlәşdirir
yeni yaradılacaq mәhsulların xarici görünüşü, fizikikimyәvi xassәlәri, konstruksiyası vә s. müәyyәnlәşdirilir
yeni mәhsul növlәrinin yaradılması vә buraxılması, texnoloji proseslәrin işlәnib hazırlanmsı, yanacaq vә enerji
növlәrinin tәkmillәşdirlmәsi vә s. işlәri
istehsalın texniki cәhәtdәn inkişaf perespektivlәrini işlәyir
yeni mәhsul növlәrinin yaradılması ilә әlaqәdar oalan maddienerji ehtiyatlarının alınması, müәssisәyә gәtirilmәsi
ilә әlaqәdar işlәri әhatә edir

•

yeni mәhsul növlәrinin yaradılması vә buraxılması, texnoloji proseslәrin işlәnib hazırlanmsı, yanacaq vә enerji
növlәrinin tәkmillәşdirlmәsi vә s. işlәri
yeni yaradılacaq mәhsulların xarici görünüşü, fizikikimyәvi xassәlәri, konstruksiyası vә s. müәyyәnlәşdirilir
yeni mәhsul növlәrinin yaradılması ilә әlaqәdar oalan madienerji ehtiyatlarının alınması, müәssisәyә gәtirilmәsi
ilә әlaqәdar işlәri әhatә edir
texnoloji proseslәrin işlәnib hazırlanmsı, maşın vә avadanlıqların növlәrinin seçilmәsini, vәs. özündә birlәşdirir•
istehsalın texniki cәhәtdәn inkişaf perespektivlәrini işlәyir

mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt, energetika tәsәrrüfati üsulları
madditexniki tәchizat, tәkrar istehsal, marketinq fәlaiyyәti üsulları
әtraf mühitin mühafizәsinin, istehsalatexniki xidmәtin üsulları
elmi tәdqiqat, konstruksiya, texnoloji hazırlıq, maddi tәşkilati hazırlıq üsulları
birbaşa, anoloji, tәdqiqat üsulları•

4
5
2
3•
8

buraxılacaq mәhsulun miqdarı vә tәtbiq sahәlәri, yerinә yetirilәcәk elmitәdqiqat işlәrinin maya dәyәri vә
s.tәdbirlәr

•
әmәk haqqının formaları, әmsalı , әmәk haqqı fondunun planlaşdırlması
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Aşağıda verilәnlәrdәn hansı istehsalın planlaşdırlmasının vәzifәlәrinә aiddir?

Yeni mәhsul növlәrinin yaradılması vә buraxılması, texnoloji proseslәrin işlәnib hazırlanmsı, yanacaq vә
enerji növlәrinin tәkmillәşdirlmәsi , maşın vә avadanlıqların modernlәşdirilmәsi istehsalın texniki hazırlıq
mәrhәlәsi hansıdır?

İstehsalın hәcminin artırılmasının, sәmәrәliyinin vә intensivlәşdirilmәsinin başlıca mәnbәyi nәdir?

Statistik mәlumatlardan istifadә etmәklә yaradılacaq mәhsul üçün әmәk vә maddi –enerji ehtiyatları üzrә
norma vә normativlәri işlәyib hazırladıqda planlaşdırmanın hansı üsulundan istifadә edilir?

İstehsalın texniki hazırlığı üzrә işlәrin hәcmini vә әmәktutumunu hesabladıqda planlaşdırmanın hansı
üsulundan istifadә edilir?

Sәnaye müәssislәrindә istehsalın texniki hazırlığını planlaşdırarkәn tәdqiqat üsulundan hansı şәrtlәr
daxilindә istifadә olunur?

texnikiiqtisadi norma vә normativlәrin işlәnib hazırlanmsı
istehsaldaxili ehtiyatlar vә onlardan istifadәnin planlaşdırılması
әtraf mühitin tullantılardan mühafizә olunması mәsәlәlәri

dәyәr göstәricilәri
müәssisәnin alәt üzrә olan tәlәbatını minimuma endirmәk
әsas vә kömәkçi sexlәrin yaradılması
istehsalın ahәngdarlığı
yeni mәhsulun layihәlәşdiurimәsi, hazırlanmsı•

maddi vә tәşkilati hazırlıq mәrhәlәsi
elmi tәdqiqat mәrhәlәsi•
konstruksiya mәrhәlәsi
texnoloji hazırlıq mәrhәlәsi
marketinq fәlaiyyәti mәrhәlәsi

ixtisaslaşma
coğrafi әrazi
elmitexniki tәrәqqi•
sahәnin iqtisadiyyatı
tәmәrküzlәşmә

texnoloji hazırlıq üsulundan
anoloji üsuldan•
birbaşa üsuldan
konstruksiya üsulundan
tәdqiqat üsulundan

tәdqiqat üsulundan•
birbaşa üsuldan
anoloji üsuldan
texnoloji hazırlıq üsulundan
konstruksiya üsulundan

әmәk haqqının formaları, әmsalı , әmәk haqqı fondunun planlaşdırlması zamanı
statistik mәlumatlardan istifadә etmәklә yaradılacaq mәhsul üçün әmәk vә maddi –enerji ehtiyatları üzrә norma vә
normativlәri işlәyib hazırladıqda
buraxılacaq mәhsulun miqdarı vә tәtbiq sahәlәri, yerinә yetirilәcәk elmitәdqiqat işlәrinin maya dәyәri vә
s.tәdbirlәr zamanı
daima tәkrarlanan işlәrdә әmәk vә maddi –enerji ehtiyatları üzrә norma vә normativlәri müәyyәn etdikdә
istehsalın texniki hazırlığı üzrә işlәrin hәcmini vә әmәktutumunu hesabladıqda•
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Sәnaye müәssislәrindә istehsalın texniki hazırlığını planlaşdırarkәn anoloji üsuldan hansı şәrtlәr
daxilindә istifadә olunur?

Sәnaye müәssislәrindә istehsalın texniki hazırlığını planlaşdırarkәn birbaşa üsuldan hansı şәrtlәr
daxilindә istifadә olunur?

İstehsalın texniki hazırlığı dedikdә hansı sistem nәzәrdә tutulur?

Yeni mәhsul necә ifadә olunur?

Istehsalın texniki hazırlığının konstruksiya mәrhәlәsi hansı işlәri әhatә edir?

Istehsalın texniki hazırlığının elmi tәdqiqat mәrhәlәsi hansı işlәri әhatә edir?

Istehsalın texniki hazırlığının birbir ilә qarşılıqlı surәtdә dinamik vәhdәtlik tәşkil edәn mәrhәlәlәri
hansıdır?

әmәk haqqının formaları, әmsalı , әmәk haqqı fondunun planlaşdırlması zamanı
istehsaldaxili ehtiyatlar vә onlardan istifadәnin planlaşdırılmasında istifadә olunur
buraxılacaq mәhsulun miqdarı vә tәtbiq sahәlәri, yerinә yetirilәcәk elmitәdqiqat işlәrinin maya dәyәri vә
s.tәdbirlәr zamanı
daima tәkrarlanan işlәrdә әmәk vә maddi –enerji ehtiyatları üzrә norma vә normativlәri müәyyәn etdikdә
statistik mәlumatlardan istifadә etmәklә yaradılacaq mәhsul üçün әmәk vә maddi –enerji ehtiyatları üzrә norma vә
normativlәri işlәyib hazırladıqda

•

istehsaldaxili ehtiyatlar vә onlardan istifadәnin planlaşdırılmasında istifadә olunur
texnikiiqtisadi norma vә normativlәrin işlәnib hazırlanmsı zamanı istifadә olunur
әmәk haqqının formaları, әmsalı , әmәk haqqı fondunun planlaşdırlması zamanı
buraxılacaq mәhsulun miqdarı vә tәtbiq sahәlәri, yerinә yetirilәcәk elmitәdqiqat işlәrinin maya dәyәri vә
s.tәdbirlәr zamanı
daima tәkrarlanan işlәrdә әmәk vә maddi –enerji ehtiyatları üzrә norma vә normativlәri müәyyәn etdikdә•

elmitexniki tәrәqqi istehsalının hәcminin artması, sәmәrәliliyinin intensivlәşdirilmәsi
әmәk mәhsuldarlığı vә istehsalın sәmәrәliliyini artıran sistem
maya dәyәri aşağı düşürәn sistem
mәhsulun әmәktutumunun azalması sistemi
mövcud texnloji proseslәrin tәkmillәşdirilmәsi vә lazım olduqda yenisinin işlәnib hazırlanmsı vәs. kompleks
tәdbirlәr sistemi

•

müәssislәrdә istehsdalın texniki hazırlığı
müәssisәdә buraxılmamş vә ya әvvәlkilәrdәn texnikiiqtisadi parametirlәrinә görә әsaslı surәtdә fәrqlәnәn•
maşın vә avadanlıq növlәrinin konstruksiyası
mәhsul növlәrinin layihәlәşdirilmәsi
mövcud texnoloji proseslәrin tәkmillәşdirilmәsi

istehsalın texniki cәhәtdәn inkişaf perespektivlәrini işlәyir
yeni yaradılacaq mәhsulların xarici görünüşü, fizikikimyәvi xassәlәri, konstruksiyası vә s. müәyyәnlәşdirilir•
yeni mәhsul növlәrinin yaradılması vә buraxılması, texnoloji proseslәrin işlәnib hazırlanmsı, yanacaq vә enerji
növlәrinin tәkmillәşdirlmәsi vә s. işlәri
texnoloji proseslәrin işlәnib hazırlanmsı, maşın vә avadanlıqların növlәrinin seçilmәsini, vәs. özündә birlәşdirir
yeni mәhsul növlәrinin yaradılması ilә әlaqәdar oalan madienerji ehtiyatlarının alınması, müәssisәyә gәtirilmәsi
ilә әlaqәdar işlәri әhatә edir

istehsalın texniki cәhәtdәn inkişaf perespektivlәrini işlәyir
yeni mәhsul növlәrinin yaradılması vә buraxılması, texnoloji proseslәrin işlәnib hazırlanmsı, yanacaq vә enerji
növlәrinin tәkmillәşdirlmәsi vә s. işlәri

•
yeni yaradılacaq mәhsulların xarici görünüşü, fizikikimyәvi xassәlәri, konstruksiyası vә s. müәyyәnlәşdirilir
texnoloji proseslәrin işlәnib hazırlanmsı, maşın vә avadanlıqların növlәrinin seçilmәsini, vәs. özündә birlәşdirir
yeni mәhsul növlәrinin yaradılması ilә әlaqәdar oalan madienerji ehtiyatlarının alınması, müәssisәyә gәtirilmәsi
ilә әlaqәdar işlәri әhatә edir
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Istehsalın texniki hazırlığının birbir ilә qarşılıqlı surәtdә dinamik vәhdәtlik tәşkil edәn neçә mәrhәlisi
var?

Istehsalın texniki hazırlığının iqtisadi cәhәtdәn mәqsәdәuyğun olan forması hansıdır?

Işlәri müәssisәsinin müvafiq şöbәlәri tәrәfindәn hәyata keçirilimәsini nәzәrdә tutulan istehsalın texniki
hazırlığının forması hansıdır?

Işlәri sex vә istehsal sahәlәrinin mütәxәsislәri tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi nәzәrәdә tutlan istehsalın
texniki hazırlığının forması hansıdır?

Istehsalıın texniki hazırlığının qeyri mәrkәzlәşdiromiş forması hansı istehsal şәraitindә tәtbiq edilir?

Istehsalıın texniki hazırlığının qarışıq forması hansı istehsal şәraitindә tәtbiq edilir?

Dәyәr göstәricilәrinә hansı göstәricilәr aiddir?

әtraf mühitin mühafizәsinin, istehsalatexniki xidmәtin mәrhәlәlәri
elmi tәdqiqat, konstruksiya, texnoloji hazırlıq, maddi tәşkilati hazırlıq mәrhәlәlәri•
dispetçer , anbar tәsәrrüfatı xidmәtlәrinin mәrhәlәlәri
mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt, energetika tәsәrrüfatı mәrhәlәliri
madditexniki tәchizat, tәkrar istehsal, marketinq fәlaiyyәti mәrhәlәlәri

8
3
4•
5
2

mәrkәzlәşdirilmiş forma•
qarışıq forma
kiçik seriyalı forma
kollektiv seriyalı forma
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş forma

kiçik seriyalı forma
qarışıq forma
mәrkәzlәşdirilmiş forma•
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş forma
kollektiv seriyalı forma

mәrkәzlәşdirilmiş forma
kiçik seriyalı forma
kollektiv seriyalı forma
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş forma•
qarışıq forma

kütlәvi seriyalı, az seriyalı istehsl şәraitindә
fәrdi vә kiçik serityalı istehsl şәraitindә•
kütlәvi, iri seriyalı, fәrdi istehsl şәraitindә
iriseriyalı, orta seriyalı, kiçik seriyalı istehsl şәraitindә
qrup seriyalı, kollektiv seriyalı istehsl şәraitindә

iriseriyalı, orta seriyalı, kiçik seriyalı istehsl şәraitindә
kütlәvi, iri seriyalı, fәrdi istehsl şәraitindә•
kütlәvi seriyalı, az seriyalı istehsl şәraitindә
qarışıq seriyalı, ixtisaslaşdırılmış seriyalı istehsl şәraitindә
qrup seriyalı, kollektiv seriyalı istehsl şәraitindә
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Dәyәr göstәricisi hansı ifadә ilә sәciyyәlәnir ?

Natural göstәrici hansı ifadә ilә sәciyyәlәnir ?

Müәssisәnin istehsal proqramını hazırlamaq üçün hansı göstәricilәrdәn istifadә edilir?

Müәssisәnin istehsal proqramını hazırlayarkәn neçә göstәricidәn istifadә edilir?

İstehsal proqramının bölmәlәri hansılardır?

İstehsal proqramı neçә bölmә üzrә hazırlanır?

Mәhsulun keyfiyyәti necә xarakterizә olunur?

mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt, energetika tәsәrrüfati forma göstәricilәri
ümumi, әmtәәlik, realizә, xalis mәhsul göstәricilәri•
natural, dәyәr,әmtәk göstәricisi
elmi tәdqiqat, konstruksiya, texnoloji hazırlıq göstәricisi
birbaşa, anoloji, tәdqiqat forma göstәricilәri

mәhsulların kәmiyyәtini onlara xas ola natural formada sәciyyәlәndirir
mәhsulun hәcmini dәyәr ifadәsindә sәciyyәlәndirir•
istehsal etdiyi mәhsulun hәcmini sәciyyәlәndirir
müәssisәdәn kәnarda realizә olunmaq üçün nәzәrdә tutduğu mәhsulların hәcmi
haqqı alınan mәhsuldur

mәhsulların kәmiyyәtini onlara xas ola natural formada sәciyyәlәndirir•
mәhsulun hәcmini dәyәr ifadәsindә sәciyyәlәndirir
istehsal etdiyi mәhsulun hәcmini sәciyyәlәndirir
müәssisәdәn kәnarda realizә olunmaq üçün nәzәrdә tutduğu mәhsulların natural hәcmi
natural haqqı alınan mәhsuldur

mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt, energetika tәsәrrüfati forma göstәricilәri
növ, tip, ölçü, marka üzrә tәrkibi göstәricilәri
natural, dәyәr,әmtәk göstәricisi•
elmi tәdqiqat, konstruksiya, texnoloji hazırlıq göstәricisi
birbaşa, anoloji, tәdqiqat forma göstәricilәri

2
3•
6
5
7

şәrtixalis mәhsul, normativxalis mәhsul bölmәsi
normativ metodlar, analitikhesablama metodu
dinamiki sıralar metodu, iqtisadiriyazi üsul
natural ifadә dә mәhsul istehsalı bölmәsi, tamamalnmamaış mәhsul qalığının dәyiçşmәsi bölmәsi, istehsal gücü
balansı vә ondan istifadә bölmәsi

•
mәqsәdin formalaşdırlması, iqtisadi inkişaf sürәtinimüәyyәnlәşdirn forma

1
3•
5
4
2

istehsal edilın mәhsulun hәcmini sәciyyәlәndirir
mәhsulun növ, tip, ölçü, marka üzrә tәrkibi

•
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Mәhsulun çeşidi necә xarakterizә olunur?

Mәhsulun nomenklaturası nәdir?

Mәhsul vahidinin hazırlanmsında texnoloji әmәliyyatların yerinә yetirilmәsindә fәhlәlәrin faktiki sәrf
etdiklәri iş vaxtının mәcmusunu hansı kәmiyyәtlә xarakterizә olunur?

Mövcud vaxt normaları üzrә mәhsul vahidinin hazırlanmasında fәhlәlәrin sәrf etdiklәri iş vaxtının
mәcmusu hansı kәmiyyәtlә xarakterizә olunur?

Mәhsul vahidinin hazırlanmsına fәhlәlәrin nәzәrdә tutlmuş iş vaxtı mәsrәfini sәciyyәlәndirәn kәmiyyәt
hansıdır?

Plan әmәk tutumu nәyi xarakterizә edir?

Faktiki әmәk tutumu nәyi xarakterizә edir?

şәxsi vә istehsal tәlәbatını ödәmәk qabiliyyәti•
anbarda qalmış hazır mәhsulun miqdarı
mәhsulun qrup, yarımqrup üzrә planlaşdırlmada sistemlәşdirilmiş siyahısı

mәhsulun qrup, yarımqrup üzrә planlaşdırlmada sistemlәşdirilmiş siyahısı
mәhsulun növ, tip, ölçü, marka üzrә tәrkibi•
istehsal edilın mәhsulun hәcmini sәciyyәlәndirir
natural iafdәdәdә mәhsul istehsalı bölmәsi
şәxsi vә istehsal tәlәbatını ödәmәk qabiliyyәti

natural iafdәdәdә mәhsul istehsalı bölmәsi
şәxsi vә istehsal tәlәbatını ödәmәk qabiliyyәti
mәhsulun növ, tip, ölçü, marka üzrә tәrkibi
mәhsulun qrup, yarımqrup üzrә planlaşdırlmada sistemlәşdirilmiş siyahısı•
istehsal edilın mәhsulun hәcmini sәciyyәlәndirir

plan әmәk tutumu
faktiki әmәk tutumu•
realizә әmәk tutumu
normativ әmәk tutumu
dәyәr әmәk tutumu

plan әmәk tutumu
faktiki әmәk tutumu
әmtәәlik әmәk tutumu
realizә әmәk tutumu
normativ әmәk tutumu•

normativ әmәk tutumu
faktiki әmәk tutumu
әmtәәlik әmәk tutumu
ümumi әmәk tutumu
plan әmәk tutumu•

mәhsulların kәmiyyәtini onlara xas ola natural formada sәciyyәlәndirir
mәhsul vahidi iatehsalına zәruri canlı әmәk sәrfini әks etdirәn, müqayisәli normativlәrlә müәyyәn olunan
mәhsulun hәcmini
mәhsul vahidinin hazırlanmsına fәhlәlәrin nәzәrdә tutlmuş iş vaxtı mәsrәfi•
әsas fәhlәlәrin faktiki sәrf etdiklәri iş vaxtının mәcmusunu
mövcud vaxt normaları üzrә mәhsul vahidinin hazırlanmasında fәhlәlәrin sәrf etdiklәri iş vaxtının mәcmusu

mәhsul vahidinin hazırlanmsında texnoloji әmәliyyatların yerinә yetirilmәsindә fәhlәlәrin faktiki sәrf etdiklәri iş
vaxtının mәcmusunu

•
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әmәk göstәricilәrinin növü hansılardır?

әmәk göstәricilәrinin neçә növü var?

әsas vә kömәkçi sexlәrdә natural göstәricilәrindәn istifadә olnmasına sәbәb nәdir?

Müәssisәnin әsas vә kömәkçi sexlәrinin istehsal proqramını hazırladıqda hansı göstәricidәn istifadә
edilir?

Mәhsulun әmәk tutumunu hesablamq üçün hansı göstәricidәn istifadә edilir?

әmәk göstәricilәri hansı kәmiyyәti hesablamq üçün nәzәrdә tutulur?

Mәhsul vahidi iatehsalına zәruri canlı әmәk sәrfini әks etdirәn, müqayisәli normativlәrlә müәyyәn
olunan mәhsulun hәcm göstәricisi aşağıdakılardan hansıdır?

müәyyәn dövr әrzindә fәaliyyәt göstәricisini
mәhsulların kәmiyyәtini onlara xas ola natural formada sәciyyәlәndirir
mәhsul vahidi iatehsalına zәruri canlı әmәk sәrfini әks etdirәn, müqayisәli normativlәrlә müәyyәn olunan
mәhsulun hәcmini
mәhsulun әmәk tutumunu hesablamq üçün

xalis, şәrtixalisvә normativ xalis әmәk tutumu
faktiki әmәk tutumu, normativ әmәk tutumu, plan әmәk tutumu•
natural vә dәyәr әmәk tutumu
әmtәәlikvә realizә әmәk tutumu
[ümumi vә әmtәәlik әmәk tutumu

4
5
6
3•
2

tәkrarlanmayan mәhsullar istehsalı
mәhdud nomenklaturada vә daima tәkrarlanan eyni cinsli mәhsullar istehsalı•
istehsalın ixtisaslaşdırılması üçün geniş imkanlar yaradılır
bütöv bir mәmulatın bir hissәsi istehsal edilir
çoxlu sayda eyni cinsli mәhsullar istehsal edilir

natural göstәricilәri•
dәyәr göstәricilәri
xalis mәhsul gösәtәricilәr
şәrtixalis mәhsul
әmtәәlik mәhsul gösәtәricisi

әmtәәlik mәhsul gösәtәricisi
әmәk göstәricilәri•
xalis mәhsul gösәtәricilәr
natural göstәricilәri
şәrtixalis mәhsul

mәhsulların kәmiyyәtini onlara xas ola natural formada sәciyyәlәndirir
müәyyәn dövr әrzindә fәaliyyәt göstәricisini
müәssisәnin kәnara vermәk üçün istehsal etdiyi mәhsulun hәcmini sәciyyәlәndirir
mәhsulun әmәk tutumunu hesablamq üçün•
mәhsul vahidi iatehsalına zәruri canlı әmәk sәrfini әks etdirәn, müqayisәli normativlәrlә müәyyәn olunan
mәhsulun hәcmini

xalis mәhsul gösәtәricilәr
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Müәssisәnin mәzmunca son ictimai mәhsul kateqoriyasına uyğun gәlәn fәaliyyәt göstәricisi
aşağıdakılardan hansıdır?

Normativxalis mәhsul hansı fәaliyyәt göstәricisidir?

Şәrtixalis mәhsul hansı fәaliyyәt göstәricisidir?

Xalis mәhsulun növlәri hansılardır?

Xalis mәhsulun neçә növü var?

Mәhsullarınkәmiyyәtini onlara xas olan natural formada sәciyyәlәndirәn göstәrici hansıdır?

Mәhsulun hәcmini dәyәr ifadәsindә sәciyyәlәdirmәyә imkan verәn göstәrici hansıdır?

şәrtixalis mәhsul
natural göstәricilәri
normativxalis mәhsul•
әmtәәlik mәhsul gösәtәricisi

xalis mәhsul gösәtәricilәr
natural göstәricilәri
normativxalis mәhsul
әmtәәlik mәhsul gösәtәricisi
şәrtixalis mәhsul•

mәhsulların kәmiyyәtini onlara xas ola natural formada sәciyyәlәndirir
müәyyәn dövr әrzindә fәaliyyәt göstәrir
müәssisәnin kәnara vermәk üçün istehsal etdiyi mәhsulun hәcmini sәciyyәlәndirir
müәssisәnin mәzmunca son ictimai mәhsul kateqoriyasına uyğun gәlәn
mәhsul vahidi iatehsalına zәruri canlı әmәk sәrfini әks etdirәn, müqayisәli normativlәrlә müәyyәn olunan
mәhsulun hәcm göstәricisi

•

müәssisәdә yerinә yetirilmiş dәyәrin kәmiyyәtini
mәhsulların kәmiyyәtini onlara xas ola natural formada sәciyyәlәndirir
sifarişçilәr tәrәfindәn haqqı ödәnilәn mәhsuldur
müәssisәnin kәnara vermәk üçün istehsal etdiyi mәhsulun hәcmini sәciyyәlәndirir
müәssisәnin mәzmunca son ictimai mәhsul kateqoriyasına uyğun gәlәn•

natural vә dәyәr göstәricilәri
ümumivә dәyәr mәhsul gösәtәricisi
şәrtixalis mәhsul vә normativxalis mәhsul gösәtәricisi•
әmtәәlik mәhsul vә realizә mәhsulu gösәtәricisi
natural vә xalis mәhsul gösәtәricilәr

4
5
7
2•
3

ümumi mәhsul gösәtәricisi
natural gösәtәricilәr•
xalis mәhsul gösәtәricisi
dәyәr gösәtәricilәri
әmtәәlik mәhsul gösәtәricisi

xalis mәhsul gösәtәricisi
şәrtixalis mәhsul gösәtәricisi
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Müәssisәnin kәnara vermәk üçün öz istehsalında istifadә etdiyi mәhsulun hәcmini sәciyyәlәndirәn
göstәrici hansıdır?

Müәssisәdn kәnarda realizә olunmaq üçün nәzәrdә tutduöu mәhsulların hәcmini özündә әhatә edәn
kәmiyyәti sәciyyәlәndirәn göstәrici hansıdır?

Sifarişçilәr tәrәfindәn haqqı ödәnilәn mәhsul kәmiyyәtini sәciyyәlәndirәn göstәrici hansıdır?

Müәssisәdә yerinә yetirilmiş dәyәrin kәmiyyәtini sәciyyәlәndirәn göstәrici hansıdır?

Xalis mәhsulu hansı göstәrici ilә sәciyyәlәndirilir?

Realizә mәhsulu hansı göstәrici ilә sәciyyәlәndirilir?

әmtәәlik mәhsul hansı göstәrici ilә sәciyyәlәndirilir?

ümumi mәhsul gösәtәricisi
әmtәәlik mәhsul gösәtәricisi
dәyәr gösәtәricilәri•

şәrtixalis mәhsul
realizә mәhsulu
ümumi mәhsul•
әmtәәlik mәhsul
normativxalis mәhsul

ümumi mәhsul
şәrtixalis mәhsul
realizә mәhsulu
әmtәәlik mәhsul•
normativxalis mәhsul

xalis mәhsul
şәrtixalis mәhsul
ümumi mәhsul
realizә mәhsulu•
әmtәәlik mәhsul

xalis mәhsul•
şәrtixalis mәhsul
ümumi mәhsul
әmtәәlik mәhsul
realizә mәhsulu

müәssisәnin kәnara vermәk üçün istehsal etdiyi mәhsulun hәcmini sәciyyәlәndirir
müәssisәdә yerinә yetirilmiş dәyәrin kәmiyyәtini•
mәhsulların kәmiyyәtini onlara xas ola natural formada sәciyyәlәndirir
müәssisәnin mәzmunca son ictimai mәhsul kateqoriyasına uyğun gәlәn fәaliyyәt
sifarişçilәr tәrәfindәn haqqı ödәnilәn mәhsuldur

sifarişçilәr tәrәfindәn haqqı ödәnilәn mәhsuldur•
mәhsulların kәmiyyәtini onlara xas ola natural formada sәciyyәlәndirir
müәssisәdәn kәnarda realizә olunmaq üçün nәzәrdә tutduğu mәhsulların hәcmi
müәssisәnin mәzmunca son ictimai mәhsul kateqoriyasına uyğun gәlәn fәaliyyәt
müәssisәnin kәnara vermәk üçün istehsal etdiyi mәhsulun hәcmini sәciyyәlәndirir

mәhsulların kәmiyyәtini onlara xas ola natural formada sәciyyәlәndirir
haqqı alınan mәhsuldur
müәssisәnin kәnara vermәk üçün istehsal etdiyi mәhsulun hәcmini sәciyyәlәndirir
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Ümumi mәhsul hansı göstәrici ilә sәciyyәlәndirilir?

Müәssisәlәrdә maddi resursların maddi mәzmunu nәdir?

Normativ metodlar müәssisәdә hansı işlәri planlaşdrmağa imkan veiri?

Müәssisәlәrdә planlaşdırma işlәrini hәyata keçirәrkәn neçә üsuldan istifadә edilir?

Operativ –istehsal planlaşdırma vә istehsalın dispetçerlәşdirlmәsi planlaşdırmanın hansı növünә aiddir?

Strateji planlaşdırma vә biznes plan planlaşdırmanın hansı növünә aiddir?

Istehsalın ahәngdarlığının tәmin olunmasında hansı planlaşdırma növü mühüm әhәmiyyәt kәsb edir?

müәssisәnin mәzmunca son ictimai mәhsul kateqoriyasına uyğun gәlәn fәaliyyәt
müәssisәdәn kәnarda realizә olunmaq üçün nәzәrdә tutduğu mәhsulların hәcmi•

müәssisәdәn kәnarda realizә olunmaq üçün nәzәrdә tutduğu mәhsulların hәcmi
müәssisәnin kәnara vermәk üçün istehsal etdiyi mәhsulun hәcmini sәciyyәlәndirir•
haqqı alınan mәhsuldur
mәhsulun hәcmini dәyәr ifadәsindә sәciyyәlәndirir
mәhsulların kәmiyyәtini onlara xas ola natural formada sәciyyәlәndirir

әmәk alәtlәri
yarımfabrikatlar
materiallar
әmәk cisimlәri•
xammallar

iqtisadiriyazi üsldan isitifadә edilir
idarәetmә obyektinin birbaşa planlaşdırılması
norma vә normativlәrin kömәyi ilә istehsal vә qeyriistehsal bölmәlәrinin fәaliyyәtini•
istehsalın tәşkilinin tәkmillәşdirmәyә yönәldilәn tәşkilatitexniki tәdbirlәri işlәnib hazırlanır
müәssislәrdә planlaşdırlma işlәri daima tәkmillәşdirlir

6•
3
2
5
4

tәşkilatitexniki tәdbirlәr planı
texikiiqtisadi planlaşdırma
strateji planlaşdırma
tәdqiqat planalşdırlması
operativ planlaşdırma•

operativ –istehsal planlaşdırma
tәdqiqat planalşdırlması
tәşkilatitexniki tәdbirlәr planı
texikiiqtisadi planlaşdırma•
strateji planlaşdırma

texikiiqtisadi
tәdqiqat planalşdırlması
tәşkilatitexniki tәdbirlәr planı
strateji planlaşdırma
operativ –istehsal planlaşdırma•
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Operativ planlaşdırmanın növlәri hansılardır?

Operativ planlaşdırmanın neçә növü var?

Texikiiqtisadi planlaşdırmanın növlәri hansılardır?

Texikiiqtisadi planlaşdırmanın neçә növü var?

Planlaşdırmanın növlәri hansılardır?

Planlaşdırmanın neçә növü var?

Yeni mәhsulun hazırlanılmasına vә mәnimsәnilmәsin , geoloji –kәşfiyyat işlәrinin aparılmasına vә s.
çәkilәn xәrclәr necә adlanır?

Müәssisәlәrdә әmәk cisimlәri neçә formada olur?

strateji planlaşdırma vә biznes plan
mәrkәzlәşdirlmiş vә qeyrimәrkәzlәşdirlmiş forma
tәşkilatitexniki tәdbirlәr plan vә birbaşa planlaşdrıma
birbaşa, anoloji vә tәdqiqat planalşdırlması
operativ –istehsal planlaşdırma vә istehsalın dispetçerlәşdirlmәsi•

4
5
2•
6
3

tәşkilatitexniki tәdbirlәr plan vә birbaşa planlaşdrıma
operativ –istehsal planlaşdırma vә istehsalın dispetçerlәşdirlmәsi
strateji planlaşdırma vә biznes plan•
mәrkәzlәşdirlmiş vә qeyrimәrkәzlәşdirlmiş forma
birbaşa, anoloji vә tәdqiqat planalşdırlması

8
2•
3
4
5

tәşkilatitexniki tәdbirlәr plan vә birbaşa planlaşdrıma
texikiiqtisadi vә operativ planlaşdırma•
strateji planlaşdırma vә biznes plan
operativ –istehsal planlaşdırma vә istehsalın dispetçerlәşdirlmәsi
birbaşa, anoloji vә tәdqiqat planalşdırlması

5
3
4
6
2•

xidmәti xәrclәr
“gәlәcәk dövrlәrin xәrclәri”•
sabit xәrclәr
dәyişәn xәrclәr
natural xәrclәr
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Aşağıda göstәrilәnlәrdә hansı müәssisәlәrdә әmәk cisimlәrinin formalarından biridir?

Müәssisәnin istehsal ehtiyatlarını tәşkil edәn әmәk cisimlәri hansı formaya aid edilir?

Gәlәcәk dövrlәrin xәrclәri nә hansı xәrclәr aiddir?

әmәyin tәşkilindәn asılı olan göstәrici hansıdır?

İstehsalın tәşkilindәn asılı olan göstәrici hansıdır?

Kadrların ixtisas sәviyyәsindәn asılı olan göstәrici hansıdır?

Tәtbiq edilәn texnoloji proseslәrin mütәrәqqiliyindәn asılı olan göstәrici hansıdır?

5
2•
6
4
3

tara vә tara materiaları
material
yarımfabrikatlar
xammal
istehsal prosesinә daxil olmasına gözlәyәn әmәk cisimlәri•

istehsal prosesinә daxil olmasına gözlәyәn әmәk cisimlәri•
xammal
istehsal prosesinә daxil olmuş әmәk cisimlәri
yarımfabrikatlar
tara vә tara materiaları

enetgetika tәsәrrüfatına çәkilәn xәrclәr
anbarın texniki vasitәlәrinә çәkilәn xәrclәr
yeni mәhsulun hazırlanılmasına vә mәnimsәnilmәsin , geoloji –kәşfiyyat işlәrinin aparılmasına vә s. çәkilәn
xәrclәr

•
dispetçer xidmәtinin güclәnmәsinә çәkilәn xәrclәr
nәqliyyat tәsәrrüfatına çәkilәn xәrclәr

avadanlığın gücündәn istifadә әmsalı
iş hәcminә görә avadanlıqladn istifadә әmsalı
texnikiiqtisadi norma
istehsalın texnikiiqtisadi sәviyyәsi•
әmәk alәtlәrindәn istifadә üzrә norma vә normativlәr

avadanlığın gücündәn istifadә әmsalı
iş hәcminә görә avadanlıqladn istifadә әmsalı
texnikiiqtisadi norma
istehsalın texnikiiqtisadi sәviyyәsi•
әmәk alәtlәrindәn istifadә üzrә norma vә normativlәr

avadanlığın gücündәn istifadә әmsalı
vaxta görә avadanlıqladn istifadә әmsalı
istehsalın texnikiiqtisadi sәviyyәsi•
texnikiiqtisadi norma
әmәk alәtlәrindәn istifadә üzrә norma vә normativlәr

vaxta görә avadanlıqladn istifadә әmsalı
әmәk alәtlәrindәn istifadә üzrә norma vә normativlәr

•
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Mexaniklәşdirmә vә avtomatlaşdırma dәrәcәsindәn asılı olan göstәrici hansıdır?

Aparatların texniki vәziyyәtindәn dәrәcәsindәn asılı olan göstәrici hansıdır?

İstehsalın effektivlik dәrәcәsindәn asılı olan göstәrici hansıdır?

Buraxılan mәhsulların keyfiyyәtindәn vә material tutumluğundan asılı olan kәmiyyәt hansıdır?

İstehsalın texnikiiqtisadi sәviyyәsi aşağıda verilәn hansı göstәricilәrdәn asılıdır?

Istehsalın müәyyәn vaxta görә texniki vә iqtisadi vәziyyәti nәzәrdә tutan hansı göstәricidir?

Mәhsul vahidinin hazırlanmsı üçün sәrf olunan materialların maksimum yol verilәn hәddi hansıdır?

istehsalın texnikiiqtisadi sәviyyәsi•
texnikiiqtisadi norma
avadanlığın gücündәn istifadә әmsalı

avadanlığın gücündәn istifadә әmsalı
vaxta görә avadanlıqladn istifadә әmsalı
istehsalın texnikiiqtisadi sәviyyәsi•
texnikiiqtisadi norma
әmәk alәtlәrindәn istifadә üzrә norma vә normativlәr

istehsalın texnikiiqtisadi sәviyyәsi•
vaxta görә avadanlıqladn istifadә әmsalı
texnikiiqtisadi normativ
texnikiiqtisadi norma
әmәk alәtlәrindәn istifadә üzrә norma vә normativlәr

istehsalın texnikiiqtisadi sәviyyәsi•
vaxta görә avadanlıqladn istifadә әmsalı
texnikiiqtisadi normativ
texnikiiqtisadi norma
әmәk alәtlәrindәn istifadә üzrә norma vә normativlәr

texnikiiqtisadi norma
patent göstәricilәri
texnikiiqtisadi normativ
istehsalın texnikiiqtisadi sәviyyәsi•
әmәk alәtlәrindәn istifadә üzrә norma vә normativlәr

әlverişli şәrait yaratmaqdan
istehsalda ciddi texnoloji intizamı bәrqәrar etmәkdәn
istehsalda ciddi әmәk intizamı bәrqәrar etmәkdәn
tәtbiq edilәn texnoloji proseslәrin mütәrәqqiliyindәn•
әmәk mәhsuldarlığını müntәzәm surәtdә artırmaqdan

texnikiiqtisadi norma
patent göstәricilәri
istehsalın texnikiiqtisadi sәviyyәsi•
texnikiiqtisadi normativ
istehsal gücü balansı

texnikiiqtisadi norma•
patent göstәricilәri
erqonometrik göstәricә
texnikiiqtisadi normativ
istehsal gücü balansı
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Canlı vә maddilәşmiş әmәkdәn, istehsal meydançasından, avadanlıqlardan istifadә dәrәcәsi hansı
kәmiyyәtlә ifadә olunur?

İstehsalın texnikiiqtisadi sәviyyәsi aşağıdakı ifadәlәrdәn hansında göstәrilmişdir?

Texnikiiqtisadi normativ hansı kәmiyyәtlәri xarakterizә edir?

Texnikiiqtisadi norma necә ifadә olunur?

Qida sәnayesi müәssislәrindә işçilәrin sayının hesablanmsı hansı kәmiyyәtә әsasәn müәyyәn edilir?

Qida sәnayesi müәssislәrindә tәsәrrüfat müqavilәlәrinin bağlanması hansı kәmiyyәtә әsasәn müәyyәn
edilir?

Qida sәnayesi müәssislәrindә istehlakçıların sifarişlәrinin işlәnib hazırlanmsı hansı kәmiyyәtә әsasәn
müәyyәn edilir?

patenthüquq göstәricilәri ilә
texnikiiqtisadi normativ ilә•
erqonometrik göstәricә ilә
texnikiiqtisadi norma ilә
istehsal gücü balansı ilә

müәssisә tәrәfindәn buraxılan mәhsulların istehlak xüsusiyyәtlәri nәzәrdә tutulur
canlı vә maddilәşmiş әmәkdәn, istehsal meydaçasından, avadanlıqlardan istifadә dәrәcәsi nәzәrdә tutulur
istehsalın müәyyәn vaxta görә texniki vә iqtisadi vәziyyәti nәzәrdә tutulur•
mәhsul vahidinin hazırlanmsı üçün sәrf olunan materialların maksimum yol verilәn hәddi
avadanlıqdan,texnoloji alәt vә tәrtibatdan, istehsal gücündәn vә meydançadan istifadә dәrәcәsi nәzәrdә tutulur

müәssisә tәrәfindәn buraxılan mәhsulların istehlak xüsusiyyәtlәri
canlı vә maddilәşmiş әmәkdәn, istehsal meydançasından, avadanlıqlardan istifadә dәrәcәsini•
istehsalın müәyyәn vaxta görә texniki vә iqtisadi vәziyyәti
mәhsul vahidinin hazırlanmsı üçün sәrf olunan materialların maksimum yol verilәn hәddi
avadanlıqdan,texnoloji alәt vә tәrtibatdan, istehsal gücündәn vә meydançadan istifadә dәrәcәsi

müәssisә tәrәfindәn buraxılan mәhsulların istehlak xüsusiyyәtlәri
canlı vә maddilәşmiş әmәkdәn, istehsal meydaçasından, avadanlıqlardan istifadә dәrәcәsi
istehsalın müәyyәn vaxta görә texniki vә iqtisadi vәziyyәti
mәhsul vahidinin hazırlanmsı üçün sәrf olunan materialların maksimum yol verilәn hәddi•
avadanlıqdan,texnoloji alәt vә tәrtibatdan, istehsal gücündәn vә meydançadan istifadә dәrәcәsi

patenthüquq göstәricilәrinә
dәyәr göstәrcisi vә natural göstәrici
erqonometrik göstәricilәrә
texnikiiqtisadi norma vә normativlәrә•
istehsal gücü balansı vә tamamlanmami mәhsul qalığı

patenthüquq göstәricilәrinә
dәyәr göstәrcisi vә natural göstәrici
erqonometrik göstәricilәrә
texnikiiqtisadi norma vә normativlәrә•
istehsal gücü balansı vә tamamlanmami mәhsul qalığı

texnikiiqtisadi norma vә normativlәrә•
dәyәr göstәrcisi vә natural göstәrici
hәcm göstәricisi vә normativ metodlar
istehlakçıların tәlәbinә
istehsal gücü balansı vә tamamlanmami mәhsul qalığı
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Material resurslarına olan tәlәbatın hesablanması vә onların ehtiyat normaları hansı kәmiyyәtlәrә әsasәn
müәyyәn edilir?

Qida sәnayesi müәssislәrindә maşın vә avadanlqıların mәhsul buraxma qabiliyyәti hansı göstәriciyә
әsasәn tәyin olunur?

Material resurslarında sәmәrәli istifadә olunmasında hansı kәmiyyәtlәrdәn istifadә edilir?

Müәssisәnin bir sexindә ahzırlanmış, başqa sexindә yenidәn emala ehtiyacı olan mәhsullar aşağıda
göstәrilәnlәrdә hansına aiddir?

Yarımfabrikatlara hansı mәhsullar aiddir?

Hazırda iş yerindә emal olunmağı gözlәyәn әmәk cisimlәri aşağıda göstәrilәnlәrdә hansına aiddir?

Bitmәmiş istehsal olan әmәk cisimlәr aşağıdakılardan hansıdır?

hәcm göstәricisi vә normativ metodlar
dәyәr göstәrcisi vә natural göstәrici
texnikiiqtisadi norma vә normativlәrә•
material xәrclәri
istehsal gücü balansı vә tamamlanmami mәhsul qalığı

hәcm göstәricisi vә normativ metodlar
dәyәr göstәrcisi vә natural göstәrici
texnikiiqtisadi norma vә normativlәrә•
material xәrclәri
istehsal gücü balansı vә tamamlanmami mәhsul qalığı

hәcm göstәricisi vә normativ metodlar
dәyәr göstәrcisi vә natural göstәrici
texnikiiqtisadi norma vә normativlәrә•
material xәrclәri
istehsal gücü balansı vә tamamlanmami mәhsul qalığı

yarımfabrikatlar•
xammal
bitmәmiş istehsal
material
bitmәmiş mәhsul

istehsal prosesinә daxil olmuş mәhsullar
müәssisәnin bir sexindә hazırlanmış, başqa sexindә yenidәn emala ehtiyacı olan mәhsullar•
hasilat sәnayesindәn vә kәnd tәsәrrüfatından alınan vә ilk dәfә emala verilәn mәhsullar
istehsal prosesinә daxil olmasını gözlәyәn mәhsullar
hazırda iş yerindә emal olunmağı gözlәyәn mәhsullar

bitmiş istehsal
xammal
bitmәmiş istehsal•
material
bitmәmiş mәhsul

istehsal prosesinә daxil olmuş әmәk cisimlәri
müәssisәnin bir sexindә ahzırlanmış, başqa sexindә yenidәn emala ehtiyacı olan әmәk cisimlәri
hasilat sәnayesindәn vә kәnd tәsәrrüfatından alınan vә ilk dәfә emala verilәn mәhsullar
istehsal prosesinә daxil olmasını gözlәyәn әmәk cisimlәri
hazırda iş yerindә emal olunmağı gözlәyәn әmәk cisimlәri•
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Hasilat sәnayesindәn vә kәnd tәsәrrüfatından alınan vә ilk dәfә emala verilәn mәhsullar aşağıda
göstәrilәnlәrdә hansına aiddir?

Müәyyәn sәanye emalından keçmiş vә yenidәn emala verilәcәk әmәk cisimlәri aşağıda göstәrilәnlәrdә
hansına aiddir?

Tara növlәri vә onların hazırlanması üçün lazım olan materiallar aşağıda göstәrilәnlәrdә hansına aiddir?

Tara vә tara materiallarına hansı material növlәri aiddir ?

Matereial dedikdә hansı әmәk cisimlәri nәzәrdә tutulur?

Xammala hansı mәhsullar aid edilir?

Kütlәvi istehsal şәraitindә istehsala texniki xidmәt sisteminin tәşkili hansı formafa baş veiri?

İstehsala texniki xidmәtin tәşkili formasına hansı amil tәsir göstәrir?

istehsalda olan mәhsul
xammal
tara vә tara materialları
material•
bitmәmiş mәhsul

istehsalda olan mәhsul
xammal
tara vә tara materialları
material•
bitmәmiş mәhsul

istehsalda olan mәhsul
xammal
tara vә tara materialları•
material
bitmәmiş mәhsul

müәyyәn sәanye emalından keçmiş vә yenidәn emala verilәcәk tara materiallar
müәssisәnin bir sexindә ahzırlanmış, başqa sexindә yenidәn emala ehtiyacı olan materiallar
hasilat sәnayesindәn vә kәnd tәsәrrüfatından alınan vә ilk dәfә emala verilәn mәhsullar
tara növlәri vә onların hazırlanması üçün lazım olan materiallar•
hazırda iş yerindә emal prosesindә olan materiallar

müәssisәnin bir sexindә ahzırlanmış, başqa sexindә yenidәn emala ehtiyacı olan mәhsullar
müәyyәn sәanye emalından keçmiş vә yenidәn emala verilәcәk әmәk cisimlәri•
hasilat sәnayesindәn vә kәnd tәsәrrüfatından alınan vә ilk dәfә emala verilәn mәhsullar
hazırda iş yerindә emal prosesindә olan әmәk cisimlәri
tara növlәri vә onların hazırlanması üçün lazım olan әmәk cisimlәri

müәssisәnin bir sexindә ahzırlanmış, başqa sexindә yenidәn emala ehtiyacı olan mәhsullar
müәyyәn sәanye emalından keçmiş vә yenidәn emala verilәcәk әmәk cisimlәri
hasilat sәnayesindәn vә kәnd tәsәrrüfatından alınan vә ilk dәfә emala verilәn mәhsullar•
hazırda iş yerindә emal prosesindә ola әmәk cisimlәri
tara növlәri vә onların hazırlanması üçün lazım olan materiallar

aylıq tapşırıqlar
illik tapşırıqlar
operativistehsal tapşırıqları әsasında
cәdvәlqarfik әsasında•
növbәgünlük tapşırıqları әsasında
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Kömәkçi vә xidmәtedici sex vә tәsәrrüfatların yaradılmasımәqsdi nәdir?

Qida sәnayesi müәssislәrindә xidmәtedici sexin әsas vәzifәsi aşağıdakılardan hansıdır?

Qida sәnayesi müәssislәrindә kömәkçi sexlәrin әsas vәzifәsi aşağıdakılardan hansıdır?

İstehsala texniki xidmәt xәbәrdaredici rol oynamalıdır tәlәbi hansı tәşkil tipinin tәlәbinә aiddir?

İstehsala texniki xidmәt mәqsәduyğun xarakter daşımalıdır tәlәbi hansı tәşkil tipinin tәlәbinә aiddir?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı istehsala texniki xidmәtin tәşkilinә edilәn tәlәbә aiddir?

İstehsala texniki xidmәtin tәşkilinin neçә әsas tәlәblәri var?

istehsal olunan xammal vә materilların xüsusiyyәti
istehsalın tәşkili üsulu
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi
istehsalın tәşkil tipi•
istehsalın hәcmi

әmәk mәhsuldarlığını müntәzәm surәtdә artırmaqdan
istehsalda ciddi texnoloji intizamı bәrqәrar etmәkdәn
istehsalda ciddi әmәk intizamı bәrqәrar edir
әsas sex vә istehsal sahәlәrinin normal fәaliyyәt göstәrmәsini tәmin edir•
anbar tәsәrrüfatını idarә edir

әmәk mәhsuldarlığını müntәzәm surәtdә artırmaqdan
tәtbiq edilәn texnoloji proseslәrin mütәrәqqiliyindәn
maşın vә avadanlıqların vaxtıvaxtında tәmir etmәk•
istehsalda ciddi әmәk intizamı bәrqәrar etmәkdәn
istehsalda ciddi texnoloji intizamı bәrqәrar etmәkdәn

tәtbiq edilәn texnoloji proseslәrin mütәrәqqiliyindәn
istehsal prosesinin gedişatında baş verәcәk boşdayanmaları aradan qaldırmaq•
әmәk mәhsuldarlığını müntәzәm surәtdә artırmaqdan
istehsalda ciddi texnoloji intizamı bәrqәrar etmәkdәn
istehsalda ciddi әmәk intizamı bәrqәrar etmәkdәn

anbar tәsәrrüfatının tәşkili
dispetçer xidmәtinin tәşkili
tәmir tәsәrrüfatının tәşkili
energetika tәsәrrüfatının tәşkili
istehsala texniki xidmәtin tәşkili•

anbar tәsәrrüfatının tәşkili
dispetçer xidmәtinin tәşkili
tәmir tәsәrrüfatının tәşkili
energetika tәsәrrüfatının tәşkili
istehsala texniki xidmәtin tәşkili•

tәcrübi texniki xidmәt
satnadart texniki xidmәt
planlıxәbәrdaredici texniki xidmәt
istehsala texniki xidmәt mәqsәduyğun xarakter daşımalıdır•
çağrışcı texniki xidmәt

8
4
3

•
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Fәrdi istehsal şәraitindә istehsala texniki xidmәt sisteminin tәşkili hansı formafa baş veiri?

Seriyalı istehsal şәraitindә istehsala texniki xidmәt sisteminin tәşkili hansı formafa baş veiri?

Planlıxәbәrdaredici texniki xidmәt hansı tapşırıqlar әsasında hәyata keşirilir?

Kütlәvi vә iri seriyalı istehsal şәraitindә hansı növ texniki xidmәtdәn istifadә edilir?

Standart texniki xidmәt hansı tapşırıqlar әsasında hәyata keşirilir?

Planlıxәbәrdaredici texniki xidmәt hansı istehsal şәraitindә tәtbiq edilir?

Standart texniki xidmәt hansı istehsal şәraitindә tәtbiq edilir?

5•
6

operativistehsal tapşırıqları әsasında
cәdvәlqarfik әsasında
növbәgünlük tapşırıqları әsasında•
aylıq tapşırıqlar
illik tapşırıqlar

operativistehsal tapşırıqları әsasında•
növbәgünlük tapşırıqları әsasında
aylıq tapşırıqlar
illik tapşırıqlar
cәdvәlqarfik әsasında

tәqvimplan qrafik•
növbәgünlük tapşırıqları әsasında
operativistehsal tapşırıqları әsasında
planqarfik әsasında
illik tapşırıqlar

texnoloji texniki xidmәt
funksional texniki xidmәt
standart texniki xidmәt•
planlıxәbәrdarlıq texniki xidmәt
çağırışçı texniki xidmәt

növbәgünlük tapşırıqları әsasında
aylıq tapşırıqlar
planqarfik әsasında•
operativistehsal tapşırıqları әsasında
illik tapşırıqlar

kütlәvi,seriyalı vә fәrdi istehsal şәraiti
orta seriyalı istehsal şәraiti•
kiçik vә fәrdi istehsal şәraiti
kütlәvi vә iri seriyalı istehsal şәraiti
dәstәli vә axınlı istehsal şәraiti

kiçik vә fәrdi istehsal şәraiti
orta seriyalı istehsal şәraiti
kütlәvi,seriyalı vә fәrdi istehsal şәraiti
dәstәli vә axınlı istehsal şәraiti
kütlәvi vә iri seriyalı istehsal şәraiti•
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Texniki xidmәtin növlәri hansılardır?

Texniki xidmәt hәyata keçirilәcәk işlәrin xarakterindәn, mürәkkәblik dәrәcәsindәn vә әhәmiyyәtindәn
asılı ollaraq neçә növә ayrılır?

İstehsala texniki xidmәt işlәri imkan dairәsindә ixtisaslaşmalıdır tәlәbi hansı tәşkil tipinin tәlәbinә
aiddir?

İstehsala texniki xidmәt kompleks xarakter daşımalıdır tәlәbi hansı tәşkil tipinin tәlәbinә aiddir?

İstehsala texniki xidmәt norma vә normativlәrә әsaslanmalıdır tәlәbi hansı tәşkil tipinin tәlәbinә aiddir?

Kömәkçi vә xidmәtedici işlәrin ümumi hәcminin neçә faizi enerji xidmәti ilә әlaqәdar işlәr tәşkil edir?

Kömәkçi vә xidmәtedici işlәrin ümumi hәcminin neçә faizi alәt vә tәrtibatların hazırlanmsı iә әlaqәdar
işlәr tәşkil edir?

standart,planlıxәbәrdarledici, çağırışçı•
funksional, mәkan, zaman
texnoloji, әşya,qarışıq
әmәk, әmәk cisimlәri, әmәk alәtlәri
ahәngdarlıq, parallelik, düzxәtlilik

3•
4
6
5
2

istehsala texniki xidmәtin tәşkili•
tәmir tәsәrrüfatının tәşkili
anbar tәsәrrüfatının tәşkili
alәt tәsәrrüfatının tәşkili
emadditexniki tәchizatın tәşkili

tәmir tәsәrrüfatının tәşkili
istehsala texniki xidmәtin tәşkili•
әmәyin tәşkili
alәt tәsәrrüfatının tәşkili
energetika tәsәrrüfatının tәşkili

anbar tәsәrrüfatının tәşkili
istehsala texniki xidmәtin tәşkili•
tәmir tәsәrrüfatının tәşkili
energetika tәsәrrüfatının tәşkili
alәt tәsәrrüfatının tәşkili

32%
3040%
78%•
56%
45%

40%
17%•
30%
50%
42%
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Kömәkçi vә xidmәtedici işlәrin ümumi hәcminin neçә faizi fondaların tәmiri ilә әlaqәdar işlәr tәşkil
edir?

Kömәkçi vә xidmәtedici işlәrin ümumi hәcminin neçә faizi nәqliyyat vә anbar tәsәrrüfatı iә әlaqәdar
işlәr tәşkil edir?

Mәhsulun uzunömürlük xüsusiyyәti hansı xassә nә ilә xarakterizә olunur?

İstehsalın texnoloji hazırlığının neçә forması var?

Öhdәsinә düşәn funksiyaları yerinә yetirә bilmәsi qabiliyyәti mәhsulun hansı xüsusiyyәtinә uyğundur?

Uzun müddәt iş qabiliyyәtini saxlamq xassәsi mәhsulun hansı xüsusiyyәtinә uyğundur?

Nasazlıqları bәrpa etmәyә uyğunlaşma xassәsi mәhsulun hansı xüsusiyyәtinә uyğundur?

Mәhsulun tәmirә yararlığı xüsusiyyәti hansı xassә ilә xarakterizә olunur?

3035%
3040%
4042%
2730%•
5052%

3035%•
3040%
4042%
4245%
5052%

yeni mәhsulun satışının aşağı düşmәsi ilә xarakterizә olunur
uzun müddәt iş qabiliyyәtini saxlamq ilә•
yeni mәhsulun yaradılmasında mühüm mәrhәlә
öhdәsinә düşәn funksiyaları yerinә yetirә bilmәsi qabiliyyәti
yeni mәhsulların yaradılması üçün ideya axtarışı

2
6
4
5
3•

ideyanın yaradılması
texniki etibarlığı•
tәmirә yararlığı
uzunömürlük
texnoloji maya dәyәri

ideyanın yaradılması
marketinq strategiyası
tәmirә yararlığı
uzunömürlük•
texnoloji maya dәyәri

ideyanın yaradılması
texniki etibarlığı
tәmirә yararlığı•
uzunömürlük
texnoloji maya dәyәri

•
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Mәhsulun texniki etibarlığı nәdir?

Yeni yaradılacaq mәhsulun iqtisadi sәmәrәliliyini istismar dövründә müәyyәnlәşdirmәk lazım gәlirsә
hansı göstәricilәrdәn istifadә edilir?

Yeni yaradılacaq mәhsulun iqtisadi sәmәrәliliyini sınaqdan keçirmә mәrhәlәsindә müәyyәnlәşdirmәk
lazım gәlirsә hansı göstәricilәrdәn istifadә edilir?

Qovşaqlraın standartlaşdırma sәviyyәsini müәyyәn etmәk üçün hansı әmsaladan istifadә edilir?

Hissәlәrin standartlaşdırma sәviyyәsini müәyyәn etmәk üçün hansı әmsaladan istifadә edilir?

Eynilәşdirmә nәdir?

Yeni mәhjsul növünün cizgilәri nәyә әsasәn tәrtib edilir?

nasazlıqları bәrpa etmәyә uyğunlaşma•
uzun müddәt iş qabiliyyәtinui saxlamq ilә
yeni mәhsulun yaradılmasında mühüm mәrhәlә
öhdәsinә düşәn funksiyaları yerinә yetirә bilmәsi qabiliyyәti
yeni mәhsulların yaradılması üçün ideya axtarışı

yeni mәhsulun satışının aşağı düşmәsi ilә xarakterizә olunur
mәhsulun nәzәrdә tutulmuş mövqeyi
yeni mәhsulun yaradılmasında mühüm mәrhәlә
öhdәsinә düşәn funksiyaları yerinә yetirә bilmәsi qabiliyyәti•
yeni mәhsulların yaradılması üçün ideya axtarışı

hazırlanmsına çәkilәn xәrclәr
xammal vә materialdan istifadә etmә әmsalı
mәhsulun çәkisi
mәhsuln uzunömürlülüyü•
sәrf olunan vaxtın kәmiyyәti

isthsala tәtbiqi nәticәsindә әldә edilәcәk mәblәğ
xammal vә materialdan istifadә etmә әmsalı•
saxlanmasına çәkilәn xәrclәrin miqdarı
mәhsuln uzunömürlülüyü
etibarlığı

ekvivalent әmsal
texnoloji әmsal
standartlaşdırma әmsalı•
eynilәşdirmә әmsalı
konstruksiay әmsalı

ekvivalent әmsal
texnoloji әmsal
standartlaşdırma әmsalı•
eynilәşdirmә әmsalı
konstruksiay әmsalı

rejimlәr vә istismar qaydalarına әmәli tәmin edir
yeni yaradılacaq mәhsulun layihәlәşdirilmәsinә sәr olunan xәrclәrin azldılması
yeni yaradılacaq mәhsulun layihәlәşdirilmәsi sәviyyәsinә vә sürәtinә әhәmiyyәtliu dәrәcәdә tәsir
mәmulatın müxtәlif növlәrdәki hissә vә qovşaqların oxşarlığını tәmin edir•
müәyyәn edilmiş hüdüd dairәsindә öz istisamr göstәricilәrinin әhәmiyyәtini tәmin edir

yeni yaradılacaq mәhsulun adları, tәyinatına, miqdraına vә s.
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Yeni yaradılacaq mәhsulun texniki tapşırığı vә eskiz layihәsinә әsasәn onun texniki layihәsinin işlәnmәsi
nәyә әsaslanır?

Yeni yaradılacaq mәhsulun eskiz layihәsinin tәrtibi edilmәsi nәyә әsaslanır?

Yeni yaradılacaq mәhsulun texniki tapşırığının işlәnib hazırlanmsı nәyә әsaslanır?

Sәnaye müәssisәindә texniki şöbәnin funksiyası hansıdır?

Sәnaye müәssisәindә baş mühәndisin vәzifәsi nәdir7

Istehsalın konstruktor hazırlığına operativ rәhbәrlik kim tәrәfindәn olunur?

Istehsalın konstruktor hazırlığına ümumi rәhbәrlik kim tәrәfindәn olunur?

mәmulatın müxtәlif növlәrdәki hissә vә konstrukstiv oxşarlığına
yeni yaradılacaq mәhsulun qrafiki hissәlәri, onların hazırlanmsı üçün lazım olan maddienerji ehtiyatlarına vә s.
texniki layihәsinә•
yeni yaradılacaq mәhsulun layihәlәşdirilmәsi sәviyyәsinә

yeni yaradılacaq mәhsulun adları, tәyinatına, miqdraına vә s.
mәmulatın müxtәlif növlәrdәki hissә vә konstrukstiv oxşarlığına
yeni yaradılacaq mәhsulun qrafiki hissәlәri, onların hazırlanmsı üçün lazım olan maddienerji ehtiyatlarına vә s.•
yeni yaradıcılaq mәhsulun ümumi görünüşü, norma vә normativlәrinә vә s.
yeni yaradılacaq mәhsulun layihәlәşdirilmәsi sәviyyәsinә

mәmulatın müxtәlif növlәrdәki hissә vә konstrukstiv oxşarlığına
yeni yaradılacaq mәhsulun adları, tәyinatına, miqdraına vә s.
yeni yaradılacaq mәhsulun qrafiki hissәlәri, onların hazırlanmsı üçün lazım olan maddienerji ehtiyatlarına vә s.
yeni yaradıcılaq mәhsulun ümumi görünüşü, norma vә normativlәrinә vә s.•
texniki layihәsinә

mәmulatın müxtәlif növlәrdәki hissә vә konstrukstiv oxşarlığına
yeni yaradılacaq mәhsulun adları, tәyinatına, miqdraına vә s.•
yeni yaradılacaq mәhsulun qrafiki hissәlәri, onların hazırlanmsı üçün lazım olan maddienerji ehtiyatlarına vә s.
yeni yaradıcılaq mәhsulun ümumi görünüşü, norma vә normativlәrinә vә s.
texniki layihәsinә

istehsala operativ rәhbәrlik•
istehsala nәzarәt etmәk
satışa nәzarәt etmәk
müssisәni idarә etmәk
istehsalın konstruktor hazırlığına ümumi rәhbәrlik

istehsalın konstruktor hazırlığına operativ rәhbәrlik
istehsala nәzarәt etmәk
satışa nәzarәt etmәk
müssisәni idarә etmәk
istehsalın konstruktor hazırlığına ümumi rәhbәrlik•

dispetçer
anbar nәzarәtçisi
texniki şöbә•
baş mühәndis
müәssisәnin rәhbәri

dispetçer
yardımçı şöbә
texniki şöbә

•
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Yeni mәhsul növlәrinin layihәlәşdirilmәsi vә hazırlanaması üçün konstruktor sәnәdlәrinin hazırlanması
dedikdә nә başa düşülür?

Standartlaşdırma nәyә tәsir göstәrir?

Kömәkedici vә xidmәtedici sex vә tәsәrrüfatlarda çalışan bütün işçilәrin sayı müәssisәdә çalışan
ümmumi işçilәin tәqribәn neçә faizini tәşkil edir?

Kiçik vә fәrdi istehsal şәraitindә hansı növ texniki xidmәtdәn istifadә edilir?

Çağrışçı texniki xidmәt hansı istehsal şәraitindә tәtbiq edilir?

Çağrışçı texniki xidmәt hansı tapşırıqlar әsasında hәyata keşirilir?

Orta seriyalı istehsal şәraitindә hansı növ texniki xidmәtdәn istifadә edilir?

baş mühәndis•
müәssisәnin rәhbәri

texnoloji hazırlıq üsulundan istifadә
anoloji üsuldan istifadә
birbaşa üsuldan istifadә
istehsalın konstruktor hazırlığı•
tәdqiqat üsulundan istifadә

yeni yaradıcılaq mәhsulun ümumi görünüşü, norma vә normativlәrinә vә s. tәsir edir
yeni yaradılacaq mәhsulun layihәlәşdirilmәsinә sәr olunan xәrclәrin azldılmasına tәsir edir
yeni yaradılacaq mәhsulun layihәlәşdirilmәsi sәviyyәsinә vә sürәtinә әhәmiyyәtliu dәrәcәdә tәsir•
rejimlәr vә istismar qaydalarına әmәli tәmin edir
mәmulatın müxtәlif növlәrdәki hissә vә qovşaqların oxşarlığını tәmin edir

4042%
3040%
5052%•
3050%
4245%

texnoloji texniki xidmәt
funksional texniki xidmәt
standart texniki xidmәt
planlıxәbәrdarlıq texniki xidmәt
çağırışçı texniki xidmәt•

dәstәli vә axınlı istehsal şәraiti
kiçik vә fәrdi istehsal şәraiti•
orta seriyalı istehsal şәraiti
kütlәvi vә iri seriyalı istehsal şәraiti
kütlәvi,seriyalı vә fәrdi istehsal şәraiti

növbәgünlük tapşırıqları әsasında•
planqarfik әsasında
operativistehsal tapşırıqları әsasında
illik tapşırıqlar
aylıq tapşırıqlar

çağırışçı texniki xidmәt
funksional texniki xidmәt
standart texniki xidmәt
planlıxәbәrdaredici texniki xidmәt•
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Qarışıq formada tәmir işlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün hansı bölmәlәr yaradılmışdır?

Tәmir işlәrinin mәrkәzlәşdirilmiş forması hansı işlәrin aparılması üçün tәtәbiq edilir?

Nisbәtәn kiçik hәcimli tәmir işlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün tәmir işlәrinin hansı formasından istifadә
olunur?

Tәmir işlәrinin qarışıq forması hansı istehsal şәratindә tәtbiq edilir?

Fәrdi vә kiçik seriyalı istehsal şәratindә hansı tәmirin hansı formasından tәtbiq edilir?

Nisbәtәn kiçik hәcimli tәmir işlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün hansı bölmәlәr yaradılmışdır?

Iri hәcmli tәmir işlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün tәmir işlәrinin hansı formasından istifadә olunur?

texnoloji texniki xidmәt

bölmә yaradılmır
tәmirçi bürolar vә tәmirçi qruplar•
fizikitәmir, avadanlıqtәmiri vә s.
tәmirmexaniki, elktrotәmir vә s.
tәmirisitmә, tәmirqaynağ vә s.

yalnız anbar tәsәrrüfatında olan tәmir işlәrinin
yalnız nәqliyyat tәsәrrüfatında olan işlәrin
avadanlıqlarda olan tәmir işlәrinin
nisbәtәn kiçik hәcimli tәmir işlәrinin
iri hәcimli tәmir işlәrinin•

texnoloji forma
mәrkәzlәşdirilmiş forma
standart forma
qarışıq forma
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş forma•

kütlәvi,seriyalı vә fәrdi istehsal şәraiti
dәstәli vә axınlı istehsal şәraiti
orta seriyalı istehsal şәraiti
kiçik vә fәrdi istehsal şәraiti•
kütlәvi vә iri seriyalı istehsal şәraiti

texnoloji forma
mәrkәzlәşdirilmiş forma
standart forma
qarışıq forma•
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş forma

tәmirisitmә, tәmirqaynağ vә s.
tәmir anbarları, tәmir otaqları vә s.
tәmirmexaniki, elktrotәmir vә s.
fizikitәmir, avadanlıqtәmiri vә s.
tәmirçi bürolar vә tәmirçi qruplar•

standart forma
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş forma
mәrkәzlәşdirilmiş forma•
qarışıq forma
texnoloji forma
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385

Tәmir işlәrinin hәyata keçirilmәsi hansı formada daha әlverişlidir?

Tәmir işlәrinin qeyri mәrkәzlәşdirilmiş forması hansı işlәrin aparılması üçün tәtәbiq edilir?

Iri hәcmli tәmir işlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün hansı bölmәlәr yaradılmışdır?

Tәmir işlәrinin qeyri mәrkәzlәşdirilmiş forması hansı işlәrin aparılması üçün tәtәbiq edilir?

Iri hәcmli tәmir işlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün hansı bölmәlәr yaradılmışdır?

Iri hәcmli tәmir işlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün tәmir işlәrinin hansı formasından istifadә olunur?

Tәmir işlәrinin mәrkәzlәşdirilmiş forması hansı işlәrin aparılması üçün tәtәbiq edilir?

Qida sәnayesi müәssislәrindә tәmir işlәrinin formaları hansılardır?

qarışıq forma
standart forma
texnoloji forma
mәrkәzlәşdirilmiş forma•
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş forma

nisbәtәn kiçik hәcimli tәmir işlәrinin•
avadanlıqlarda olan tәmir işlәrinin
yalnız anbar tәsәrrüfatında olan tәmir işlәrinin
yalnız nәqliyyat tәsәrrüfatında olan işlәrin
iri hәcimli tәmir işlәrinin

tәmirisitmә, tәmirqaynağ vә s.
alәttәmiri, tavantәmiri vә s.
tәmir anbarları, tәmir otaqları vә s.
tәmirmexaniki, elktrotәmir vә s.•
fizikitәmir, avadanlıqtәmiri vә s.

nisbәtәn kiçik hәcimli tәmir işlәrinin•
avadanlıqlarda olan tәmir işlәrinin
yalnız anbar tәsәrrüfatında olan tәmir işlәrinin
yalnız nәqliyyat tәsәrrüfatında olan işlәrin
iri hәcimli tәmir işlәrinin

alәttәmiri, tavantәmiri vә s.
tәmir anbarları, tәmir otaqları vә s.
tәmirmexaniki, elktrotәmir vә s.•
fizikitәmir, avadanlıqtәmiri vә s.
tәmirisitmә, tәmirqaynağ vә s.

standart forma
texnoloji forma
mәrkәzlәşdirilmiş forma•
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş forma
qarışıq forma

avadanlıqlarda olan tәmir işlәrinin
nisbәtәn kiçik hәcimli tәmir işlәrinin
yalnız anbar tәsәrrüfatında olan tәmir işlәrinin
yalnız nәqliyyat tәsәrrüfatında olan işlәrin
iri hәcimli tәmir işlәrinin•

texnoloji, әşya,qarışıq formada

•
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Qida sәnayesi müәssislәrindә tәmir işlәri neçә formada hәyata keçirilir?

Texnoloji avadnlıqlar öz xidmәti dövründә neçә dәfә әsaslı tәmirdәn keçirilir?

Tәmir vә modernlәşmә işlәrinin hәyata keçirilmәsi hansı tәsәrrüfatın әsas vәzifәsidir?

Tәmir tәsәrrüfatının әsas vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

Tәmir işlәrinin qarışıq forması hansı istehsal şәratindә tәtbiq edilir?

Fәrdi vә kiçik seriyalı istehsal şәratindә hansı tәmirin hansı formasından tәtbiq edilir?

Nisbәtәn kiçik hәcimli tәmir işlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün hansı bölmәlәr yaradılmışdır?

mәrkәzlәşdirilmiş,qeyrimәrkәzlәşdirilmiş,qarışıq formada•
standart,planlıxәbәrdarledici, çağırışçı formada
ahәngdarlıq, parallelik, düzxәtlilik formada
әmәk, әmәk cisimlәri, әmәk alәtlәri

4
6
5
2
3•

3 dәfә
4 dәfә•
1 dәfә
8 dәfә
5 dәfә

kömәkçi sexlәrin
anbar tәsәrrüfatı
nәqliyyat tәsәrrüfatı
tәmir tәsәrrüfatı•
dispetçer tәsәrrüfatı

müәssisәnin istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtinin mәqsәdinә vә buraxılalacaq mәhsulların xarakterinә uyğun olan iş
şәraitini, maşın vә avadanlıqlar sistemini әhatә etmәk
müәssisәnin ayrı –ayrı sexlәrini öyrәnmәk
müәssisәnin quruluşunu öyrәnmәk
әsas fondaların tez sıradan çıxmasının qarşısını almaq•
istehsalin tәşkli vә idarә edilmәsi ilә әlaqәdr olan bütütn mәsәlәlәr qabaqcıl müәssisә vә tәsәrrüfatların
tәcrübәsinin öyrәnmәk

kütlәvi,seriyalı vә fәrdi istehsal şәraiti
kütlәvi vә iri seriyalı istehsal şәraiti
kiçik vә fәrdi istehsal şәraiti•
orta seriyalı istehsal şәraiti
dәstәli vә axınlı istehsal şәraiti

texnoloji forma
qarışıq forma•
standart forma
mәrkәzlәşdirilmiş forma
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş forma

tәmirisitmә, tәmirqaynağ vә s.
fizikitәmir, avadanlıqtәmiri vә s.
tәmirmexaniki, elktrotәmir vә s.
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Nisbәtәn kiçik hәcimli tәmir işlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün tәmir işlәrinin hansı formasından istifadә
olunur?

Avadanlıqların köhnәlmә dәrәcәsi hansı göstәricilәrlә tәyin olunur?

Fiziki köhnәlmә anlayışı necә iafdә olunur?

әsas fondların aşınma(köhnәlmә)formaları hansılardır?

әsas fondların neçә forması var?

Amortizasiya anlayışı necә ifadә olunur?

әsas fondların dәyәrinin bir hissәsinin itirilmәsi prosesi necә adlanır?

tәmir anbarları, tәmir otaqları vә s.
tәmirçi bürolar vә tәmirçi qruplar•

standart forma
texnoloji forma
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş forma•
qarışıq forma
mәrkәzlәşdirilmiş forma

maya dәyәrindәn, әmtәәlik göstәricisindәn
işlәtmә müddәtindәn
saxlanma müddәtindәn
faktiki vә normativ xidmәt müddәtindәn•
daşınma müddәtindәn

avadanlıqların yeni әmәk vasitәlәrinin texnikiiqtisadi göstәricilәri sәviyyәsinә qәdәr yüksәldilmәsi
yeni yaradılan mәhsulun maya dәyәrinә keçirilәn hissәsinin pulla ifadәsidir
әsas fondların tamamilә aşınması nәticәsindә onların gәlәcәk istifadәsi üçün yararsız olması•
avadanlqıların ahzırlanıdığı sahәdә әmәk mәhsuldarlığının artırılması vә eyni növ әmәk vasitәlәrinin
ucuzlaşdıırlması
avadanlıqların texnikiiqtisadi parametirlәri müasir dövrün tәlәblәrinә cavab vermir

mexaniki, mәnәvi
fiziki, qarışıq,mexankiki
kimyәvi, qarışıq, mәrkәzlәşdirilmiş
fiziki,mәnәvi, sosial•
mexaniki, kimyәvi, fiziki

5
3•
7
4
2

tәmir işlәrinin apaprılması
yeni yaradılan mәhsulun maya dәyәrinә keçirilәn hissәsinin pulla ifadәsidir•
әsas fondların dәyәrinin bir hissәsinin itirilmәsi prosesi
pul vәsaiti xәrclәmәk
sexlәrdә olan avadanlıqların dәyişdirilmәsi

mәhv olma
sıradan çıxma
xarab olma
köhnәlmә•
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406

Köhnәlmә anlayışı necә ifadә olunur?

Tәmir işlәrinin hәyata keçirilmәsi hansı formada daha әlverişlidir?

Qarışıq formada tәmir işlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün hansı bölmәlәr yaradılmışdır?

İstehsalın tәşkil başqa hansı tәşkil forması ilә sıx bağlıdır

İstehsalın tәşkli sahәsindә istifadә edilәn metodlar neçә qrupa bölünür?

Sahә müәssisәlәrindә istehsalin tәşkili vә texniki fәnlәr arasında qarşılıqlı әlaqә hansı münasibәtlәrlә
şәrtlәnir?

Hansı sistemlәrin mәnafelәrinin uyğun olması tәşkiletmә münasibәtlәri üçün prinsipial әhәmiyyәtә
malikdir?

qırılma

tәmir işlәrinin apaprılması
sexlәrә yeni avadanlıqların gәtirilmәsi
әsas fondların dәyәrinin bir hissәsinin itirilmәsi prosesi•
pul vәsaiti xәrclәmәk
sexlәrdә olan avadanlıqların dәyişdirilmәsi

texnoloji forma
qarışıq forma
standart forma
mәrkәzlәşdirilmiş forma•
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş forma

tәmirisitmә, tәmirqaynağ vә s.
fizikitәmir, avadanlıqtәmiri vә s.
tәmirmexaniki, elktrotәmir vә s
tәmir anbarları, tәmir otaqları vә s.
tәmirçi bürolar vә tәmirçi qruplar•

istehsalçıların tәşkili
alәt tәsәrrüfanının tәşkil ilә
mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәtin tәşkili ilә
әmәyin tәşkili ilә•
istehsal mәrhәlәlәrinin tәşkil ilә

6
5
3
4
2•

yeni mәhsulun işlәnib hazırlanması ilә
mәhsuldar qüvvәlәr vә istehsal münasibәtlәri ilә•
mәhsul istehsalı ilә
axın xәtlәrinin müxtәlifliyi ilә
istehsalın texniki hazırlığının planlaşdırılması ilә

idarәedәn vә idarәolunan sistemlәrin•
istehsalçı vә istehlakçıların
idarәedәn sistemin
әmәkdaşların
sexlәrin biri biri ilә әlaqәsi
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411

412

413

414

Müәssisәdә istehsalın tәşkili nә ilә müәyyәn olunur?

İstehsal münasibәtlәrinin tәhlili vә araşdırılması nәyә әsaslanır?

Metodologiya nә kimi bir vasitәdir?

әt vә süd yarım sahәsi üzrә hansı ixtisaslaşdırılmış sahәlәr var ?

Tamlı mәhsullar yarım sahәsi üzrә hansı ixtisaslaşdırılmış sahәlәr var ?

İstehsalın tәşkli sahәsindә istifadә edilәn metodlar hansılardır

Emal sәnaye sahәlәrinә hansı qida sәnayesi sahәlәri aiddir?

әrzaq artımının әsas mәnbәyi nәdir?

әmәyin ödәnilmәsinin tәşkili ilә
istehsal amillәrinin inkişaf sәviyyәsi vә әmәk cisimlәrinin xassәlәri ilә•
istehsalın tәşkilinin ictimai vә teniki tәrәflәrini fәrqlәndirmәklә
müәyyәn istehsal tәşkili şәraitindә hәyata keçirilir
sosial münasibәtlәrin tәşkili ilә

riyazi araşdırmalara әsasәn
statistik metodlara
müәyyәn qayda vә metodlara•
tәcrübi üsullara
fizika qanunlarına әsaslanaraq

statistik bir vasitәdir
intellektual bir vasitәdir•
istehsal vasitәsidir
riyazi bir vasitәdir
tәcrübi bir vasitәdir

tәk әt istehsalı
balıq ovu, balıq emalı, balıq konservilәrinin istehsalı
әt, süd, әt konservlәrinin istehsalı•
şәkәr, yağpiy, qәnnadı, spirt istehsalı
tәk süd istehsalı

balıq ovu, balıq emalı, balıq konservilәrinin istehsalı
әt, süd, әt konservlәrinin istehsalı
tәk çay istehsalı
tәk spirt istehsalı
şәkәr, yağpiy, qәnnadı, spirt istehsalı•

xüsusi metodlar
ümumi metodlar
statistik metodlar
xüsusi vә ümumi metodlar•
xüsusi vә statistik metodlar

Kәnd tәsәrrüfatı vә qeyri kәnd tәsәrrüfatı xammalını yenidәn emal edәn sahәlәr•
әt, süd, әt konservlәrinin istehsalı
balıq ovu, balıq emalı, balıq konservilәrinin istehsalı
şәkәr, yağpiy, qәnnadı, spirt istehsalı
balıqtutma vә dәniz heyvanlarının hasili, duz, mineral suların

çörәk sәnayesinin inkişafı
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Hazır mәhsulun xarakterinә görә qida sәnayesinin sahәsi neçә qrupa bölünür?

Hasiledici qruplara hansı sahәlәr daxildir?

әt vә balıq mәhsullarında hansı komponentlәr әksәriyyәt tәşkil edir?

Mәnşәyindәn asılı olaraq yeyinti piylәr hansılara bölünürlәr?

Qida mәhsullarının payına düşәn hansı mәnşәli zülallar az әhәmiyyәtlidir?

Qida mәhsullarının payına düşәn hansı mәnşәli zülallar xüsusi dәyәrlidir?

Yaşlı adamın sutkalıq kaloriliyini neçә faizini tәqribәn piy tәşkil edir?

süd mәhsulları istehsalı
әt vә әt mәhsulları istehsal
taxıl istehsalı
kәnd tәsәrrüfatı, hәmçinin balıq vә dәniz mәhsullarının hasilatı•

bölünmür
3•
2
4
5

әt, süd, әt konservlәrinin istehsalı
kürü istehsalı
balıqtutma vә dәniz heyvanlarının hasili, duz, mineral suların çıxarılması•
şәkәr, yağpiy, qәnnadı, spirt istehsalı
balıq ovu, balıq emalı, balıq konservilәrinin istehsalı

vitaminlәr vә yağlar
zülallar
zülallar vә piylәr•
zülallar vә karbohidrogenlәr
vitaminlәr vә fermentlәr

әt vә balıq
әt vә süd
bitki vә әt
balıq vә bitki
heyvan vә bitki•

mal qara mәnşәli
bitki mәnşәli•
yumurta mәnşәli
süd mәnşәli
balıq mәnşәli

mal qara mәnşәli•
yumurta mәnşәli
süd mәnşәli
balıq mәnşәli
bitki mәnşәli

30%•
14%
12%
10%
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Yaşlı adamın sutkalıq kaloriliyini neçә faizini zülallar tәşkil edir?

Qida mәhsullarının sәmәrәli normaları necә fәrqlәndirilmişdir?

yarmalarda vә qәnnadı mәmulatlarının çoxunda hansı komponent әksәriyyәt tәşkil edir

Qida sәnayesnin inkişafı vә istehsal olunan mәhsulun assortimentinin dәyişmәsi nәdәn asılıdır?

Aşağıda göstәrilәn vәzifәlrdәn hansı müasir şәraitdә qida sәnayesinin qarşısına qoyulmuşdur?

Bioloji katalizatorlar hansılardır?

Kәnd әhalisinin әsas istehlak etdiyi әrzaqlar hansılardır?

Şәhәr әhalisinin әsas istehlak etdiyi әrzaqlar hansılardır?

20%

12%
14%•
15%
20%
10%

çәkisindәn asılı olarq
piylәnmә dәrәcәsinә görә
gözünün rәnginә görә
yaşına görә•
qidalanma müddәtinә görә

yağlar
vitaminlәr
fermentlәr
karbohidrogenlәr•
zülallar

әhalinin sayından
mәhsul satışından
mәhsulun keyfiyyәtindәn
әhalinin coğrafi yerlәşmәsindәn
әhalinin әrzaq mәhsullarına olan tәlәbatından•

az mәsrәf xәrc etmәklә mәhsul әldә etmәk
mәhsul satışının genişlәnmәsi
mәhsul istehsalının sadәlәşdirilmәsi
mәhsul istehsalı strukturunun xeyli yaxşılaşdırılması•
mәhsul nәqlinin asanlaşdırılması

heyvan orqanizimindә olan fermentlәr
heyvan vә bitki orqanizimindә olan fermentlәr•
şәkәrdә olan karbohidratlar
tәrәvәz mәhsullarında olan fermentlәr
bitki orqanizimindә olan fermentlәr

әt, balıq, pendir, şәkәr
süd, yumurta ,balıq
balıq, süd, mal qara yağı
çörәk, kartof, yumurta
şor, yumurta, süd•

•
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Mineral duzların әsas mәnbәyi nәdir?

Bitki mәnşәli zülalların mәnbәyi hansılardır?

İstehsalın tәşkili üsuluna görә sәanye müәssisәlәri hansılardır?

İstehsalın tәşkili üsuluna görә müәssisәlәr neçә qrupa bölünür?

Seriyalı istehsal tipli sәnaye müәssisәlәri neçә qrupa bölünür?

Kütlәvi isthsal tipli müәssisәlәrdә mәhsul istehsal necә tәşkil olunmuşdur?

İstehsalın tәşkili tipinә görә sәnaye müәssisәlәri aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansıdır?

әt, balıq, pendir, şәkәr•
yumurta, süd, bitki yağı
şor, yumurta, süd
çörәk, kartof, yumurta
süd, yumurta ,balıq

yumurta vә әt
süd vә әt
meyvә vә tәrәvәzlәr•
balıq vә әt
balıq vә yosunlar

çörәk, un, yumurta
makaron, әt, balıq
balıq, süd
paxlalılar, yarma, makaron•
әt, balıq, yumurta, pendir

universal vә qarışıq müәssisәlәr
iri vә orta müәssislәr
fasilәli vә fasilәsiz, mövsümi işlәyәn müәssislәr
fәrdi, dәstәli,axınlı istehsal üsuluna malik müәssisәlәr•
kütlәvi, seriyalı vә fәrdi istehsal tipli müәssisәlәr

3•
2
4
7
9

8
4
6
5
3•

universal mәhsullar istehsalı
miqdarca yekcins daima tәkrarlanan mәhsullar istehsalı•
müәyyәn dövürdәn bir tәkrarlanan mәhsullar istehsalı
tәkrarlanmayan mәhsullar istehsalı
qarışıq mәhsullar istehsalı

iri vә orta müәssislәr
fasilәli işlәyәn müәssislәr
kütlәvi, seriyalı vә fәrdi istehsal tipli müәssisәlәr•
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Sәnaye müәssisәlәri istehsalın tәşkili tipinә görә neçә qrpa bölünürlәr?

Sәnaye müәssislәri istehsal mәrhәlәsinin әhatә etmәsinә görә neçә qrupa tәsniflәşdirilmişdir?

İxtisaslaşdırılması dәrәcәsinә görә müәssislәr hansılardır?

İxtisaslaşdırılması dәrәcәsinә görә müәssislәr neçә qrupa bölünür?

Miqyasına görә sәnaye müәssislәri neçә cür olur?

Bütün il boyu fasilәsiz işlәyәn sәnaye müәssisәlәrinә aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı aiddir?

İl әrzindә işlәmә müddәtinә görә müәssislәr hansılardır?

universal vә qarışıq müәssisәlәr
fasilәsiz işlәyәn müәssisәlәr

3•
7
4
6
5

7
4
6
5
3•

ixtisaslaşdırılmış, iri vә orta müәssislәr
fasilәli işlәyәn müәssislәr
orta vә kiçik müәssisәlәr
ixtisaslaşdırılmış, universal vә qarışıq müәssisәlәr•
ixtisaslaşdırılmış, fasilәsiz işlәyәn müәssisәlәr

3•
2
6
4
7

8
5
3•
6
4

şәkәr zavodları
pambıqtәmizlәmә müәssisәlәri
konserv müәssislәri
toxuculuq fabriklәri•
maşınqayırma zavodları

bütün il boyu fasilәsiz işlәyәn sәnaye müәssislәri•
işçilәri fasilә ilә işlәyәn sәnaye müәssislәri
orta sәnaye müәssisәlәri
iri sәnaye müәssisәlәri
işçilәri fasilәsiz işlәyәn sәanye müәssisәlәri
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450
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İl әrzindә işlәmә müddәtinә görә müәssislәr neçә qrupa bölünür?

Buraxılan mәhsulun iqtisadi tәyinatına görә sәnaye müәssisәlәri hansılardır?

Müәssisәlәr birbirindәn nә ilә fәrqlәnirlәr

Şәkәr çuğunduru istehsalında 1 ton patkanın yenidәn emalı nәticәsindә әlavә olaraq nә qәdәr
çörәkbişirmә mayası alınır?

Meyvә mәhsullarında qidalılıq dәyәrini saxlamq üçün hansı üsuldan istifadә edilir?

Tәrәvәz mәhsullarında qidalılıq dәyәrini saxlamq üçün hansı üsuldan istifadә edilir?

Hәm әsas vә hәm dә kömәkçi sexlәrin fәaliyyәt göstәrmәsi üçün şәrait yaradan hansı sexdir?

әsas sexlәrin istehsal tullantılarını tәkarar istehsal edәn hansı sexdir?

4
8
5
2
3•

neft vә qaz hasil edәn müәssislәr
istehsal vasitәlәri vә istehlak malları istehsal edәn müәssislәr•
metallurgiya kombinatları vә balıq emalı zavodları
emaledici sәnaye müәssisәlәri
hasiledici sәnaye müәssislәri

әn az xәrclә yüksәk nәticә әldә etmәklә
ictimai xarakterinә görә
iqtisadi xarakterinә görә
yeni növ mәhsulun işlәnib hazırlanması vә mәnimsәnilmәsini tәmin etmәk ilә
iqtisadi tәyinatından asılı olaraq•

25kq
20kq
60 kq
16 kq
50kq•

sublimasiyalı üsulundan•
isti ilә emal üsulundan
konvektiv qurutma üsulundan
buxarla qurutma üsulundan
bişirmә üsulundan

isti ilә emal üsulundan
konvektiv qurutma üsulundan
sublimasiyalı üsulundan•
bişirmә üsulundan
buxarla qurutma üsulundan

kombinәedilmiş sex
kömәkçi sex
universal sex
yardımçı sex
xidmәtedici sex•



452

453

454

455

456

457
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Müәssisәlәrdә yardımçı sexlәrin funksiyası nәdәn ibarәtdir

Müәssisәdә maddi nemәtlәr istehsalı ilә mәşğul olan hansı sexdir?

әsas sexlәrin fәaliyyәt göstәrmәsi üçün şәrait yaradan hansı sxedir?

Müәssisә öz istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtini necә hәyat keçirir?

Müәssisәlәr hansı sәnәdlәr әsasında fәliyyәt göstәrir?

Müәssisәnin pasportunda hansı mәlumat göstәrilmişdir?

Müәssisәnin nizamnamәsindә nә qeyd olunur?

kombinәedilmiş sex
kömәkçi sex
yardımçı sex•
әsas sex
xidmәtedici sex

әsas sexlәrin istehsal tullantılarını tәkarar istehsal edәn yerlәr mәcmuası•
maddi nemәtlәr istehsalı ilә mәşğul olur
mәhsulun müxtәlif hissәlәrini hazırlayan yerlәr mәcmuası
hәm әsas vә hәm dә kömәkçi sexlәrin fәaliyyәt göstәrmәsi üçün şәrait yaradırlar
әsas sexlәrin fәaliyyәt göstәrmәsi üçün şәrait yaradırlar

kombinәedilmiş sex
kömәkçi sex
qarışıq sex
әsas sex•
xidmәtedici sex

xidmәtedici sex
kömәkçi sex•
qarışıq sex
әsas sex
kombinәedilmiş sex

müәssisәnin nizamnamәsinә әsasәn
aksiya fondu nәzәrә alınmaqla
müәssisә haqqında ümumi mәlumatlar әsasında
müәssisәnin vә onun ayrıayrı istehsal bölmәlәrinin ahәngdar işinin tәşkil olunması ilә
müvafiq sifarişlәr әsasında tam tәsәrrüfat hesabı, rәqabәt vә özünüidarәetmә prinsiplәrini nәzәrә almaqla•

istehsaltexniki vәhdәtlik әsasında
müәssisәnin nizamnamәsi vә pasportu әsasında•
müәssisәnin nizamnamә әsasında
müәssisәnin hüquqi әsasında
nizamnamә fondu vә müәssisәnin pasort әsasında

poçt nömrәsi
müәssisәnin fәaliyyәt predmeti
yanacaqenerji ehtiyatları ilә tәmin olunma qaydası•
maşın vә avadanlıqlar haqqında
maddienerji ehtiyatları haqqında

nәqliyyat tәsәrüffatının tәşkili
fәlaiyyәt predmeti, mәqsәdi, әmlakın yaranma mәnbәlәri vә s•
patenthüquq göstәricilәr, erqonometrik göstrәicilәr vә s.
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Nizamnamә fondu әvәzinә yaradılan fondlardan biri hansıdır?

Müәssisә öz maddi nemәtlәrini necә yaradır?

Hazırda müәssislәri tәsniflәşdirdikdә hansı göstәricidәn istifadә edilir?

Aşağıda verilәnlәrdәn hansı müәssisәlәrdә istehsalın tәmәrküzlәşdrimә sәviyyәsini müәyyәn edәn
göstәricidir?

Texnoloji cәhәtdәn hәmcins mәhsullar istehsalının bir müsәssisә çәrçivәsindә cәmlәnmәsi hansı forma
tәmәrkülәşmәdir?

Mәhsulun istehsalında istifadә edilәn avadanlıqların ayrıayrılıqda gücünün artırılması hansı forma
tәmәrkülәşmәdir?

әşya üzrә ixtisaslaşma necә aparılır?

tәyinat göstәricilәri, uzunömürlülük göstәricilәri, iqtisadi göstәricilәr vә s.
texnoloji göstәricilәr, eynilәşmә göstıricilәri vә s.

“Kömәk fondu”
“Pay fondu”•
“Gәnc fond”
“Yeni fond”
“Qırmızı fond”

nәqliyyat tәsәrrüfatını genişlәndirmәklә
müqavilәlәr bağlayır, maşın vә avadanlıqlar әldә edirlәr•
istehsaltexniki vәhdәtlik әldә edir
işçi qüvvәsinin yerini dәyişmәklә
alәt tәsәrrüfatını genişlәndirmәklә

enerji qurğularının gücü
işçilәrin sayı•
әsas istehsal fondalrın dәyәri
әsas kapital dәyәri
investisiya qoyulşunun hәcmi

texnoloji axın tәtti
mexaniki proseslәr
mәhsulun çeşidi
müәssisәdә avadanlıqların sayı
әsas fondların dәyәri•

aqreqat tәmәrküzlәşdirilmә
mexaniki tәmәrküzlәşdirmә
texnoloji tәmәrküzlәşdirmә•
tәşkilatitәsәrrüfat tәmәrküzlәşdirmә
müәssisә tәmәrküzlәşdirilmәsi

aqreqat tәmәrküzlәşdirilmә•
әrazi tәmәrküzlәşdirmә
texnoloji tәmәrküzlәşdirmә
tәşkilatitәsәrrüfat tәmәrküzlәşdirmә
müәssisә tәmәrküzlәşdirilmәsi

bir neçә kiçik müәssislәrin inzibati cәhәtdәn birlәşmәsi
istehsal prosesinin ayrıayrı mәrhәlәlәri müstәqil istehsal kimi hәyata keçirilir
ayrıca bir müәssisәdә tamamlanmış yekcins mәhsul istehsal edilir•
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Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı ixtisaslaşdırmanın formlarına aiddir?

İstehsalın ixtisaslaşdırılmasının neçә forması var?

İstehsalın kooperativlәşdirilmәsi aşağıda veriәnlәrdәn hansında düz ifadә olunmuşdur?

Ayrıca bir müәssisәdә tamamlanmış yekcins mәhsul istehsalı prosesi gedәn ixtisaslaşdrıma forması
hansıdır?

Hәr hansı bir mürәkkәb mәmulatın ayrıayrı hissәlәrinin hazırlanmasını müstәqil istehsala çevrәn
ixtisaslaşdrıma forması hansıdır?

İstehsal prosesinin ayrıayrı mәrhәlәlәrinin müstәqil istehsal kimi hәyata keçirilәn ixtisaslaşdrıma
forması hansıdır?

Texnoloji ixtisaslaşma necә aparılır?

hәr hansı bir mürәkkәb mәmulatın ayrıayrı hissәlәrinin hazırlanması müstәqil istehsala çevrilir
müәssisәnin tәrkibindә olan istehsal bölmәlәrinin sayının vә tәrkibin artırılması

mexaniki ixtisaslaşdırılması
texnoloji ixtisaslaşma•
әrazi ixtisaslaşdırılması
aqreqat ixtisaslaşdırılması
tәşkilatitәsәrrüfat ixtisaslaşdırılması

10
3•
2
4
8

hәr hansı bir mürәkkәb mәmulatın ayrıayrı hissәlәrinin hazırlanması prosesi
konstruksiya vә texnoloji cәhәtdәn sabit vә daima tәkrarlanan az vә ya mәhdud iqtisadi tәyinatlı eynicinsli
mәhsul istehsalının müstәqil müәssisә miqyasında tәmәrküzlәşdirilmәsi prosesi
müәyyәn mәhsulu birgә hazırlayan vә özünün istehsaltәsәrrüfat müstәqilliyini qoruyub saxlayan müsәssisәlәr
arasındakı uzun müddәtli istehsal әlaqәlәri sistemi

•
müxtәlif texnoloji proseslәrin bir müәssisәdә birlәşdirilmәsidir
әlaqәdar müәssisәlәr vә baş müәssisә arasında hazır mәhsulun tam komplektlәçşdirilmәsi üçün istehsal әlaqәlәridir

hissә üzrә ixtisaslaşdırma
әşya üzrә ixtisaslaşdırma•
fәrdi ixtisaslaşdırma
aqreqat ixtisaslaşdıma
seriyalı ixtisaslaşdırma

fәrdi ixtisaslaşdırma
hissә üzrә ixtisaslaşdırma•
seriyalı ixtisaslaşdırma
aqreqat ixtisaslaşdıma
әşya üzrә ixtisaslaşdırma

fәrdi ixtisaslaşdırma
aqreqat ixtisaslaşdıma
әşya üzrә ixtisaslaşdırma
hissә üzrә ixtisaslaşdırma
texnoloji ixtisaslaşdırma•

ayrıca bir müәssisәdә tamamlanmış yekcins mәhsul istehsal edilir
istehsal prosesinin ayrıayrı mәrhәlәlәri müstәqil istehsal kimi hәyata keçirilir•
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Hissә üzrә ixtisaslaşma necә aparılır?

İstehsalın kombinәlşdirilmәsi nәdir?

Aşağıda verilәnlәrdәn hansı sahәdaxili koopertivlәşdirmәyә aiddir?

Konstruksiya vә texnoloji cәhәtdәn sabit vә daima tәkrarlanan az vә ya mәhdud iqtisadi tәyinatlı
eynicinsli mәhsul istehsalının müstәqil müәssisә miqyasında tәmәrküzlәşdirilmәsi prosesi necә adlanır?

Müәyyәn mәhsulu birgә hazırlayan vә özünün istehsaltәsәrrüfat müstәqilliyini qoruyub saxlayan
müsәssisәlәr arasındakı uzun müddәtli istehsal әlaqәlәri hansı sisteme aiddir?

Aşağıda verilәnlәrdәn hansı sahәlәrarası koopertivlәşdirmәyә aiddir?

Eyni sәanye sahәsinә mәnsub olan müәssisәlәr arasındakı istehsal әlaqәlәri necә adlanır?

•
bir neçә kiçik müәssislәrin inzibati cәhәtdәn birlәşmәsi
müәssisәnin tәrkibindә olan istehsal bölmәlәrinin sayının vә tәrkibin artırılması
hәr hansı bir mürәkkәb mәmulatın ayrıayrı hissәlәrinin hazırlanması müstәqil istehsala çevrilir

müәssisәnin tәrkibindә olan istehsal bölmәlәrinin sayının vә tәrkibin artırılması
bir neçә kiçik müәssislәrin inzibati cәhәtdәn birlәşmәsi
istehsal prosesinin ayrıayrı mәrhәlәlәri müstәqil istehsal kimi hәyata keçirilir
ayrıca bir müәssisәdә tamamlanmış yekcins mәhsul istehsal edilir
hәr hansı bir mürәkkәb mәmulatın ayrıayrı hissәlәrinin hazırlanması müstәqil istehsala çevrilir•

hәr hansı bir mürәkkәb mәmulatın ayrıayrı hissәlәrinin hazırlanması prosesi
müxtәlif texnoloji proseslәrin bir müәssisәdә birlәşdirilmәsi•
ayrıca bir müәssisәdә tamamlanmış yekcins mәhsul istehsalına әsaslanan kombinәlәşdirmә
müxtәlif texnoloji proseslәrin bir neçә müәssisәdә birlәşdirilmәsidir
әlaqәdar müәssisәlәr vә baş müәssisә arasında hazır mәhsulun tam komplektlәçşdirilmәsi üçün istehsal әlaqәlәridir

müxtәlif sәnaye sahәlәrinә mәnsub olan müәssislәr arasındakı istehsal әlaqәlәri
müxtәlif әrazidә olan sәnaye müәssislәri arasındakı istehsal әlaqәlәri
eyni әrazidә olan sәnaye müәssislәri arasındakı istehsal әlaqәlәri
birneçә sәnaye sahәlәrinә mәnsub olan müәssislәr arasındakı istehsal әlaqәlәri
eyni sәanye sahәsinә mәnsub olan müәssisәlәr arasındakı istehsal әlaqәlәri•

istehsalın kooperativlәşdirmәsı
istehsalın kombinәlәşdirilmәsı
sahә üzrә tәmәküzlәşmә
istehsalın tәmәrküzlәşdirmәsı
istehsalın ixtisaslaşdırılması•

kooperativlәşdirmә•
sahә üzrә tәmәküzlәşmә
tәmәrküzlәşdirmә
ixtisaslaşdırılma
kombinәlәşdirmә

eyni sәanye sahәsinә mәnsub olan müәssisәlәr arasındakı istehsal әlaqәlәri
müxtәlif әrazidә olan sәnaye müәssislәri arasındakı istehsal әlaqәlәri
eyni әrazidә olan sәnaye müәssislәri arasındakı istehsal әlaqәlәri
birneçә sәnaye sahәlәrinә mәnsub olan müәssislәr arasındakı istehsal әlaqәlәri
müxtәlif sәnaye sahәlәrinә mәnsub olan müәssislәr arasındakı istehsal әlaqәlәri•

şәhәrdaxili kooperativlәşdrimә
bazararası koopertivlәşdirmә
kәnddaxili koopertivlәşdirmә

•
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İstehsalın kombinәlәşdirilmәsi sәviyyәsi hansı göstәricilәr ilә xarakterizә olunur?

Alәt tәsәrrüfatının tәrkibindә neçә bölmә var?

Göstәrilәn seriyalı istehsal şәraitindә avadanlıqların alınmasına çәklinәn xәrclәrin neçә faizi alәtlәrin
alınmasında istifadә olunur?

İllik amortizasiya ayrılmalarının mәblәği hansı göstәricilәrdәn asılıdır?

Amortizasiya fondu hansı әmәliyyatların maliyyәlәşdirilmәsindә iştirak edir?

İllik amortizasiya ayırmaları hansı kәmiyyәt ilә müәyyәn edilir?

Tәmir işlәrinin vә avadanlığın modernlәşdirilmәsinin maliyyәlәşdirilmәsini hansı fond tәrәfindәn hәyata
keçirilir?

sahәdaxili kooperativlәşdirmә•
rayondaxili kooperativlәşdirmә

xüsusi vә ümumi
mәhsul istehsalı ilә
işçilәrin sayı ilә
natural vә dәyәr•
dialektik vә ümumi

4•
9
5
3
2

1015%
810%•
1520%
2025%
2530%

әsasfondların ümumi dәyәrindәn vә onların xidmәt dövrünün uzunluğundan•
avadanlıqların mәnәvi aşınmasından
normativ xidmәt növündәn
faktiki xidmәt müddәtindәn
әsas fondların tamamilә aşınmasından

yanacaq fondunun maliyyәlәşdirilmәsindә
anbar tәsәrrüfatının yaradılmasında
tәmir tәsәrrüfatının maliyyәlәşdirilmәsindә
tәmir işlәrinin vә avadanlığın modernlәşdirilmәsindә•
kommersiya sәylәrinin güclәndirilmәsindә

nizamnamә norması
amortizasiya fondu
aksiya norması
amortizasiya norması•
vәsait fondu

amortizasiya fondu•
nizamnamә fondu
aksiya fondu
pay fondu
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Avadanlığın mәnәvi aşınmasının neçә növü var?

Avadanlığın mәnәvi aşınmasının növlәri hansılardır?

әsas fondların tamamilә aşınması nәticәsindә onların gәlәcәk istifadәsi üçün yararsız olması әsas
fondalrın hansı aşınma formasına uyğun gәlir?

әsas fondların tam bәrpası üçün nәzәrdә tutulan xüsusi pul fondu necә adlanır?

Kütlәvi istehsal şәraitindә avadanlıqların alınmasına çәklinәn xәrclәrin neçә faizi alәtlәrin alınmasında
istifadә olunur?

Seriyalı istehsal şәraitindә avadanlıqların alınmasına çәklinәn xәrclәrin neçә faizi alәtlәrin alınmasında
istifadә olunur?

Yeni yaradılan mәhsulun maya dәyәrinә keçirilәn hissәsinin pulla ifadәsi hansı anlayışdır?

vәsait fondu

5
3
2•
4
6

birinci nov mәnәvi aşınma vә ikinci növ mәnәvi aşınma•
fiziki vә mexaniki aşınma
mәnәvi vә kimyәvi aşınma
sosial vә kimyәvi aşınma
mexaniki vә mәhsuldar aşınma

mexaniki
fiziki•
mәnәvi
sosial
kimyәvi

amortizasiya fondu•
nizamnamә fondu
vәsait fondu
pay fondu
aksiya fondu

2530%•
2025%
1520%
810%
1015%

810%•
2025%
2530%
1520%
1015%

mәhv olma
amortizasiya•
köhnәlmә]
xarab olma
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Alәt tәsәrrüfatının tәrkibindә olan model sexinin fәaliyyәti nәdir?

Alәt tәsәrrüfatının tәrkibindә olan alәtsexinin fәaliyyәti nәdir?

Sex vә istehsal sahәlәrini texnoloji alәt vә tәrtibatlarla tәchiz edәn hansı tәsәrrüfatıdır?

Alәt tәsәrrüfatının yaradılmasında mәqsәd nәdir?

Fәrdi istehsal şәraitindә avadanlıqların alınmasına çәklinәn xәrclәrin neçә faizi alәtlәrin alınmasında
istifadә olunur?

Qida sәnayesi müәssislәrindә enerjinin mәsrәf normasını işlәyib hazırlamaq üçün üsullar hansılardır?

Qida sәnayesi müәssislәrindә enerjinin mәsrәf normasını işlәyib hazırlamaq üçün neçә üsuldan istifadә
edilir?

sıradan çıxma

alәtlәrin kәnardan alınması ilә mәşğul olur
alәtlәrin tәmiri ilә mәşğul olur
ağacdan modellәr hazırlanır
metaldan vә ya ağacdan modellәr, presformalar hazırlanır•
xüsusi alәtlәrin hazırlnaması vә işlәnmiş alәtlәrin bәrpası ilә mәşğul olur

metaldan modellәr hazırlanır
alәtlәrin kәnardan alınması ilә mәşğul olur
alәtlәrin tәmiri ilә mәşğul olur
xüsusi alәtlәrin hazırlnaması vә işlәnmiş alәtlәrin bәrpası ilә mәşğul olur•
ağacdan modellәr hazırlanır

kömәkçi sexlәr
nәqliyyat tәsәrrüfatı
alәt tәsәrrüfatı•
anbar tәsәrrüfatı
tәmir tәsәrrüfatı

müәssisәnin ayrı –ayrı sexlәrini öyrәnmәk
müәssisәnin quruluşunu öyrәnmәk
istehsal prosesini mütamadi olaraq alәt vә tәrtibatla tәchiz etmәk•
fәhlәlәrә alәtlәrlә işlәmә tәlimi keçmәk
әsas fondaların tez sıradan çıxmasının qarşısını almaq

2530%
57%•
1520%
810%
2025%

norma vә normativlәr
adi vә irilәşdiirlmiş üsul
kumulyativ vә qalığı azaldan metod
mürәkkәb vә qarışıq üsul
differensiallaşdırılmış üsul•

5
2•
6
3
4
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Müәssislәrdә enerji ehtiyatlarının neçә faizi texnoloji mәqsәdlәri hәyata keçirmәk üçün işlәdilir?

İstifadә edilәn enerjinin növlәrinә görә yanacaqenerji balansı neçә qrupa ayrılır?

Enerjinin mәsrәf normasını işlәyib hazırlamaq üçün istifadә olunan üsullardan hansı daha sәmәrәlidir?

Enerjinin mәsrәf normasını işlәyib hazırlamaq üçün istifadә olunan differensiallaşdırıılmış üsuldan
harada tәtbiq edilir?

Rabitә tәsәrrüfatı bölmәsi hansı tәsәrrüfatın bölmәlәrinә aiddir

Nәqliyyat vasitәlәrinin iş rejiminә görә qrupu hansıdır?

Müәssisәdaxili nәqliyyat vasitәlәri ilә hansı işlәr tәmin olunur?

Sәnaye müәssisәlәrindә istifadә edilәn nәqliyyat vasitәlәri tәyinatına görә qrupları hansılardır?

6771%
4245%
3040%
4750%•
2530%

8
3•
6
5
7

kumulyativ metod
balans üsul
norma vә normativlәr
differensiallaşdırılmış üsul
irilәşdirilmiş üsul•

tәmir işlәrinin әmәk tutumu
cari ildә tәmirin tәşkili vә onun hәyata keçirilmәsinәdә әldә edilmiş nәticәlәri, keçmiş dövrün nәticәlәri ilә vә s.
müqayisә
әsas vә kömәkçi işlәrin yerinә yetirilmәsi üçün enerji ehtiyatlarının mәsrәf normalarını müәyyәn etdikdә•
tәmir edilәcәk avadanlıqların sayı
plan ilindә aparılacaq tәmirlәrin sayı

alәt tәsәrrüfatı
nәqliyyat tәsәrrüfatı
energetika tәsәrrüfatı•
tәmir tәsәrrüfatı
anbar tәsәrrüfatı

fasilәli vә fasilәsiz nәqliyyat vasitәlәri•
müәssisә daxili vә müәssisәxarici nәqliyyat vasitәlәri
dәniz vә boru kәmәri nәqliyyatı
aviasiya vә mexaniki nәqliyyat
avtomatlaşdırılmış vә mexaniki nәqliyyat vasitәlәri

su mәhsullarını boru kәmәri ilә uzaq mәsafәyә ötürür
qazaoxşar mәhsulları qurğularla uzaq mәsafәlәrә ötürür
maye mәhsulları uzaq mәsafәlәrә ötürәn mexanizim
müәssisәdaxilindә yüklәrin daşınmasında iştirak edir?
müәssiә ilә dәniz limanları vә s. arasında yük daşınmanı tәmin edir•
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514

515

Sәnaye müәssisәlәrindә istifadә edilәn nәqliyyat vasitәlәri tәyinatına görә neçә qrupa bölünür?

Sәnaye müәssislәrindә hәrәkәt istiqamәtlәrinә görә nәqliyyat vasitәlәri hansı qrupa bölünür?

Sәnaye müәssislәrindә fәaliyyәt göstәrmә müddәtinә görә nәqliyyat vasitәlәri hansı qrupa bölünür?

Sәnaye müәssisәlәrindә istifadә edilәn nәqliyyat vasitәlәri tәyinatına görә qrupları hansılardır?

Fәaliyyәt göstәrmә müddәtlәrinә görә enerji resursları balansının qrupları hansılardır ?

Nәqliyyat vasitәlәrinin iş rejiminә görә qrupu hansıdır?

Müәssisәdaxili nәqliyyat vasitәlәri ilә hansı işlәr tәmin olunur?

körpü kranları, dәmir reslәri
müәssisә daxili vә müәssisәxarici nәqliyyat vasitәlәri•
dәniz vә boru kәmәri nәqliyyatı
aviasiya vә mexaniki nәqliyyat
dәmiryol vә avtomobil nәqliyyatı

8
4
2•
3
6

daimi vә mövsümi fәaliyyәt göstәrәn nәqliyyat
üfüqi, şaquli vә maili istiqamәtlәrdә daşıyan nәqliyyat vasitәlәri•
fasilәli vә fasilәsiz nәqliyyat vasitәlәri
müәssisә daxili vә müәssisәxarici nәqliyyat vasitәlәri
avtomatlaşdırılmış vә mexaniki nәqliyyat vasitәlәri

fasilәli vә fasilәsiz nәqliyyat vasitәlәri
müәssisә daxili vә müәssisәxarici nәqliyyat vasitәlәri
daimi vә mövsümi fәaliyyәt göstәrәn nәqliyyat•
aviasiya vә mexaniki nәqliyyat
avtomatlaşdırılmış vә mexaniki nәqliyyat vasitәlәri

körpü kranları, dәmir reslәri
dәmiryol vә avtomobil nәqliyyatı
müәssisә daxili vә müәssisәxarici nәqliyyat vasitәlәri•
dәniz vә boru kәmәri nәqliyyatı
aviasiya vә mexaniki nәqliyyat

perspektiv vә cari enerji balansı•
ümummüәssisә, sex, istehsal sahәlәri balansı
ilkin enerji balansı
neft,qaz, kömür balannsı
elektrik enerji balansı, istilik enerji balansı, duru vә bәrk yanacaq balansı

fasilәli vә fasilәsiz nәqliyyat vasitәlәri•
müәssisә daxili vә müәssisәxarici nәqliyyat vasitәlәri
dәniz vә boru kәmәri nәqliyyatı
aviasiya vә mexaniki nәqliyyat]
avtomatlaşdırılmış vә mexaniki nәqliyyat vasitәlәri

qazaoxşar mәhsulları qurğularla uzaq mәsafәlәrә ötürür
müәssisәdaxilindә yüklәrin daşınmasında iştirak edir?
maye mәhsulları uzaq mәsafәlәrә ötürәn mexanizim

•
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Sәnaye müәssisәlәrindә istifadә edilәn nәqliyyat vasitәlәri tәyinatına görә neçә qrupa bölünür?

İstehsalı әhatә etmәlәrinә görә enerji resursları balansının qrupları hansılardır ?

İstifadә edilәn enerjinin növlәrinә görә yanacaqenerji balansının qrupları hansılardır?

Fәalityyәt göstәrmә müddәtlәrinә görә enerji resursları balansı neçә qrupa bölünür?

Yük dövriyyәsi göstәricisi hansı kәmiyyәt ilә ölçülür?

Yük dövriyyәsi necә ifadә olunur?

Sәnaye müәssislәrindә hәrәkәt istiqamәtlәrinә görә nәqliyyat vasitәlәri hansı qrupa bölünür?

müәssiә ilә dәniz limanları vә s. arasında yük daşınmanı tәmin edir•
su mәhsullarını boru kәmәri ilә uzaq mәsafәyә ötürür

3
2•
6
4
8

perspektiv vә cari enerji balansı
ümummüәssisә, sex, istehsal sahәlәri vә ayrıayrı iş yerlәri balansı•
ilkin enerji balansı
neft,qaz, kömür balannsı
elektrik enerji balansı, istilik enerji balansı, duru vә bәrk yanacaq balansı

perspektiv vә cari enerji balansı
elektrik enerji balansı, istilik enerji balansı, duru vә bәrk yanacaq balansı•
ümummüәssisә, sex istehsal sahәlәri balansı
ilkin enerji balansı
neft,qaz, kömür balannsı]

7
2•
5
4
3

tonkilometr•
kq
metr
saatkq
tonsaat

müәssisә daxili vә müәssisәxarici nәqliyyat vasitәlәrinin ümumi cәmi
müәyyәn dövr әrzindә müәssisә üzrә bütün növlәrdәn olan yükdaşınmanın ümumi hәcmi әsas fondların tamamilә
aşınması nәticәsindә onların gәlәcәk istifadәsi üçün yararsız olması

•
yeni yaradılan mәhsulun maya dәyәrinә keçirilәn hissәsinin pulla ifadәsidir
avadanlıqların texnikiiqtisadi parametirlәri müasir dövrün tәlәblәrinә cavab vermir
avadanlıqların yeni әmәk vasitәlәrinin texnikiiqtisadi göstәricilәri sәviyyәsinә qәdәr yüksәldilmәsi

daimi vә mövsümi fәaliyyәt göstәrәn nәqliyyat
müәssisә daxili vә müәssisәxarici nәqliyyat vasitәlәri
fasilәli vә fasilәsiz nәqliyyat vasitәlәri
avtomatlaşdırılmış vә mexaniki nәqliyyat vasitәlәri
üfüqi, şaquli vә maili istiqamәtlәrdә daşıyan nәqliyyat vasitәlәri•
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Sәnaye müәssislәrindә fәaliyyәt göstәrmә müddәtinә görә nәqliyyat vasitәlәri hansı qrupa bölünür?

Verilәnlәrdәn hansı fasilәsiz nәqliyyat vasitәlәrinә daxildir?

Hansı növ nәqliyyat vasitәlәri ilә daşınma daha ucuz başa gәlir?

Aşağıda verilәnlәrdәn hansı mexaniki nәqliyyat vasitәlәrinә aiddir?

Maddi texniki tәchizat nәdir

Fasilәli nәqliyyat vasitәlәrinә aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı daxildir?

Tәchizat prosesi hanı müәssislәrlә әlaqәdardır?

Sartış prosesi hanı müәssislәrlә әlaqәdardır?

daimi vә mövsümi fәaliyyәt göstәrәn nәqliyyat•
müәssisә daxili vә müәssisәxarici nәqliyyat vasitәlәri
fasilәli vә fasilәsiz nәqliyyat vasitәlәri
avtomatlaşdırılmış vә mexaniki nәqliyyat vasitәlәri
aviasiya vә mexaniki nәqliyyat

lokomotivlәr
avtomobillәr
paravozlar
teplovozlar
axın xәtlәri•

avtomobil nәqliyyatı
mexaniki nәqliyyat
aviasiya nәqliyyatı
boru kәmәri nәqliyyatı
dәnzi nәqliyyatı•

avtoelektrokarlar
körpü kranları•
magistral boru kәmәri
tankerlәr
mexaniki nәqliyyat

avadanlıqların texnikiiqtisadi parametirlәri müasir dövrün tәlәblәrinә cavab vermir
yeni yaradılan mәhsulun maya dәyәrinә keçirilәn hissәsinin pulla ifadәsidir
avadanlıqların yeni әmәk vasitәlәrinin texnikiiqtisadi gösavadanlıqların yeni әmәk vasitәlәrinin texnikiiqtisadi
göstәricilәri sәviyyәsinә qәdәr yüksәldilmәsi
avadanlıqların aşınması
istehsal vasitәlәrini istehsalçı müәssisәdәn istehlakçı müәssislәrә çatdırılmasının tәşkil prosesi•

jelob sistemic
konveyerlәr
axın xәtlәri
teplovozlar•
[yenboru kәmәrlәri

istehsal vasitәlәrini istehsal edәn müәssisәlәrlә
istehsal vasitәlәrini istehlak edәn müәssislәrlә•
emaledici müәssisәlәrlә
hasiledici müәssisәlәrlә
nәqliyyat müәssisәlәri ilә

istehsal vasitәlәrini istehsal edәn müәssisәlәrlә•
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Hansı tәdavül xәrclәr hesab edilir?

Yük dövriyyәsi göstәricisi hansı kәmiyyәt ilә ölçülür?

Mexaniki nәqliyyat vasitәlәrinә hansılar aiddir?

Aşağıda göstәrilәn nәqliyyat vasitәlәrindәn hansı ilә daşınma daha ucuz başa gәlir?

Fasilәsiz nәqliyyat vasitәlәrinә aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı daxildir?

Fasilәli nәqliyyat vasitәlәrinә aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı daxildir?

Müәssisәnin madditexniki tәchizat planını işlәyib hazırladıqda hansı göstәricilәrdәn istifadә edilir?

•
emaledici müәssisәlәrlә
hasiledici müәssisәlәrlә
nәqliyyat müәssisәlәri ilә
istehsal vasitәlәrini istehlak edәn müәssislәrlә

izafi mәhsulun müәyyәn hissәsi
istehsal prosesnin tәsavül sahәsindә davam etmәsi
әmtәәnin reallaşdırılması prosesindә әmtәә dәyәrinin pula çevrilmәsi
әmtәә tәdavülü prosesi ilә әlaqәdar xәrclәr•
istehsala әlavә әmәk vә maddi texkini resurslar cәlb etmәk

kq
tonkilometr•
tonsaat
saatkq
metr

körpü kranları•
avtoelektrokarlar
gәmilәr
tankerlәr
magistral boru kәmәri

mexaniki nәqliyyat
dәnzi nәqliyyatı•
avtomobil nәqliyyatı
boru kәmәri nәqliyyatı
aviasiya nәqliyyatı

paravozlar
avtomobillәr
lokomotivlәr
axın xәtlәri•
teplovozlar

jelob sistemi
boru kәmәrlәri
konveyerlәr
axın xәtlәri
teplovozlar•

istehsal göstәricilәri
istehsal gücü balansı
texnikiiqtisadi normativi
dәyәr vә natural göstәricilәri•
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Sartış prosesi hanı müәssislәrlә әlaqәdardır?

Materilların sexlәrә, istehsal sahәlәrinә çatdırılması üsulları hansılardır?

Hansı әlavә tәdavül xәrclәr hesab edilir?

Hansı xalis tәdavül xәrclәr hesab edilir?

Müәssislәrin tәchizatxidmәti hansı tәşkili işlәri hәyata keçirir?

Materilların sexlәrә, istehsal sahәlәrinә çatdırılmasının neçә üsulu var?

İntensiv tәkrar istehsal necә hәyata keçirilir?

Ekstensiv tәkrar istehsal necә hәyata keçirilir?

patenthüquq göstәricilәri

emaledici müәssisәlәrlә
istehsal vasitәlәrini istehlak edәn müәssislәrlә
istehsal vasitәlәrini istehsal edәn müәssisәlәrlә•
nәqliyyat müәssisәlәri ilә
hasiledici müәssisәlәrlә

kumulyativ vә qalığı azaldan metod
sadә üsul
differensiallaşdırılmış üsul
mürәkkәb vә qarışıq üsul•
ekstentiv vә intensiv üsul

istehsal prosesnin tәsavül sahәsindә davam etmәsi
izafi mәhsulun müәyyәn hissәsi
әmtәәnin reallaşdırılması prosesindә әmtәә dәyәrinin pula çevrilmәsi
әmtәә tәdavülü prosesi ilә әlaqәdar xәrclәr•
istehsala әlavә әmәk vә maddi texkini resurslar cәlb etmәk

istehsala әlavә әmәk vә maddi texkini resurslar cәlb etmәk
izafi mәhsulun müәyyәn hissәsi
istehsal prosesnin tәsavül sahәsindә davam etmәsi
әmtәәnin reallaşdırılması prosesindә әmtәә dәyәrinin pula çevrilmәsi•
әmtәә tәdavülü prosesi ilә әlaqәdar xәrclәr

avadanlıqların mühәrrikini işlәtmәk üçün
әsas fondaların tez sıradan çıxmasının qarşısını almaq üçün
kömәkçi işlәri yerinә yetirmәk üçün
sex vә istehsal sahәlәrinin xammal, material, yanacaq vә s. ilә tәchizatını•
müәssisәnin ayrı –ayrı sexlәrinin enerji tuutmunu öyrәnmәk

6
3
7
4
2•

istehsala әlavә әmәk vә maddi texkini resurslar cәlb etmәklә
izafi mәhsulun müәyyәn hissәsi
mövcud madditexniki resurslardan maksimum istifadә etmәklә•
әmtәәnin reallaşdırılması prosesindә әmtәә dәyәrinin pula çevrilmәsi
әmtәә tәdavülü prosesi ilә әlaqәdar xәrclәr
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Geniş tәkrar istehsal neçә yolla hәyata keçirilir?

Geniş tәkrar istehsal hansı yollarla hәyata keçirilir?

Hansı tәdavül xәrclәr hesab edilir?

Tәchizat prosesi hanı müәssislәrlә әlaqәdardır?

Maddi texniki tәchizat nәdir?

Bağlı anbarlarda hansı mәhsullar saxlanılır?

Materilların sexlәrә, istehsal sahәlәrinә çatdırılmasının fәal üsulundan hansı istehsal şәraitindә tәtbiq
edilir?

izafi mәhsulun müәyyәn hissәsi
әmtәә tәdavülü prosesi ilә әlaqәdar xәrclәr
istehsal prosesnin tәsavül sahәsindә davam etmәsi
әmtәәnin reallaşdırılması prosesindә әmtәә dәyәrinin pula çevrilmәsi
istehsala әlavә әmәk vә maddi texkini resurslar cәlb etmәklә•

1
2•
3
5
4

sadә üsul ilә
mürәkkәb vә qarışıq üsul
ekstentiv vә intensiv üsul•
differensiallaşdırılmış vә irilәşdirilmiş üsul
kumulyativ vә qalığı azaldan metod

әmtәә tәdavülü prosesi ilә әlaqәdar xәrclәr•
әmtәәnin reallaşdırılması prosesindә әmtәә dәyәrinin pula çevrilmәsi
istehsal prosesnin tәsavül sahәsindә davam etmәsi
izafi mәhsulun müәyyәn hissәsi
istehsala әlavә әmәk vә maddi texkini resurslar cәlb etmәk

istehsal vasitәlәrini istehsal edәn müәssisәlәrlә
istehsal vasitәlәrini istehlak edәn müәssislәrlә•
emaledici müәssisәlәrlә
hasiledici müәssisәlәrlә
nәqliyyat müәssisәlәri ilә

istehsal vasitәlәrini istehsalçı müәssisәdәn istehlakçı müәssislәrә çatdırılmasının tәşkil prosesi•
avadanlıqların texnikiiqtisadi parametirlәri müasir dövrün tәlәblәrinә cavab vermir
avadanlıqların yeni әmәk vasitәlәrinin texnikiiqtisadi göstәricilәri sәviyyәsinә qәdәr yüksәldilmәsi
yeni yaradılan mәhsulun maya dәyәrinә keçirilәn hissәsinin pulla ifadәsidir
әsas fondların tamamilә aşınması nәticәsindә onların gәlәcәk istifadәsi üçün yararsız olması

mәhsul saxlanılmır
hava şәraitindәn qorxmayan mәhsullar
tez korlanan mәhsullar•
qiymәtli materillar
hәyat üçün tәhlükә törәdә bilәn materiallar

seriyalı vә fәrdi istehsal şәraiti
kütlәvi vә iri seriyalı istehsal şәraiti•



553

554

555

556

557

558

559

İş yerinin tәchizatının konkret miqdar vә keyfiyyәt xarakteristikasına tәsir edәn amillәr hansılardır?

Kütlәvi istehsal şәraitindә materillarin çatdırılmasının hansı üsulundan istifadә edilir?

Qida sәnayesi müәssislәrindә konstruksiyasina görә anbarlar neçә qrupa bölünür?

Tәchizat әşyalarının fәaliyyәt göstәrmәsinә görә qrupları hansılardır?

İş yerinin tәchizatının konkret miqdar vә keyfiyyәt xarakteristikasına tәsir edәn biolojivә psixofizioloji
amillәrә hansı göstәricilәr aiddir?

İş yerinin tәchizatının konkret miqdar vә keyfiyyәt xarakteristikasına tәsir edәn istehsaltexniki
amillәrinә hansı göstәricilәr aiddir?

Iri seriyalı istehsal şәraitindә materillarin çatdırılmasının hansı üsulundan istifadә edilir?

axınlı istehsal şәraiti
dәstәli vә axınlı istehsal şәraiti
kiçik seriyalı vә orta seriyalı istehsal şәraiti

mәhsulun çeşidi vә keyfiyyәtinin artırılması
natural vә dәyәr göstәricilәri
istehsal gucu balansı vә istehsal proqramı
istehsaltexniki vә biolojivә psixofizioloji amillәr•
mәhsulun çeşidi vә keyfiyyәti

passiv üsul
mürәkkәb üsul
fәal üsul•
differensiallaşdırılmış üsul fәal üsul
ekstentiv üsul

3
6
2
7
4•

mürәkkәb vә qarışıq üsul
müvәqqәti vә daimi tәchizat әşyaları•
differensiallaşdırılmış vә irilәşdirilmiş üsul
ekstentiv vә intensiv üsul
passiv vә fәal üsul

ixtisaslaşma dәrәcәsi
i ş yerinin texnoloji tәyinatı
işin texniki tәhlükәsizliyi mәsәlәlәri•
tәmәrküzlәşmә dәrәcәsi
koopetaivlәşmә dәrәcәsi

ixtisaslaşma dәrәcәsi•
işin texniki tәhlükәsizliyi mәsәlәlәri
estetik amillәr
tәmәrküzlәşmә dәrәcәsi
koopetaivlәşmә dәrәcәsi

mürәkkәb üsul
fәal üsul•
passiv üsul
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Geniş tәkrar istehsal neçә yolla hәyata keçirilir?

Geniş tәkrar istehsal hansı yollarla hәyata keçirilir?

Hansı әlavә tәdavül xәrclәr hesab edilir?

Hansı xalis tәdavül xәrclәr hesab edilir?

Sex anbarlarında hansı mәhsullar saxlanılır?

Yağış vә rütubәtdә korlanmayan materiallar hansı tip anbarlarda saxlanılır?

Tәyinatına görә müәssisә anbarları hansılardır?

ekstentiv üsul
differensiallaşdırılmış üsul fәal üsul

1
2•
3
5
4

kumulyativ vә qalığı azaldan metod
mürәkkәb vә qarışıq üsul
norma vә normativlәr
ekstentiv vә intensiv üsul•
differensiallaşdırılmış vә irilәşdirilmiş üsul

istehsala әlavә әmәk vә maddi texkini resurslar cәlb etmәk
izafi mәhsulun müәyyәn hissәsi
istehsal prosesnin tәsavül sahәsindә davam etmәsi
әmtәәnin reallaşdırılması prosesindә әmtәә dәyәrinin pula çevrilmәsi
әmtәә tәdavülü prosesi ilә әlaqәdar xәrclәr•

istehsala әlavә әmәk vә maddi texkini resurslar cәlb etmәk
izafi mәhsulun müәyyәn hissәsi
istehsal prosesnin tәsavül sahәsindә davam etmәsi
әmtәәnin reallaşdırılması prosesindә әmtәә dәyәrinin pula çevrilmәsi•
әmtәә tәdavülü prosesi ilә әlaqәdar xәrclәr

heç nә saxlanılmır
sex üçün әhәmiyyәt kәsb edәn istehsaltexniki tәyinatlı mәhsulları•
müәssisәnin istehsaltexniki tәyinatlı mәhsulları
hәyat üçün tәhlükә törәdә bilәn materiallar
hava şәraitindә korlanmayan mәhsullar

xüsusi anbarlarda
qaranlıq anbarlarda
bağlı anbarlarda
açıq anbarlarda•
yarımaçıq anbarlarda

bağlı , açıq , yarım açıq , xüsusi anbarlar
ümummüәssisә vә sex anbarları•
fәrdi, dәstәli, yarım açıq, ümumi anbarlar
iri, kiçik, orta anbarlar
fәrdi, qaranlıq anbarlar
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Qiymәtli materiallar hansı tip anbarlarda saxlanılır?

Ümummüәssisә anbarlarda hansı mәhsullar saxlanılır?

Tәyinatına görә müәssisә anbarları neçә qrupa ayrılır?

Hәyat üçün tәhlükә törәdә bilәn materiallar hansı tip anbarlarda saxlanılır?

Xüsusi anbarlarda hansı materiallar saxlanılır?

Açıq anbarlarda hansı növ mәhsullar saxlanılır?

Tez korlanan mәhsullar hansı tip anbarlarda saxlanılır?

Müәssislәrin tәchizatxidmәti hansı tәşkili işlәri hәyata keçirir?

xüsusi anbarlarda•
qaranlıq anbarlarda
bağlı anbarlarda
açıq anbarlarda
yarım açıq

tez korlanan mәhsullar
hava şәraitindә korlanmayan mәhsullar
hәyat üçün tәhlükә törәdә bilәn materiallar
müәssisәnin istehsaltexniki tәyinatlı mәhsullar•
rütubәtdәn korlanmayan mәhsullar

6
3
2•
4
7

bağlı anbarlarda
qaranlıq anbarlarda
xüsusi anbarlarda•
yarım açıq
açıq anbarlarda

hәyat üçün tәhlükә törәdә bilәn materiallar•
hava şәraitindә korlanmayan mәhsullar
tez korlanan mәhsullar
rütubәtdәn korlanmayan mәhsullar
yağışdan korlanmayan mәhsullar

tez korlanan mәhsullar
hava şәraitindә korlanmayan mәhsullar•
hәyat üçün tәhlükә törәdә bilәn materiallar
qiymәtli materillar
yağışdan korlanmayan mәhsullar

xüsusi anbarlarab]
bağlı•
açıq
yarım açıq ]
orta anbarlar

müәssisәnin ayrı –ayrı sexlәrinin enerji tuutmunu öyrәnmәk üçün

•
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Müәssisәnin madditexniki tәchizat planını işlәyib hazırladıqda hansı göstәricilәrdәn istifadә edilir?

İntensiv tәkrar istehsal necә hәyata keçirilir?

Ekstensiv tәkrar istehsal necә hәyata keçirilir?

İstehsal prosesnin opertiv tәnzimlәnmәsi qәnatçil olmalıdır prinsipi necә izah olunur?

İstehsal prosesnin opertiv tәnzimlәnmәsi kompleks xarakter daşımalıdır prinsipi necә izah olunur?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı istehsal prosesninn operativ tәnzimlәmәsi prinsipinә aiddir?

Sәnaye müәssislәrindә anbarlar ixtisaslaşdırılma dәrәcәsinә görә hansılardır?

sex vә istehsal sahәlәrinin xammal, material, yanacaq vә s. ilә tәchizatını•
avadanlıqların mühәrrikini işlәtmәk üçün
kömәkçi işlәri yerinә yetirmәk üçün
әsas fondaların tez sıradan çıxmasının qarşısını almaq üçün

erqonometrik göstәricәlәri
dәyәr vә natural göstәricilәri•
patenthüquq göstәricilәri
istehsal gücü balansı
texnikiiqtisadi normativi

istehsala әlavә әmәk vә maddi texkini resurslar cәlb etmәklә
әmtәә tәdavülü prosesi ilә әlaqәdar xәrclәr
әmtәәnin reallaşdırılması prosesindә әmtәә dәyәrinin pula çevrilmәsi
mövcud madditexniki resurslardan maksimum istifadә etmәklә•
izafi mәhsulun müәyyәn hissәsi

istehsal prosesnin tәsavül sahәsindә davam etmәsi
әmtәә tәdavülü prosesi ilә әlaqәdar xәrclәr
istehsala әlavә әmәk vә maddi texkini resurslar cәlb etmәklә•
izafi mәhsulun müәyyәn hissәsi
әmtәәnin reallaşdırılması prosesindә әmtәә dәyәrinin pula çevrilmәsi

istehsalın xarakterindәn asılı olmalıdır]
operativ tәnzimlәyicilәr optimal sayda vә әmәk sәrfi minima olmalı•
maddi istehsal sahәlәrindә hәyata keçirilәn texnoloji proseslәrә operativ nәzarәt edilmәli
istehsal prosesinә fasilәsiz olaraq nәzarәt istehsaldispetçer tәrәfindәn haәyata keçirilmәlidir
istehsalat prosesindә mümkün fasilәlәrin qarşısının alınmasına nәzarәt etmәli

istehsalın xarakterindәn asılı olmalıdır
operativ tәnzimlәyicilәr optimal sayda vә әmәk sәrfi minima olmalı
maddi istehsal sahәlәrindә hәyata keçirilәn texnoloji proseslәrә operativ nәzarәt edilmәli•
istehsal prosesinә fasilәsiz olaraq nәzarәt istehsaldispetçer tәrәfindәn haәyata keçirilmәlidir
istehsalat prosesindә mümkün fasilәlәrin qarşısının alınmasına nәzarәt etmәli

oparetiv tәnzimlәmә qarışıq xarakter daşımalıdır
operativ tәnzimlәmә planlı xarakter daşımalıdır•
opartiv tәnzimlәmәnin planı olmalı deyil
operativ tәnzimlәmәdә mәsrәf çox olmalıdır
istehsal prosesindә mәhsul hazırlnmasına ciddi әmәl olunmalıdır

fәrdi, dәstәli, yarım açıq, ümumi anbarlar
ixtisaslaşdırılmış anbarlar•
bağlı , açıq , yarım açıq , xüsusi anbarlar
tәchizat, istehsal, satış anbarları
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Sәnaye müәssislәrindә anbarlar funksiyalrına görә hansılardır?

Müәssisәnin istehsaltexniki tәyinatlı mәhsulları hansı tip anbarlarda saxlanılır?

İstehsal prosesninn operativ tәnzimlәmә planlı xarakter daşımalıdır prinsipi nәyә әsaslanmalıdır?

Sex üçün әhәmiyyәt kәsb edәn istehsaltexniki tәyinatlı mәhsulları hansı tip anbarlarda saxlanılır?

Kütlәvi istehsal şәraitindә materillarin çatdırılmasının hansı üsulundan istifadә edilir?

Materilların sexlәrә, istehsal sahәlәrinә çatdırılmasının fәal üsulundan hansı istehsal şәraitindә tәtbiq
edilir?

Materilların sexlәrә, istehsal sahәlәrinә çatdırılması üsulları hansılardır?

ümummüәssisә vә sex anbarları

fәrdi, dәstәli, yarım açıq, ümumi anbarları
fәrdi, qaranlıq anbarları
bağlı , açıq , yarım açıq , xüsusi anbarları
tәchizat, istehsal, satış anbarları•
ümummüәssisә vә sex anbarları

xüsusi anbarlarda
ümummüәssisә anbarlarda•
bağlı anbarlarda
qaranlıq anbarlarda
sex anbarlarında

istehsalın xarakterindәn asılı olmalıdır
operativ tәnzimlәyicilәr optimal sayda vә әmәk sәrfi minima olmalı
maddi istehsal sahәlәrindә hәyata keçirilәn texnoloji proseslәrә operativ nәzarәt edilmәli
istehsal prosesinә fasilәsiz olaraq nәzarәt istehsaldispetçer tәrәfindәn haәyata keçirilmәlidir•
istehsalat prosesindә mümkün fasilәlәrin qarşısının alınmasına nәzarәt etmәli

xüsusi anbarlarda
açıq anbarlarda
bağlı anbarlarda
qaranlıq anbarlarda
sex anbarlarında•

fәal üsul•
ekstentiv üsul
passiv üsul
mürәkkәb üsul
differensiallaşdırılmış üsul fәal üsul

seriyalı vә fәrdi istehsal şәraiti
fәrdi istehsal şәraiti
dәstәli vә axınlı istehsal şәraiti
kütlәvi vә iri seriyalı istehsal şәraiti•
kiçik seriyalı vә orta seriyalı istehsal şәraiti

kumulyativ vә qalığı azaldan metod
ekstentiv vә intensiv üsul
passiv vә fәal üsul•
mürәkkәb vә qarışıq üsul
differensiallaşdırılmış vә irilәşdirilmiş üsul
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Materilların sexlәrә, istehsal sahәlәrinә çatdırılmasının neçә üsulu var?

Sәnaye müәssislәrindә anbarlar ixtisaslaşdırılma dәrәcәsinә görә neçә qrupa ayrılır?

Sәnaye müәssislәrindә anbarlar funksiyalrına görә neçә qrupa ayrılır?

Seçmә nәzarәt hansı mәqsәd üçün tәtbiq edilir?

Müәssisәdә istehsal edilәn mәhsulların müәyyәn hissәsini nәzarәtdәn keçirmәk üçün hansı növ texniki
nәzarәtdәn istifadә edilir?

Hәndәsi nәzarәt neçә hәyata keçirilir?

Mәhsulun keyfiyyәyinin attestasiyasının nәticәlәrri hansı xüsusi sәnәddә göstәrilir?

Mәhsula adi gözlә baxmaqla keyfiyyәtinin yoxlanılması hansı nәzarәt növünә uyğundur

7
2•
6
3
4

5
3•
2
8
8

8
5
3•
4
2

mәhsulun ayrı –ayrı hissәlәrin hazırlanmasına nәzarәt
kiçik qabaritli, çәkisi az olan mәhsullarını keyfiyyәtini yoxlamaq
böyük qabaritli, çәkisi çox olan mәhsullarını keyfiyyәtini yoxlamaq•
müәssisәdә istehsal edilәn bütün mәhsullar texniki nәzarәtdәn keçirilir
kәnardan alınan xamma vә materiallara nәzarәt

[sәyyar texniki nәzarәt
son nәzarәt
seçmә nәzarәt•
başdan başa nәzarәt
stasionar texniki nәzarәt

müәyyәn bir mәhsulun ayrı –ayrı hissәlәrin hazırlanmasına nәzarәt
mәhsula adi gözlә baxmaqla keyfiyyәti yoxlanılır
istehsal edilmiş mәhsul normativlәrә uyğun dәrәcәdә yoxlanılır
müәssisәdә istehsal edilәn mәhsulların müәyyәn hissәsi nәzarәtdәn keçirilir
mәhsulun ölçülәri xüsusi texniki vasitәlәr tәtbiq etmәklә yoxlanılır•

müәssisәnin nizamnamәsindә
hüquqi sәnәdlәrdә
iqtisadi inzibati vәhdәtlikdә
müәssisınin pasportunda
sertifikatda•



597

598

599

600

601

602

603

Mәhsulun ölçülәri xüsusi texniki vasitәlәr tәtbiq etmәklә yoxlanılması hansı nәzarәt növünә uyğundur?

Mәhsul laboratoriya cihazların kömәyi ilә yoxlanılması necә nәzarәt adlanır?

Mәhsulların nәzarәtlә әhatә olunması әlamәtinә görә texniki nәzarәt neçә qrupa bölünür?

Mәhsulların nәzarәtlә әhatә olunması әlamәtinә görә texniki nәzarәt növlәri hansılardır?

İstehsal şәraitindәn asılı olaraq istehsalın mәzmunun neçә şәrti var?

Mәnşәli sertifikat növündә hansı mәlumatlar göstәrilir?

Keyfiyyәt nәzarәti necә hәyata keçirilir?

hәndsi nәzarәt
seçmә nәzarәt
baxış nәzarәti•
başğdan başa nәzarәt
keyfiyyәt nәzarәti

baxış nәzarәti
seçmә nәzarәt
keyfiyyәt nәzarәti
başğdan başa nәzarәt
hәndsi nәzarәt•

keyfiyyәt nәzarәti•
başğdan başa nәzarәt
seçmә nәzarәt
hәndsi nәzarәt
baxış nәzarәti

8
2•
6
3
4

hәndәsi vә keyfiyyәt nәzarәti
ilkin vә son nәzarәt
başdan başa nәzarәt işlәri•
aralıq vә son nәzarәt
sәyyar vә stasionar texniki nәzarәt işlәri

4
2
5
3•
6

sığorta müqavilәsi şәrtlәri göstәrilir
malın hansı ölkәdәn gәtirilmәsi göstәrilir•
malların adı qeyd olunur
malların keyfiyyәti göstәrilir
malın çәkisi göstәrilir

mәhsula adi gözlә baxmaqla keyfiyyәti yoxlanılır
müәssisәdә istehsal edilәn mәhsulların müәyyәn hissәsi nәzarәtdәn keçirilir
mәhsulun ölçülәri xüsusi texniki vasitәlәr tәtbiq etmәklә yoxlanılır
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Sertifikatın neçә növü var?

Başğdan başa texniki nәzarәt hansı mәqsәd üçün tәtbiq edilir?

Yüngül vә kiçik qabaritli mәhsullarını keyfiyyәtini yoxlamaq üçün hansı növ texniki nәzarәtdәn istifadә
edilir?

Baxış texniki nәzarәt necә hәyata keçirilir?

.Müәssisәdә istehsal edilәn bütün mәhsullar texniki nәzarәtdәn keçirmәk üçün hansı növ texniki
nәzarәtdәn istifadә edilir?

İş yerinin tәchizatının konkret miqdar vә keyfiyyәt xarakteristikasına tәsir edәn biolojivә psixofizioloji
amillәrә hansı göstәricilәr aiddir?

İş yerinin tәchizatının konkret miqdar vә keyfiyyәt xarakteristikasına tәsir edәn istehsaltexniki
amillәrinә hansı göstәricilәr aiddir?

istehsal edilmiş mәhsul normativlәrә uyğun dәrәcәdә yoxlanılır
mәhsul laboratoriya cihazların kömәyi ilә yoxlanılır•

5
3
2
6
4•

mәhsulun ayrı –ayrı hissәlәrin hazırlanmasına nәzarәt
kәnardan alınan xamma vә materiallara nәzarәt
böyük qabaritli, çәkisi çox olan mәhsullarını keyfiyyәtini yoxlamaq
yüngül vә kiçik qabaritli mәhsullarını keyfiyyәtini yoxlamaq
müәssisәdә istehsal edilәn bütün mәhsullar texniki nәzarәtdәn keçirilir•

stasionar texniki nәzarәt•
sәyyar texniki nәzarәt
seçmә nәzarәt
seçmә nәzarәt
başdan başa nәzarәt

mәhsula adi gözlә baxmaqla keyfiyyәti yoxlanılır•
müәyyәn bir mәhsulun ayrı –ayrı hissәlәrin hazırlanmasına nәzarәt
böyük qabaritli, çәkisi çox olan mәhsullarını keyfiyyәtini yoxlamaq
müәssisәdә istehsal edilәn mәhsulların müәyyәn hissәsi nәzarәtdәn keçirilir
istehsal edilmiş mәhsul normativlәrә uyğun dәrәcәdә yoxlanılır

son nәzarәt
sәyyar texniki nәzarәt
başdan başa nәzarәt•
stasionar texniki nәzarәt
seçmә nәzarәt

işin texniki tәhlükәsizliyi mәsәlәlәri•
ixtisaslaşma dәrәcәsi
koopetaivlәşmә dәrәcәsi
tәmәrküzlәşmә dәrәcәsi
i ş yerinin texnoloji tәyinatı

estetik amillәr
koopetaivlәşmә dәrәcәsi

•
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İş yerinin tәchizatının konkret miqdar vә keyfiyyәt xarakteristikasına tәsir edәn amillәr hansılardır?

Iri seriyalı istehsal şәraitindә materillarin çatdırılmasının hansı üsulundan istifadә edilir?

Kәnardan alınan xammal vә materialların keyfiyyәtinә istehsala buraxılmamışdan әvvәl nәzarәt üçün
hansı növ texniki nәzarәtdәn istifadә edilir?

Aralıq texniki nәzarәt hansı mәqsәd üçün hәyata keçirilir?

Müәyyәn bir mәhsulun ayrı –ayrı hissәlәrin hazırlanmasına nәzarәt üçün hansı növ texniki nәzarәtdәn
istifadә edilir?

Son texniki nәzarәt hansı mәqsәd üçün hәyata keçirilir?

İstehsal edilmiş mәhsulun normativlәrә uyğun dәrәcәdә nәzarәt üçün hansı növ texniki nәzarәtdәn
istifadә edilir?

ixtisaslaşma dәrәcәsi•
tәmәrküzlәşmә dәrәcәsi
işin texniki tәhlükәsizliyi mәsәlәlәri

natural vә dәyәr göstәricilәri
mәhsulun çeşidi vә keyfiyyәti
mәhsulun nomenklaturası vә natural ifadәsi
istehsaltexniki vә biolojivә psixofizioloji amillәr•
istehsal gucu balansı vә istehsal proqramı

differensiallaşdırılmış üsul fәal üsul
fәal üsul•
passiv üsul
ekstentiv üsul
mürәkkәb üsul

son nәzarәt
ilkin nәzarәt•
stasionar texniki nәzarәt
başdan başa nәzarәt
seçmә nәzarәt

müәyyәn bir mәhsulun ayrı –ayrı hissәlәrin hazırlanmasına nәzarәt•
böyük qabaritli, çәkisi çox olan mәhsullarını keyfiyyәtini yoxlamaq
müәssisәdә istehsal edilәn mәhsulların müәyyәn hissәsi nәzarәtdәn keçirilir
müәssisәdә istehsal edilәn bütün mәhsullar texniki nәzarәtdәn keçirilir
kәnardan alınan xamma vә materialların keyfiyyәti istehsala buraxılmamışdan әvvәl yoxlanılır

stasionar texniki nәzarәt
ilkin nәzarәt
son nәzarәt
aralıq nәzarәt•
başdan başa nәzarәt

müәssisәdә istehsal edilәn mәhsulların müәyyәn hissәsi nәzarәtdәn keçirilir
böyük qabaritli, çәkisi çox olan mәhsullarını keyfiyyәtini yoxlamaq
müәyyәn bir mәhsulun ayrı –ayrı hissәlәrin hazırlanmasına nәzarәt
kәnardan alınan xamma vә materialların keyfiyyәti istehsala buraxılmamışdan әvvәl yoxlanılır
istehsal edilmiş mәhsul normativlәrә uyğun dәrәcәdә yoxlanılır•

başdan başa nәzarәt
ilkin nәzarәt

•
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İlkin texniki nәzarәt hansı mәqsәd üçün hәyata keçirilir?

İstehsal mәrhәlәsini әhatә etmәsinә görә texniki nәzarәt növlәri hansılardır?

İstehsal mәrhәlәsini әhatә etmәsinә görә texniki nәzarәt neçә qrupa bölünür?

Nәzrәt işlәrinin xarakterinә görә texniki nәzarәt neçә qrupa bölünür?

Nәzrәt işlәrinin xarakterinә görә texniki nәzarәt növlәri hansılardır?

Bağlı anbarlarda hansı mәhsullar saxlanılır?

Qida sәnayesi müәssislәrindә konstruksiyasina görә anbarlarının qrupları hasılardır?

son nәzarәt•
aralıq nәzarәt
stasionar texniki nәzarәt

mәhsulun ayrı –ayrı hissәlәrin hazırlanmasına nәzarәt
böyük qabaritli, çәkisi çox olan mәhsullarını keyfiyyәtini yoxlamaq
müәssisәdә istehsal edilәn mәhsulların müәyyәn hissәsi nәzarәtdәn keçirilir
müәssisәdә istehsal edilәn bütün mәhsullar texniki nәzarәtdәn keçirilir
kәnardan alınan xammal vә materialların keyfiyyәti istehsala buraxılmamışdan әvvәl yoxlanılır•

hәndәsi vә keyfiyyәt nәzarәti
sәyyar vә stasionar texniki nәzarәt işlәri
başğdan başa vә seçmә nәzarәt
ilkin,aralıq vә son nәzarәt•
aralıq vә son nәzarәt

2
3•
4
5
6

5
2
6
3•
4

başğdan başa vә seçmә nәzarәt
baxış, hәndsi,keyfiyyәt nәzarәti•
hәndәsi vә keyfiyyәt nәzarәti
aralıq vә son nәzarәt
ilkin,aralıq vә son nәzarәt

hәyat üçün tәhlükә törәdә bilәn materiallar
hava şәraitindәn qorxmayan mәhsullar
tez korlanan mәhsullar•
yağışdan korlanmayan mәhsullar
qiymәtli materillar

fәrdi, dәstәli, yarım açıq, ümumi anbarlar
iri, kiçik, orta anbarlar
bağlı , açıq , yarım açıq , xüsusi anbarlar•
fәrdi, qaranlıq anbarlar
qapalı, növbәli anbarlar
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Qida sәnayesi müәssislәrindә konstruksiyasina görә anbarlar neçә qrupa bölünür?

Tәchizat әşyalarının fәaliyyәt göstәrmәsinә görә qrupları hansılardır?

Mәhsulların anbarlarda saxlanılmasına vә istehlakçılara göndәrilmәsinә nәzarәt hansı şöbәnin
funksiyasına daxilidr?

Texniki nәzarәt şöbәsi hansı mәqsәdә görә yaradılır?

Mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt olunması üçün sәnaye müәssislәrindә hansı şöbә yaradılır?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki nәzarәt şöbәsinin funksiyasına aiddir?

İstehsal şәraitindәn asılı olaraq istehsalın mәzmunun şәrtlәri hansılardır?

Sәnaye sәviyyәsindә istehsalın tәşkil hansı formda hәyata keçirilir?

3
4•
2
6
7

differensiallaşdırılmış vә irilәşdirilmiş üsul
müvәqqәti vә daimi tәchizat әşyaları•
mürәkkәb vә qarışıq üsul
passiv vә fәal üsul
ekstentiv vә intensiv üsul

alәt tәsәrrüfatı şöbәsini
anbar şöbәsinin
dispetçer şöbәsinin
texniki nәzarәt şöbәsinin•
tәmir tәsәrrüfatı çöbәsinin

köhnәlmiş avadanlılqraın dәyişdirilmәsinә nәzarәt üçün
mәhsulları növlәrә ayrımaq üçün
müәssisәnin qarşısına qoyulan plana nәzarәt etmәk üçün
mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt olunması üçün•
avadanlıqlara nәzarәt üçün

istehsal şöbәsi
yardımçı şöbә
anbara nәzarәt şöbәsi
texniki nәzarәt şöbәsi•
dispetçer şöbәsi

müәssisәnin istehsal tәsәrrüfat fәaliyyәtinin inkişaf perspektivlәrini öyrәnmәk
hazır mәhsulların qabuluna nәzarәt•
müәssisәyә daxil olan avadanlıq vә maşınlara nәzarәt etmәk
istehsal proqramını işlәmәk
fәaliyyәt proqramının konkret vә real olmasını tәmin etmәk

hәndәsi vә keyfiyyәt nәzarәti
baxış, hәndsi,keyfiyyәt nәzarәti
әmәk, әmәk cisimlәri, әmәk alәtlәri•
maddi nemetlәr, maddi resurslar
ümumi әmәk bölgüsü, xüsusi әmәk bölgüsü, fәrdi әmәk bölgüsü
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Xalq tәsәrrüfatı miqyasında istehsalın tәşkil hansı formda hәyata keçirilir?

İstehsal münasibәtinin formaları hansılardır?

Istehsalın neçә növü var?

әmәk cisimlәrinә hansı mәhsullar aid edilir?

İstehsalın növlәri hansılardır?

Aşağıda verilәnlәrәdn hansı istehsal münasibәtlәrinә aiddir?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı mәhsuldar qüvvәlәrә aiddir?

fasilәsizlik prinsipi formasında
mütәnasiblik prinsipindә
regionların proporsional inkişafını formasında
istehsalın tәmrküzlәşdirilmәsi formasında•
mәkan, zaman, funksional aspektlәr formasında

regionların proporsional inkişafını formasında•
mütәnasiblik prinsipindә
fasilәsizlik prinsipi formasında
mәkan, zaman, funksional aspektlәr formasında
istehsalın tәmrküzlәşdirilmәsi formasında

әmәk, әmәk cisimlәri, әmәk alәtlәri formaları•
maddi , qeyri maddi formaları
hәndәsi vә keyfiyyәt formaları
ümumi әmәk bölgüsü, xüsusi әmәk bölgüsü, fәrdi әmәk bölgüsü
tәşkilatiistehsal, ictimaiistehsal formaları

4
2•
3
5
8

müәssisәdә istehsal edilәn mәhsulların müәyyәn hissәsi
istehsal edilmiş mәhsul normativlәrә uyğun olan mәhsullar
әmәk prosesindә dәyişiliklәrә mәruz qalan vә istehlak dәyәrinә çevrilәn tәbiәt mәhsulları•
mexaniki әmәk vasitәsi
xüsusi texniki vasitәlәr tәtbiq etmәklә ölçülәri dәyişiliklәrә mәruz qalan mәhsullar

hәndәsi vә keyfiyyәt istehsal sahәlәri
maddi , qeyri maddi istehsal sahәlәri•
әmәk, әmәk cisimlәri, әmәk alәtlәri istehsal sahәlәri
maddi nemetlәr, maddi resursları istehsal sahәlәri
ümumi әmәk bölgüsü, xüsusi әmәk bölgüsü, fәrdi әmәk bölgüsü

maddi nemәtlәr istehsalı prosesindә insanlar arasındakı ictimai münasibәt•
xüsusi texniki vasitәlәr tәtbiq etmәklә ölçülәri dәyişiliklәrә mәruz qalan mәhsullar
müәssisәdә istehsal edilәn mәhsulların müәyyәn hissәsi
istehsal edilmiş mәhsul normativlәrә uyğun olan mәhsullar
maddi nemәtlәr istehsal edәn insanlardır

müәssisәdә istehsal edilәn mәhsulların müәyyәn hissәsi
xüsusi texniki vasitәlәr tәtbiq etmәklә ölçülәri dәyişiliklәrә mәruz qalan mәhsullar
әmәk prosesindә dәyişiliklәrә mәruz qalan vә istehlak dәyәrinә çevrilәn tәbiәt mәhsulları

•
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Başdan başa texniki nәzarәt hansı mәqsәd üçün tәtbiq edilir?

Başdan başa vә seçmә nәzarәt texniki nәzarәt işlәrinin hansı әlamәt qrupuna aiddir?

Mәhsulların nәzarәtlә әhatә olunması әlamәtinә görә texniki nәzarәt növlәri hansılardır?

Mәhsulların nәzarәtlә әhatә olunması әlamәtinә görә texniki nәzarәt neçә qrupa bölünür?

әmәk alәtlәrinә hansı mәhsullar aid edilir?

İstehsalın tәmrküzlәşdirilmәsi istehsalın tәşkilinin hansı formasına aiddir?

Regionların proporsional inkişafını formasında hәyata keçirilәn istehsalın tәşkili hansıdır?

maddi nemәtlәr istehsal edәn insanlardır•
istehsal edilmiş mәhsul normativlәrә uyğun olan mәhsullar

kәnardan alınan xamma vә materiallara nәzarәt
yüngül vә kiçik qabaritli mәhsullarını keyfiyyәtini yoxlamaq
böyük qabaritli, çәkisi çox olan mәhsullarını keyfiyyәtini yoxlamaq
müәssisәdә istehsal edilәn bütün mәhsullar texniki nәzarәtdәn keçirilir•
mәhsulun ayrı –ayrı hissәlәrin hazırlanmasına nәzarәt

nәzarәt әmәliyyatlarının aparılmasına yerinә görә
istehsal mәrhәlәsini әhatә etmәsinә görә
nәzarәt işlәrinin aparılma qaydasına görә
nәzarәt işlәrinin xatrakterinә görә
mәhsulların nәzarәtlә әhatә olunması әlamәtinә görә•

hәndәsi vә keyfiyyәt nәzarәti
sәyyar vә stasionar texniki nәzarәt işlәri
başğdan başa vә seçmә nәzarәt•
ilkin vә son nәzarәt
aralıq vә son nәzarәt

8
2•
6
3
4

müәssisәdә istehsal edilәn mәhsulların müәyyәn hissәsi
xüsusi texniki vasitәlәr tәtbiq etmәklә ölçülәri dәyişiliklәrә mәruz qalan mәhsullar
mexaniki әmәk vasitәsi•
әmәk prosesindә dәyişiliklәrә mәruz qalan vә istehlak dәyәrinә çevrilәn tәbiәt mәhsulları
istehsal edilmiş mәhsul normativlәrә uyğun olan mәhsullar

maddi istehsalın tәşkili
qeyri maddi formalı istehsalın tәşkili
müәssisә miqyasında istehsalın tәşkili
xalq tәsәrrüfatı miqyasında istehsalın tәşkili
sәnaye sәviyyәsindә istehsalın tәşkili•

qeyri maddi formalı istehsalın tәşkili
sәnaye sәviyyәsindә istehsalın tәşkili
xalq tәsәrrüfatı miqyasında istehsalın tәşkili•
müәssisә miqyasında istehsalın tәşkili
maddi istehsalın tәşkili
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Düzxәtlilik prinsipi necә ifadә olunur?

әmәyin xarakterindәn vә istehsal prosesnin hәyata keçirilmәsindә işçilәrin iştirakından asılı olarq әmәk
proseslәri neçә qrupa bölünür?

Paralellik prinsipi necә ifadә olunur?

Ahәngdarlıq prinsipi necә ifadә olunur?

Fasilәsizlik prinsipi necә ifadә olunur?

Mәkan, zaman, funksional aspektlәr formasında hәyata keçirilәn istehsalın tәşkili hansıdır?

Müәssisә miqyasında istehsalın tәşkil hansı formda hәyata keçirilir?

Mәhsul laboratoriya cihazların kömәyi ilә yoxlanılması necә nәzarәt adlanır?

istehsal prosesindә әmәk cisimlәrinin әn qısa hәrәkәt yolu tәmin edilir•
artan ölçüdә mәhsul buraxılışı
istehsal vaxtının qısaldılması
müәssisәnin sex, istehsal sahәsi vәs. üzrә mәhsul buraxılışına uyğunlaşması
istehsal prosesini bütün mәrhәlәlәri üzrә әmәliyyatlar eyni vaxtda yerinә yetirilmәsi

2
4
3•
6
5

istehsal prosesindә әmәk cisimlәrinin әn qısa hәrәkәt yolu tәmin edilir
artan ölçüdә mәhsul buraxılışı
istehsal vaxtının qısaldılması
müәssisәnin sex, istehsal sahәsi vәs. üzrә mәhsul buraxılışına uyğunlaşması
istehsal prosesini bütün mәrhәlәlәri üzrә әmәliyyatlar eyni vaxtda yerinә yetirilmәsi•

istehsal prosesindә әmәk cisimlәrinin әn qısa hәrәkәt yolu tәmin edilir
artan ölçüdә mәhsul buraxılışı•
istehsal vaxtının qısaldılması
müәssisәnin sex, istehsal sahәsi vәs. üzrә mәhsul buraxılışına uyğunlaşması
istehsal prosesini bütün mәrhәlәlәri üzrә әmәliyyatlar eyni vaxtda yerinә yetirilmәsi

istehsal prosesindә әmәk cisimlәrinin әn qısa hәrәkәt yolu tәmin edilir
artan ölçüdә mәhsul buraxılışı
istehsal vaxtının qısaldılması•
müәssisәnin sex, istehsal sahәsi vәs. üzrә mәhsul buraxılışına uyğunlaşması
istehsal prosesini bütün mәrhәlәlәri üzrә әmәliyyatlar eyni vaxtda yerinә yetirilmәsi

qeyri maddi formalı istehsalın tәşkili
sәnaye sәviyyәsindә istehsalın tәşkili
xalq tәsәrrüfatı miqyasında istehsalın tәşkili
müәssisә miqyasında istehsalın tәşkili•
maddi istehsalın tәşkili

fasilәsizlik prinsipi formasında
istehsalın tәmrküzlәşdirilmәsi formasında
regionların proporsional inkişafını formasında
mütәnasiblik prinsipindә
mәkan, zaman, funksional aspektlәr formasında•
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Keyfiyyәt nәzarәti necә hәyata keçirilir?

Hәndәsi nәzarәt neçә hәyata keçirilir?

Baxış texniki nәzarәt necә hәyata keçirilir?

Mütәnasiblik prinsipi necә ifadә olunur?

İstehsalın növlәri hansılardır?

әmәk alәtlәrinә hansı mәhsullar aid edilir?

әmәk cisimlәrinә hansı mәhsullar aid edilir?

seçmә nәzarәt
keyfiyyәt nәzarәti•
hәndsi nәzarәt
baxış nәzarәti
başğdan başa nәzarәt

mәhsul laboratoriya cihazların kömәyi ilә yoxlanılır•
istehsal edilmiş mәhsul normativlәrә uyğun dәrәcәdә yoxlanılır
müәssisәdә istehsal edilәn mәhsulların müәyyәn hissәsi nәzarәtdәn keçirilir
mәhsulun ölçülәri xüsusi texniki vasitәlәr tәtbiq etmәklә yoxlanılır
mәhsula adi gözlә baxmaqla keyfiyyәti yoxlanılır

müәyyәn bir mәhsulun ayrı –ayrı hissәlәrin hazırlanmasına nәzarәt
istehsal edilmiş mәhsul normativlәrә uyğun dәrәcәdә yoxlanılır
müәssisәdә istehsal edilәn mәhsulların müәyyәn hissәsi nәzarәtdәn keçirilir
mәhsulun ölçülәri xüsusi texniki vasitәlәr tәtbiq etmәklә yoxlanılır•
mәhsula adi gözlә baxmaqla keyfiyyәti yoxlanılır

müәyyәn bir mәhsulun ayrı –ayrı hissәlәrin hazırlanmasına nәzarәt
istehsal edilmiş mәhsul normativlәrә uyğun dәrәcәdә yoxlanılır
müәssisәdә istehsal edilәn mәhsulların müәyyәn hissәsi nәzarәtdәn keçirilir
böyük qabaritli, çәkisi çox olan mәhsullarını keyfiyyәtini yoxlamaq
mәhsula adi gözlә baxmaqla keyfiyyәti yoxlanılır•

istehsal prosesindә әmәk cisimlәrinin әn qısa hәrәkәt yolu tәmin edilir
artan ölçüdә mәhsul buraxılışı
istehsal vaxtının qısaldılması
müәssisәnin sex, istehsal sahәsi vәs. üzrә mәhsul buraxılışına uyğunlaşması•
istehsal prosesini bütün mәrhәlәlәri üzrә әmәliyyatlar eyni vaxtda yerinә yetirilmәsi

hәndәsi vә keyfiyyәt istehsal sahәlәri
maddi , qeyri maddi istehsal sahәlәri•
әmәk, әmәk cisimlәri, әmәk alәtlәri istehsal sahәlәri
maddi nemetlәr, maddi resursları istehsal sahәlәri
ümumi әmәk bölgüsü, xüsusi әmәk bölgüsü, fәrdi әmәk bölgüsü

әmәk prosesindә dәyişiliklәrә mәruz qalan vә istehlak dәyәrinә çevrilәn tәbiәt mәhsulları
xüsusi texniki vasitәlәr tәtbiq etmәklә ölçülәri dәyişiliklәrә mәruz qalan mәhsullar
müәssisәdә istehsal edilәn mәhsulların müәyyәn hissәsi
istehsal edilmiş mәhsul normativlәrә uyğun olan mәhsullar
mexaniki әmәk vasitәsi•

müәssisәdә istehsal edilәn mәhsulların müәyyәn hissәsi
xüsusi texniki vasitәlәr tәtbiq etmәklә ölçülәri dәyişiliklәrә mәruz qalan mәhsullar
әmәk prosesindә dәyişiliklәrә mәruz qalan vә istehlak dәyәrinә çevrilәn tәbiәt mәhsulları•
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İstehsal şәraitindәn asılı olaraq istehsalın mәzmunun şәrtlәri hansılardır?

Mexaniklәşdirilmiş әmәk vasitәlәrinin kömәyi ilә işçinin bilvasitә yerinә yetirdiyi proseslәr hansılardır

Maşınәl proseslәri necә hәyata keçirilir?

әl –mexaniklәşdirilmiş proseslәr necә hәyata keçirilir?

әl әmәyinin tәtbiqinә әsaslanan proseslәr necә hәyata keçirilir?

әmәyin xarakterindәn vә istehsal prosesnin hәyata keçirilmәsindә işçilәrin iştirakından asılı olarq әmәk
proseslәri neçә qrupa bölünür?

İri seriyalı istehsal şәraitindә ixtisaslaşma dәrәcәsinә görә hansı istehsal prosesi tәtbiq edilir?

mexaniki әmәk vasitәsi
istehsal edilmiş mәhsul normativlәrә uyğun olan mәhsullar

әmәk, әmәk cisimlәri, әmәk alәtlәri•
baxış, hәndsi,keyfiyyәt nәzarәti
hәndәsi vә keyfiyyәt nәzarәti
ümumi әmәk bölgüsü, xüsusi әmәk bölgüsü, fәrdi әmәk bölgüsü
maddi nemetlәr, maddi resurslar

әlmexaniklәşdirilmiş proseslәr•
aparatlaşdırılmış proseslәr
maşınlı proseslәr
avtomatlşdırlmış proseslәr
maşınәl proseslәri

mexanizimlәr, cihazlar vasitәsi ilә
әllә, heç bir enerji növündәn istifadә olunmaqla
mexaniklәşdirilmiş әmәk vasitәlәrinin kömәyi ilә işçinin bilavasitә yerinә yetirdiyi
maşınların hәyata keçirdiklәri proseslәrin işçilәr tәtәfindәn istiqamәtlәndirilmәsi•
işçinin idarә etdiyi maşının kömәyi ilә

işçinin idarә etdiyi maşının kömәyi ilә
mexaniklәşdirilmiş әmәk vasitәlәrinin kömәyi ilә işçinin bilavasitә yerinә yetirdiyi•
әllә, heç bir enerji növündәn istifadә olunmaqla
maşınların hәyata keçirdiklәri proseslәrin işçilәr tәtәfindәn istiqamәtlәndirilmәsi
mexanizimlәr, cihazlar vasitәsi ilә

mexanizimlәr, cihazlar vasitәsi ilә
әllә, heç bir enerji növündәn istifadә olunmadan•
mexaniklәşdirilmiş әmәk vasitәlәrinin kömәyi ilә işçinin bilavasitә yerinә yetirdiyi
maşınların hәyata keçirdiklәri proseslәrin işçilәr tәtәfindәn istiqamәtlәndirilmәsi
işçinin idarә etdiyi maşının kömәyi ilә

5
6
3•
4
2

qeyri maddi istehsal prosesi
sintetik istehsal prosesi
ixtisaslaşdırılmış istehsal prosesi•
avtomatlaşdırılmış istehsal prosesi
universal istehsal prosesi
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Maşınәl proseslәri necә hәyata keçirilir?

Daima tәkrarlanan işlәrdә әmәk vә maddi –enerji ehtiyatları üzrә norma vә normativlәri müәyyәn
etdikdә planlaşdırmanın hansı üsulundan istifadә edilir?

Aşağıda verilәnlәrdәn hansı istehsalın planlaşdırlmasının vәzifәlәrinә aiddir?

Sәnaye müәssislәrindә istehsalın texniki hazırlığını planlaşdırarkәn birbaşa üsuldan hansı şәrtlәr
daxilindә istifadә olunur?

Sәnaye müәssislәrindә istehsalın texniki hazırlığını planlaşdırarkәn hansı üsullardan istifadә edirlәr?

Sәnaye müәssislәrindә istehsalın texniki hazırlığını planlaşdırarkәn neçә üsuldan istifadә edirlәr?

Fizikikimyәvi istehsal proselәri zamanı әmәk cisimlәrindә hansı hadisә baş verir?

mexanizimlәr, cihazlar vasitәsi ilә
maşınların hәyata keçirdiklәri proseslәrin işçilәr tәtәfindәn istiqamәtlәndirilmәsi•
mexaniklәşdirilmiş әmәk vasitәlәrinin kömәyi ilә işçinin bilavasitә yerinә yetirdiyi
әllә, heç bir enerji növündәn istifadә olunmaqla
işçinin idarә etdiyi maşının kömәyi ilә

texnoloji hazırlıq üsulundan
anoloji üsuldan
birbaşa üsuldan•
konstruksiya üsulundan
tәdqiqat üsulundan

müәssisәnin alәt üzrә olan tәlәbatını minimuma endirmәk
istehsalın ahәngdarlığı
әsas vә kömәkçi sexlәrin yaradılması
dәyәr göstәricilәri
yeni mәhsulun layihәlәşdiurimәsi, hazırlanmsı•

texnikiiqtisadi norma vә normativlәrin işlәnib hazırlanmsı zamanı istifadә olunur
daima tәkrarlanan işlәrdә әmәk vә maddi –enerji ehtiyatları üzrә norma vә normativlәri müәyyәn etdikdә•
buraxılacaq mәhsulun miqdarı vә tәtbiq sahәlәri, yerinә yetirilәcәk elmitәdqiqat işlәrinin maya dәyәri vә
s.tәdbirlәr zamanı
әmәk haqqının formaları, әmsalı , әmәk haqqı fondunun planlaşdırlması zamanı
istehsaldaxili ehtiyatlar vә onlardan istifadәnin planlaşdırılmasında istifadә olunur

әtraf mühitin mühafizәsinin, istehsalatexniki xidmәtin üsulları
mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt, energetika tәsәrrüfati üsulları
birbaşa, anoloji, tәdqiqat üsulları•
elmi tәdqiqat, konstruksiya, texnoloji hazırlıq, maddi tәşkilati hazırlıq üsulları
madditexniki tәchizat, tәkrar istehsal, marketinq fәlaiyyәti üsulları

2
8
4
5
3•

daxili quruluşunun fizikikimyәvi xassәlәri dәyişilir•
vәziyyәti dәyişilir
forması, dәyişilir
ölçüsü dәyişilir
bioloji xüsusiyyәti dәyişilir
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Avtomatlaşdırılmış proseslәr necә hәyata keçirilir?

әl әmәyinin tәtbiqinә әsaslanan proseslәr necә hәyata keçirilir?

Kütlәvi istehsal şәraitindә ixtisaslaşma dәrәcәsinә görә hansı istehsal prosesi tәtbiq edilir?

Fәrdi istehsal şәraitindә ixtisaslaşma dәrәcәsinә görә hansı istehsal prosesi tәtbiq edilir?

Mexaniklәşdirilmiş proseslәr necә hәyata keçirilir?

Maşınlı proseslәr necә hәyata keçirilir?

Kiçik seriyalı istehsal şәraitindә ixtisaslaşma dәrәcәsinә görә hansı istehsal prosesi tәtbiq edilir?

Sәnaye müәssislәrindә istehsalın texniki hazırlığını planlaşdırarkәn tәdqiqat üsulundan hansı şәrtlәr
daxilindә istifadә olunur?

mexanizimlәr, cihazlar vasitәsi ilә•
maşınların hәyata keçirdiklәri proseslәrin işçilәr tәtәfindәn istiqamәtlәndirilmәsi
mexaniklәşdirilmiş әmәk vasitәlәrinin kömәyi ilә işçinin bilavasitә yerinә yetirdiyi
әllә, heç bir enerji növündәn istifadә olunmaqla
işçinin idarә etdiyi maşının kömәyi ilә

mexanizimlәr, cihazlar vasitәsi ilә
maşınların hәyata keçirdiklәri proseslәrin işçilәr tәtәfindәn istiqamәtlәndirilmәsi
mexaniklәşdirilmiş әmәk vasitәlәrinin kömәyi ilә işçinin bilavasitә yerinә yetirdiyi
әllә, heç bir enerji növündәn istifadә olunmadan•
işçinin idarә etdiyi maşının kömәyi ilә

qeyri maddi istehsal prosesi
sintetik istehsal prosesi
ixtisaslaşdırılmış istehsal prosesi•
avtomatlaşdırılmış istehsal prosesi
universal istehsal prosesi

universal istehsal prosesi
sintetik istehsal prosesi
fizikikimyәvi istehsal prosesi
avtomatlaşdırılmış istehsal prosesi
qeyri maddi istehsal prosesi•

mexanizimlәr, cihazlar vasitәsi ilә
maşınların hәyata keçirdiklәri proseslәrin işçilәr tәtәfindәn istiqamәtlәndirilmәsi
mexaniklәşdirilmiş әmәk vasitәlәrinin kömәyi ilә işçinin bilavasitә yerinә yetirdiyi•
әllә, heç bir enerji növündәn istifadә olunmaqla
işçinin idarә etdiyi maşının kömәyi ilә

mexanizimlәr, cihazlar vasitәsi ilә
maşınların hәyata keçirdiklәri proseslәrin işçilәr tәtәfindәn istiqamәtlәndirilmәsi
mexaniklәşdirilmiş әmәk vasitәlәrinin kömәyi ilә işçinin bilavasitә yerinә yetirdiyi
әllә, heç bir enerji növündәn istifadә olunmaqla
işçinin idarә etdiyi maşının kömәyi ilә•

universal istehsal prosesi•
qeyri maddi istehsal prosesi
avtomatlaşdırılmış istehsal prosesi
fizikikimyәvi istehsal prosesi
sintetik istehsal prosesi
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Bir növ xammal vә materialdan bir neçә növ mәhsul hazırlanması istehsal prosesinin mürәkkәblik
dәrәcәsinin hansı prosesinә uyğundur?

Analitik istehsal prosesindә mәmulat hazırlanması necә aparılır?

Bir neçә növ xammal vә materialdan bir növ mәmulat hazırlanması istehsal prosesinin mürәkkәblik
dәrәcәsinin hansı prosesinә uyğundur?

Sintetik istehsal prosesindә mәmulat hazırlanması necә aparılır?

Mürәkkәblik dәrәcәsinә görә istehsal proseslәri hansılardır?

Statistik mәlumatlardan istifadә etmәklә yaradılacaq mәhsul üçün әmәk vә maddi –enerji ehtiyatları üzrә
norma vә normativlәri işlәyib hazırladıqda planlaşdırmanın hansı üsulundan istifadә edilir?

statistik mәlumatlardan istifadә etmәklә yaradılacaq mәhsul üçün әmәk vә maddi –enerji ehtiyatları üzrә norma vә
normativlәri işlәyib hazırladıqda
daima tәkrarlanan işlәrdә әmәk vә maddi –enerji ehtiyatları üzrә norma vә normativlәri müәyyәn etdikdә
buraxılacaq mәhsulun miqdarı vә tәtbiq sahәlәri, yerinә yetirilәcәk elmitәdqiqat işlәrinin maya dәyәri vә
s.tәdbirlәr zamanı
әmәk haqqının formaları, әmsalı , әmәk haqqı fondunun planlaşdırlması zamanı
istehsalın texniki hazırlığı üzrә işlәrin hәcmini vә әmәktutumunu hesabladıqda•

mütәnasiblik istehsal prosesi
birbaşa istehsal prosesi
analitik istehsal prosesi•
sintetik istehsal prosesi
fasilәsizlik istehsal prosesi

kimyәvi mәhsullardan sintez yolu ilә mәhsullar hazırlanır
bir növ xammal vә materialdan yalnız bir növ mәhsul hazırlanır
bir növ xammal vә materialdan bir neçә növ mәhsul hazırlanır•
bir neçә növ xammal vә materialdan bir növ mәmulat hazırlanır
sintetik xammaldan bir mәmulat hazırlanır

mütәnasiblik istehsal prosesi
birbaşa istehsal prosesi
analitik istehsal prosesi
sintetik istehsal prosesi•
fasilәsizlik istehsal prosesi

kimyәvi mәhsullardan sintez yolu ilә mәhsullar hazırlanır
bir növ xammal vә materialdan yalnız bir növ mәhsul hazırlanır
bir növ xammal vә materialdan bir neçә növ mәhsul hazırlanır
bir neçә növ xammal vә materialdan bir növ mәmulat hazırlanır•
sintetik xammaldan bir mәmulat hazırlanır

maddi , qeyri maddi istehsal proseslәri
sintetik, analitik, birbaşa istehsal proseslәri•
әsas, kömәkçi, xidmәtedici istehsal proseslәri
aparatlaşdırılmış , avtomatlaşdırılmış istehsal proseslәr
fasilәsizlik , mütәnasiblik istehsal proseslәri

texnoloji hazırlıq üsulundan
anoloji üsuldan•
birbaşa üsuldan
konstruksiya üsulundan
tәdqiqat üsulundan
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Texnoloji proseslәrin işlәnib hazırlanmsı, maşın vә avadanlıqların növlәrinin seçilmәsini, yeni alәt vә
tәrtibatların haızrlanmsını vәs. özündә birlәşdirәn istehsalın texniki hazırlıq mәrhәlәsi hansıdır?

Yeni mәhsul necә ifadә olunur?

Yeni mәhsul növlәrinin yaradılması ilә әlaqәdar oalan maddienerji ehtiyatlarının alınması, müәssisәyә
gәtirilmәsi ilә әlaqәdar işlәri әhatә edәn istehsalın texniki hazırlıq mәrhәlәsi hansıdır?

Yeni mәhsul növlәrinin yaradılması vә buraxılması, texnoloji proseslәrin işlәnib hazırlanmsı, yanacaq vә
enerji növlәrinin tәkmillәşdirlmәsi , maşın vә avadanlıqların modernlәşdirilmәsi istehsalın texniki hazırlıq
mәrhәlәsi hansıdır?

Yeni yaradılacaq mәhsulların xarici görünüşü, fizikikimyәvi xassәlәri, konstruksiyası vә s. texniki –
iqtisadi parametirlәri müәyyәnlәşdirәn istehsalın texniki hazırlıq mәrhәlәsi hansıdır?

Istehsalın texniki hazırlığının iqtisadi cәhәtdәn mәqsәdәuyğun olan forması hansıdır?

Istehsalın texniki hazırlığının elmi tәdqiqat mәrhәlәsi hansı işlәri әhatә edir?

marketinq fәlaiyyәti mәrhәlәsi
texnoloji hazırlıq mәrhәlәsi•
konstruksiya mәrhәlәsi
maddi vә tәşkilati hazırlıq mәrhәlәsi
elmi tәdqiqat mәrhәlәsi

mәhsul növlәrinin layihәlәşdirilmәsi
maşın vә avadanlıq növlәrinin konstruksiyası
müәssisәdә buraxılmamş vә ya әvvәlkilәrdәn texnikiiqtisadi parametirlәrinә görә әsaslı surәtdә fәrqlәnәn•
mövcud texnoloji proseslәrin tәkmillәşdirilmәsi
müәssislәrdә istehsdalın texniki hazırlığı

marketinq fәlaiyyәti mәrhәlәsi
texnoloji hazırlıq mәrhәlәsi
konstruksiya mәrhәlәsi
maddi vә tәşkilati hazırlıq mәrhәlәsi•
elmi tәdqiqat mәrhәlәsi

marketinq fәlaiyyәti mәrhәlәsi
texnoloji hazırlıq mәrhәlәsi
konstruksiya mәrhәlәsi
maddi vә tәşkilati hazırlıq mәrhәlәsi
elmi tәdqiqat mәrhәlәsi•

marketinq fәlaiyyәti mәrhәlәsi
texnoloji hazırlıq mәrhәlәsi
konstruksiya mәrhәlәsi•
maddi vә tәşkilati hazırlıq mәrhәlәsi
elmi tәdqiqat mәrhәlәsi

kollektiv seriyalı forma
qarışıq forma
mәrkәzlәşdirilmiş forma•
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş forma
kiçik seriyalı forma

istehsalın texniki cәhәtdәn inkişaf perespektivlәrini işlәyir
texnoloji proseslәrin işlәnib hazırlanmsı, maşın vә avadanlıqların növlәrinin seçilmәsini, vәs. özündә birlәşdirir
yeni yaradılacaq mәhsulların xarici görünüşü, fizikikimyәvi xassәlәri, konstruksiyası vә s. müәyyәnlәşdirilir

•
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Istehsalın texniki hazırlığının birbir ilә qarşılıqlı surәtdә dinamik vәhdәtlik tәşkil edәn mәrhәlәlәri
hansıdır?

İstehsalın texniki hazırlığı dedikdә hansı sistem nәzәrdә tutulur?

Istehsalıın texniki hazırlığının qeyri mәrkәzlәşdiromiş forması hansı istehsal şәraitindә tәtbiq edilir?

Istehsalıın texniki hazırlığının qarışıq forması hansı istehsal şәraitindә tәtbiq edilir?

yeni mәhsul növlәrinin yaradılması vә buraxılması, texnoloji proseslәrin işlәnib hazırlanmsı, yanacaq vә enerji
növlәrinin tәkmillәşdirlmәsi vә s. işlәri

•
yeni mәhsul növlәrinin yaradılması ilә әlaqәdar oalan madienerji ehtiyatlarının alınması, müәssisәyә gәtirilmәsi
ilә әlaqәdar işlәri әhatә edir

әtraf mühitin mühafizәsinin, istehsalatexniki xidmәtin mәrhәlәlәri
mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt, energetika tәsәrrüfatı mәrhәlәliri
dispetçer , anbar tәsәrrüfatı xidmәtlәrinin mәrhәlәlәri
elmi tәdqiqat, konstruksiya, texnoloji hazırlıq, maddi tәşkilati hazırlıq mәrhәlәlәri•
madditexniki tәchizat, tәkrar istehsal, marketinq fәlaiyyәti mәrhәlәlәri

elmitexniki tәrәqqi istehsalının hәcminin artması, sәmәrәliliyinin intensivlәşdirilmәsi
әmәk mәhsuldarlığı vә istehsalın sәmәrәliliyini artıran sistem
maya dәyәri aşağı düşürәn sistem
mәhsulun әmәktutumunun azalması sistemi
mövcud texnloji proseslәrin tәkmillәşdirilmәsi vә lazım olduqda yenisinin işlәnib hazırlanmsı vәs. kompleks
tәdbirlәr sistemi

•

kütlәvi seriyalı, az seriyalı istehsl şәraitindә
qrup seriyalı, kollektiv seriyalı istehsl şәraitindә
iriseriyalı, orta seriyalı, kiçik seriyalı istehsl şәraitindә
kütlәvi, iri seriyalı, fәrdi istehsl şәraitindә
fәrdi vә kiçik serityalı istehsl şәraitindә•

kütlәvi seriyalı, az seriyalı istehsl şәraitindә
qarışıq seriyalı, ixtisaslaşdırılmış seriyalı istehsl şәraitindә
qrup seriyalı, kollektiv seriyalı istehsl şәraitindә
kütlәvi, iri seriyalı, fәrdi istehsl şәraitindә•
iriseriyalı, orta seriyalı, kiçik seriyalı istehsl şәraitindә


