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1. Klaviaturanın hansı düyməsi funksional düymədir?

• CapsLock
• Ctrl
• Alt
• Shift
√ F2

2. İnformasiyanın dayanıqlılıq  xassəsi nəyi ifadə edir?

√ zəruri dəqiqliyi pozmadan ilkin verilənlərin dəyişilməsinə informasiyanın cavabvermə qabiliyyətini
• təsvir olunan obyektin və ya hadisənin real vəziyyətinə informasiyanın yaxınlığını
• hadisənin adekvat inikası üçün ötürülən informasiyanın düzgün seçimi və formalaşdırılmasını
• qərarın qəbul edilməsi üçün çatdırılan məlumatın məzmununun tamlığını
• istehlakçının bilik səviyyəsinə informasiyanın məzmununun uyğunluğunu

3. İnformasiyanın aktuallıq xassəsi nəyi ifadə edir?

• hadisənin adekvat inikası üçün ötürülən informasiyanın düzgün seçimi və formalaşdırılmasını
• istehlakçının bilik səviyyəsinə informasiyanın məzmununun uyğunluğunu
• təsvir olunan obyektin və ya hadisənin real vəziyyətinə informasiyanın yaxınlığını
√ baş vermə zamanından  və informasiyanın dinamikasından asılı olaraq istifadə anında informasiyanın dəyərlilik dərəcəsini
• qərarın qəbul edilməsi üçün çatdırılan məlumatın məzmununun tamlığını

4. İnformasiyanın dəyərlilik xassəsi nəyi ifadə edir?

√ konkret məsələlərin həlli üçün informasiyanın mühümlüyünü
• baş vermə zamanından  və informasiyanın dinamikasından asılı olaraq istifadə anında informasiyanın dəyərlilik dərəcəsini
• təsvir olunan obyektin və ya hadisənin real vəziyyətinə informasiyanın yaxınlığını
• istehlakçının bilik səviyyəsinə informasiyanın məzmununun uyğunluğunu
• qərarın qəbul edilməsi üçün çatdırılan məlumatın məzmununun tamlığını

5. Verilən nədir?

• ətraf aləmin kibernetik sistemindən alınan məlumatlardır
• ətraf mühit haqqında, adətən, saxlanmalı, ötürülməli və çevrilməli məlumatlar toplusudur
• real aləmin obyektiv qanunauyğunluqlarını adekvat əks etdirən təsəvvürlərin, nəzəri quruluş və anlayışların  məcmusudur
• təsvir formasından asılı olmayaraq şəxslər, predmetlər, faktlar, hadisələr və  proseslər haqqında məlumatlardır
√ hər hansı informasiya prosesində ötürülmə və emal üçün əlverişli şəkildə formallaşdırılmış fakt və ideyaların təsviridir

6. Əlaqələndirilmiş fayllar toplusu necə adlanır?

• Proqram təminatı
• Texniki təminat
• Prosedurlar
• Şəbəkə resursları
√ Verilənlər bazası

7. Kompüterdə quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş bütün proqramlar toplusu necə adlanır?

• prosedurlar
• texniki təminat
• verilənlər bazası
• şəbəkə resursları
√ proqram təminatı

8. İnformasiya sistemləri nədir?



• Kompüterin işini idarə edən sistemdir
• Kompüter resurslarıdır
• Kompüter şəbəkələridir
• İnformasiya anbarıdır
√ İnformasiyanın xüsusi təşkil olunmuş formada saxlanılma,emal olunma və ötürülmə sistemidir

9. Vahid tam kimi baxılan və mühitdən seçilən obyektlər və onlar arasındakı əlaqə:

• şəbəkədir
• bazadır
√ sistemdir
• yığımdır
• birlikdir

10. Qərarın hazırlanması və qəbulu üçün informasiyanın toplanmasını, saxlanılmasını, emalını və verilməsini  təmin edən proqram-aparat,
metod və personallar yığımı:

• informasiya texnologiyalarıdır
• funksional sistemlərdir
• proqramlaşdırma sistemləridir
• iqtisadi sistemlərdir
√ informasiya sistemləridir

11. İnformatikanın əsas obyektləridir:

√ informasiya, kompüter, informasiya sistemləri
• informasiya texnologiyaları
• verilən, informasiya,  bilik
• funksional sistem və əlavələr
• informasiya sistemləri

12. İqtisadi informatika nədir?

• Analitik tədqiqatların aparılması və alıcı tərəfindən qərar qəbulu üçün uyğun bir formada yararlı işlənmiş  məlumatların məcmusudur
• İqtisadi informatika anlayışının heç bir dəqiq tərifi yoxdur
• iqtisadi proseslər statusu və tərəqqini əks etdirən ümumi məlumatın transformasiya və emalı
• Elektron vasitələrin köməyi ilə informasiyanın toplanması, saxlanması, emalı və təqdim edilməsi üsulları barədə  elmdir

√ İqtisadiyyatda, idarəetmədə və biznesdə qərarın hazırlanması və qəbulu üçün tətbiq olunan informasiya sistemləri, həmçinin bu
sistemlərin iqtisadiyyatı barədə elmdir

13. İnformasiya cəmiyyətinin əlaməti deyil:

• qlobal informasiya fəzasının təşkili
• informasiyanın sərbəst alınma, genişləndirilmə və istifadə hüquqlarının təmini
• professional və ümummədəni inkişafın səviyyəsinin yüksəldilməsi
√ maddi istehsal texnologiyasının inkişafı
• informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından kütləvi istifadə

14. İnformasiya məhsulu nədir?

• informasiya məhsullarının istifadəçinin ixtiyarına verilməsidir
√ maddi və ya qeyri-maddi formada yayılmaq üçün istehsalçı tərəfindən yaradılmış verilənlərin məcmusudur
• hər hansı informasiya prosesində ötürülmə və emal üçün əlverişli şəkildə formallaşdırılmış fakt və ideyaların təsviridir
• informasiya proseslərini yerinə yetirən sistemdir
• vеrilənlər bazasını və biliкləri özündə saхlayan sənədləşdirilmiş infоrmasiyadan ibarət tоpludur

15. İnformasiya sistemlərində (kitabxana, arxiv, verilənlər bankı və s.) sənədlər və sənəd massivləri, ayrı-ayrı sənədlər və ya sənəd
massivləri necə adlanır?

• informasiya sistemi



√ informasiya resursları
• informasiya toplusu
• informasiya prosesi
• informasiya xidməti

16. Sənaye cəmiyyətində resurs növü deyil:

• maddi
√ informasiya
• maliyyə
• əmək
• təbii

17. İnformasiya üzərində yerinə yetirilən yığım, saxlama, ötürülmə və emal əməliyyatları necə adlanır?

• informasiya istehlakı
• informasiya proseduru
√ informasiya prosesi
• informasiya sistemi
• informasiya texnologiyası

18. Başvermənin dövriliyinə görə informasiyanın hansı növləri vardır?

• mətni, qrafik, səsli
√ gündəlik, həftəlik, rüblük, aylıq, kvartal
• daxili, xarici
• elmi, metodik, kommersiya, statistik, tədris
• verbal, qeyri-verbal

19. Zəruri dəqiqliyi pozmadan ilkin verilənlərin dəyişilməsinə informasiyanın cavabvermə qabiliyyəti informasiyanın hansı xassəsini ifadə
edir?

• dəqiqlik
√ dayanıqlılıq
• məzmunluluq
• aktuallıq
• aydınlıq

20. Baş vermə zamanından  və informasiyanın dinamikasından asılı olaraq istifadə anında informasiyanın dəyərlilik dərəcəsi informasiyanın
hansı xassəsini ifadə edir?

• reprezentativlik
√ aktuallıq
• məzmunluluq
• dəqiqlik
• dəyərlilik

21. İnformasiyanın semantik tutumu olub, məlumatdakı semantik informasiyanın miqdarının emal edilən verilənlərin həcminə olan nisbəti
informasiyanın hansı xassəsini ifadə edir?

• reprezentativlik
√ məzmunluluq
• aydınlıq
• dəyərlilik
• dayanıqlılıq

22. Təşkilatdan kənarda mövcud olan və fəaliyyət göstərən iqtisadi və siyasi obyektlər, onlararası münasibətlər (məsələn, müştərilərlə,
təchizatçılarla, vasitəçilərlə, rəqiblərlə, dövlət orqanları ilə və s. münasibətlər) haqqında informasiya necə adlanır?

• daxili informasiya
√ xarici informasiya



• törəmə informasiya
• aralıq informasiya
• ilkin informasiya

23. Təşkilatın maliyyə-təsərrüfat vəziyyətini əks etdirən və standart formallaşdırılmış proseduralar vasitəsilə keyfiyyətlə emal edilən
informasiya necə adlanır?

• xarici informasiya
√ daxili informasiya
• törəmə informasiya
• aralıq informasiya
• ilkin informasiya

24. Qərar qəbuletmə üçün çatdırılan məlumatın məzmununun tamlığı informasiyanın hansı xassəsini ifadə edir?

• reprezentativlik
√ tamlıq
• aydınlıq
• aktuallıq
• dəqiqlik

25. Stabillik dərəcəsinə görə informasiyanın hansı növləri vardır?

• mətni, qrafik, səsli
√ şərti–sabit, dəyişkən
• gündəlik, həftəlik, rüblük, aylıq, kvartal
• verbal, qeyri-verbal
• daxili, xarici

26. Maşın emalında təyinatına görə informasiyanın hansı növləri vardır?

• elmi, metodik, kommersiya, statistik, tədris
√ giriş, çıxış
• mətni, qrafik, səsli
• şərti–sabit, dəyişkən
• daxili, xarici

27. Başvermə yerinə görə informasiyanın hansı növləri vardır?

• mətni, qrafik, səsli
√ daxili, xarici
• şərti–sabit, dəyişkən
• giriş, çıxış
• elmi, metodik, kommersiya, statistik, tədris

28. Ötürmə  formasına görə informasiyanın hansı növləri vardır?

• daxili, xarici
√ verbal, qeyri-verbal
• giriş, çıxış
• gündəlik, həftəlik, rüblük, aylıq, kvartal
• elmi, metodik, kommersiya, statistik, tədris

29. Təsvir üsuluna görə informasiyanın hansı növləri vardır?

• daxili, xarici
√ mətni, qrafik, səsli
• gündəlik, həftəlik, rüblük, aylıq, kvartal
• elmi, metodik, kommersiya, statistik, tədris
• giriş, çıxış



30. Qarşıya qoyulan vəzifələrin həlli üçün kifayət edən informasiya necə adlanır?

• obyektiv
• aktual
• faydalı
• düzgün
√ tam

31. Həqiqəti əks etdirən informasiya necə adlanır?

• faydalı
• aktual
• obyektiv
√ düzgün
• tam

32. İstehlakçının ehtiyaclarını ödəməyə imkan verən informasiya necə adlanır?

• düzgün
• fərdi
• aktual
• adekvat
√ faydalı

33. Kiminsə şəxsi rəyindən asılı olmayan informasiya necə adlanır?

• tam
• faydalı
• orijinal
√ obyektiv
• cari

34. Əsas informasiya prosesləridir:

• təsviri, sistemləşdirilməsi
• axtarışı, transferi
• çeşidlənməsi
• axtarışı, kodlaşdırılması, çeşidlənməsi
√ toplanması, saxlanılması, emalı, ötürülməsi

35. Aşağıdakılardan hansı doğrudur:

• İnformasiya yalnız səs və işıq dalğaları şəklində ola bilər
• İnformasiya material daşıyıcısı ilə bağlı deyil
• İnformasiya həmişə maddi daşıyıcısı ilə bağlıdır
• İnformasiya daşıyıcısı yalnız maddi obyektlər (kağız, daş, maqnit diskləri və s.) kimi çıxış edə bilər
√ İnformasiya maddi daşıyıcı ilə bağlı ola bilər, lakin ondan asılı  olmadan da mövcud ola bilər

36. İnformasiya nəzəriyyəsində  informasiya - ...

• bir çox mənbələrdən və  bir çox formalarda  bizim beynimizə  daxil olan və bizim biliyimizi formalaşdıran informasiyadır
• məsələnin mühüm atributudur
• yeniliyə malik informasiyadır
• müxtəliflik əks etdirən informasiyadır
√ qeyri-müəyyənliyi tamamilə aradan qaldıran və ya azaldan məlumatdır

37. Qərar qəbul etmək üçün uyğun bir formaya  gətirilən, qərarların  qəbulu və problemin  həlli üçün istifadə olunan informasiya necə
adlanır?



• verilən
• siqnal
• informasiya
√ bilik
• məlumat

38. Hadisə, obyekt, proses və s. barəsində qeyd olunmuş məlumat adlanır:

• kod
• siqnal
• xəbər
√ verilən
• bilik

39. İnformasiya proseslərinə  aiddir:

• Rabitə kanalları
• Bütün variantlar doğrudur
• Proqram təminatı
• Aparat (texniki) təminatı
√ İnformasiya sistemləri və məlumatların ötürülməsi vasitələri

40. İstənilən informasiya sisteminin ayrılmaz hissəsi sayılır:

• proqram-aparat kompleksi
• yüksək səviyyəli proqramlaşdırma dilinin köməyi ilə yaradılmış proqram
√ verilənlər bazası
• İnternet vasitəsilə məlumat vermək imkanı
• bilik bazası

41. Konkret İKT çərçivəsi daxilində personalın işinin təşkili üzrə normativ-metodik materiallar İKT-nin hansı vasitələrinə aiddir?

• kommunikasiya texnikası
• informasiya təminatı
√ təşkilati-metodik təminat
• proqram vasitələri
• linqvistik vasitələr

42. Şəbəkə və lokal əməliyyat sistemləri İKT-nin hansı vasitələrinə aiddir?

• kommunikasiya texnikası
• informasiya təminatı
• linqvistik vasitələr
• təşkilati-metodik təminat
√ proqram vasitələri

43. Stasionar və mobil telefon rabitəsi İKT-nin hansı vasitələrinə aiddir?

• təşkilati-metodik təminat
• linqvistik vasitələr
• proqram vasitələri
• informasiya təminatı
√ kommunikasiya texnikası

44. İnformasiyanın faksmil ötürülməsi və modem rabitə İKT-nin hansı vasitələrinə aiddir?

• proqram vasitələri
• linqvistik vasitələr
• təşkilati-metodik təminat
√ kommunikasiya texnikası



• informasiya təminatı

45. Texniki vasitələrin istismarı üzrə təlimat materialları İKT-nin hansı vasitələrinə aiddir?

• kommunikasiya texnikası
• linqvistik vasitələr
• informasiya təminatı
√ təşkilati-metodik təminat
• proqram vasitələri

46. İnstrumental vasitələr İKT-nin hansı vasitələrinə aiddir?

• təşkilati-metodik təminata
• linqvistik vasitələrə
• kommunikasiya texnikasına
• informasiya təminatına
√ proqram vasitələrinə

47. Kabel və radio əlaqəsi İKT-nin hansı vasitələrinə aiddir?

• təşkilati-metodik təminata
• linqvistik vasitələrə
• proqram vasitələrinə
• informasiya təminatına
√ kommunikasiya texnikasına

48. İnformasiya texnologiyasına aid olmayan komponenti göstərin:

√ hüquqi təminat
• tətbiqi proqram təminatı
• texniki vasitələr kompleksi
• təşkilati-metodik təminat
• sistem proqram təminatı

49. İnformasiya məhsulu nəyin emalından alınır?

• biliyin
• məlumatın
• informasiyanın
√ verilənlərin
• maddi məhsulun

50. Praktiki olaraq verilənlərin konkret texniki emal sistemlərinin təşkili və layihələndirilməsi üzrə mühəndis fəaliyyəti necə adlanır?

• informasiyanın mühafizəsi
• informasiya istehsalı
• texniki təminat
• idarəetmə
√ informasiya texnologiyası

51. İnformasiya texnologiyasında əsas tədqiqat obyekti hansıdır?

• texniki vasitələr
• linqvistik vasitələr
• informasiya təminatı
√ insan fəaliyyəti
• proqram vasitələri

52. Qarşıya qoyulmuş məqsədə istiqamətləndirilmiş müəyyən əməliyyatlar toplusu nədir?



• sistem
• bilik
• informasiya
√ proses
• məlumat

53. Multimediya texnologiyaları nədir?

• obyektlərin modellərinin təşkili, emalı və saxlanması və onların kompüter vasitəsilə təsviri
√ kompüterdə mətni, qrafik, audio və video informasiyanın yaradılması və emalının təşkili
• informasiyanın saxlanılması, ilkin emalı və axtarışını təmin edən xüsusi formatlı fayldır
• böyük informasiya massivlərinin saxlanması və emalı üçün proqramlar yığımıdır
• videotəsvirin  alınması üçün proqram vasitələrinin təşkili

54. Kompüter qrafikası nədir?

• nəşriyyat işlərinin təşkili
• elektron cədvəllər
• avtomatlaşdırılmış verilənlər bankı
• videotəsvirin  alınması üçün proqram vasitələrinin təşkili
√ obyektlərin modellərinin təşkili, emalı və saxlanması və onların kompüter vasitəsilə təsviri

55. İnformasiya texnologiyaları müvafiq istehsal və ya sosial texnologiyaların komponentləri kimi hansı mühüm funksiyaları özündə
saxlayır?

• nəzarətçi
• icraçı
• idarəedici
• yardımçı
√ intellektual

56. İnformasiya prosesləri nəyin ayrılmaz tərkib hissəsidir?

• maddi məhsul istehsalı və satışı proseslərinin
• yeyinti məhsullarının istehsalı və satışı proseslərinin
• kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı proseslərinin
√ informasiya texnologiyalarının
• sənaye məhsullarının istehsalı proseslərinin

57. İnformasiya texnologiyalarının öyrənilməsi nəyə imkan verir?

• cəmiyyətin informasiya resurslarını aktivləşdirməyə və səmərəli istifadə etməyə
• insanlar arasında qarşılıqlı əlaqələri təmin etməyə
√ bütün cavablar doğrudur
• informasiya proseslərini optimallaşdırmağa və avtomatlaşdırmağa
• təhsil sisteminin və cəmiyyətin mədəni inkişafına

58. Fərdi kompüterin daxili qurğuları harada yerləşir?

• monitorda
• xarici yaddaşda
• daimi yaddaşda
• sistem şinində
√ ana platada

59. Fərdi kompüterin qurğuları funksional olaraq hansı hissələrdən təşkil olunmuşdur?

• sərt disk və daxili qurğulardan
• şin və periferik qurğulardan
• ana plata və videokartdan



• prosessor və periferik qurğulardan
√ daxili və xarici qurğulardan

60. Kompüter nədir?

• Analoq siqnalların emalı üçün qurğudur
• İstənilən növ informasiyanın saxlanması üçün qurğudur
√ İnformasiya ilə işləmək üçün çoxfunksiyalı elektron qurğudur
• Mətnlərlə işləmək üçün qurğudur
• Ədədlərin emalı üçün elektron qurğudur

61. Bir bit informasiya  bu şəkildə təqdim olunur:

• 1
• 0, 1 və  2
√ 0 və ya  1
• 2
• 0 və 1

62. 1Tbayt bərabərdir:

• 1024 bayt
• 220 bayt
• 1024 Mb
• 1024 Kb
√ 1024 Gb

63. 1 GB bərabərdir:

• 1000000000 simvol
• 1024 bayt
• 1000 Mb
• 1024 Kb
√ 1024 Mb

64. 1 MB bərabərdir:

• 1024 bayt
• 1000 bayt
• 1024 bit
√ 1024 Kb
• 220 bayt

65. 1 Kilobayt bərabərdir:

• 1000 bayt
• 1024 bit
• 1000 simvol
√ 1024 bayt
• 1024 Kbayt

66. İnformasiya miqdarının ən kiçik ölçü vahidi nədir?

• hers
• Кbayt
• bayt
• punkt
√ bit

67. Bunlardan hansı  informasiya daşıyıcısı ola  bilməz?



• kağız
• ağac
• optik disk
• sərt disk
√ işıq şüası

68. İdarəetmə funksiyasına görə iqtisadi informasiyanın növləridir:

√ bütün variantlar doğrudur
• uçot
• normativ-sorğu
• analitik
• plan

69. İnformasiyanın real obyektə, hadisəyə, prosesə uyğunluq səviyyəsi necə adlanır?

• informasiyanın aktuallığı
• informasiyanın dəqiqliyi
• informasiyanın kütləviliyi
√ informasiyanın  adekvatlığı
• informasiyanın tamlığı

70. Qavranma üsuluna görə informasiyanın hansı növləri vardır?

• səs, qrafik, mətn, ədəd
• analoq, rəqəmsal
• kütləvi, elmi, şəxsi
• ilkin, törəmə
√ vizual, audial, taktil, iybilmə, dadbilmə

71. Kodlaşdırma sistemlərini seçin: 1. ASCII.  2. ГОСТ 28147-89. 3. Unicode. 4. КОИ-8. 5. DES

• 1, 2, 3
• 1, 3
• 2, 3, 4
√ 1, 3, 4
• 2, 5

72. ... - şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin informasiya sahəsində həyati əhəmiyyətli maraqlarının müdafiə olunma vəziyyətidir.

• autentifikasiya
• informasiya hüququ
• kriptologiya
√ informasiya təhlükəsizliyi
• identifikasiya

73.
İnformasiyanın şəbəkə emalının üstünlüklərini seçin: 1. aparat vasitələrindən kollektiv istifadə hesabına məsrəflərin aşağı salınması. 2.
insan əməyinin fəaliyyət şərtlərinin çətinləşdirilməsi. 3. bütün istifadəçilərin bir proqram təminatından istifadəsi. 4. məhsuldarlığın
yüksəldilməsi. 5. iş yerindən ayrılmadan informasiyanın əməli surətdə alınması

• 2, 4, 5
√ 1, 3, 5
• 2, 3, 4
• 3, 4, 5
• 1, 2, 4

74. Hansı qurğu informasiyanı yadda saxlayır?

• ana plata



• monitor
• prosessor
• mouse
√ disk

75. Hansı qurğu informasiya daşıyıçısı deyil:

√ monitor
• disk
• saat
• insan
• xəritə

76. İnformasiyanı əks etdirən qurğu hansıdır?

• sistem blok
• ana plata
• əməli yaddaş
√ monitor
• printer

77. İnformasiyanı daxil etmə qurğusuna aid deyil:

√ monitor
• mikrofon
• klaviatura
• Kamera
• coystik

78. İnformasiyanı daxil etmə qurğusuna aid deyil:

• mouse
√ printer
• klaviatura
• skaner
• kamera

79. Xarici yaddaş qurğusuna nə aid deyil?

• fləş kart
• DVD
• CD
√ videokart
• sərt disk

80. Fayl hansı yaddaşda saxlanılır?

• əməli yaddaş
• daxili yaddaş
√ xarici yaddaş
• keş yaddaş
• daimi yaddaşda

81. Verilənlər bazasını idarə etmək üçün nəzərdə tutulmuş ixtisaslaşmış proqram və ya proqramlar kompleksi necə adlanır?

• verilənlər anbarları
• alqoritmik dil
• sistem proqram təminatı
• inteqrasiya edilmiş paket
√ verilənlər bazasını idarəetmə sistemi



82. Verilənlər bazası nədir?

• verilənlərin manipulyasiyasını və doldurulmasını dəstəkləyən interfeysdir
• insan-ekspert nəticələri ilə müqayisə edilən, hər hansı predmet sahəsində nəticə çıxarmağa imkan verən kompüter proqramıdır
• ixtiyari informasiya yığımıdır
• predmet sahəsindən asılı olmayaraq böyük informasiya massivlərinin saxlanması və emalı üçün proqramlar yığımıdır
√ informasiyanın saxlanılması, ilkin emalı və axtarışını təmin edən xüsusi formatlı fayldır

83. Hesab-məntiq qurğusu - ...

• əməliyyatları idarə edir
• prosessorun daxilində yerləşmir
• reğistrdir
• operativ yaddaşın həcmini artıran qurğudur
√ hesab və məntiq əməliyyatlarını yerinə yetirən qurğudur

84. Sosial şəbəkələrə aid olanı seçin: 1. Facebook.  2. Access.  3. Vkontakte.  4. LinkedIn.  5. FrontPage

√ 1, 3, 4
• 1, 3, 5
• 1, 2, 5
• 2, 4, 5
• 1, 2, 4

85.

Sosial şəbəkələrin çatışmazlıqlarına aiddir: 1. ani olaraq lazım olan məlumatın oxunmasının, yayılmasının, eyni zamanda məlumata şərh
yazaraq həmfikirlərlə bir araya gəlməyin mümkünlüyü.  2. insanlarda mənəvi dəyərləri məhv etməsi.  3.  insanı vaxtını və ömrünü real
olmayan, virtual bir "həyata" sərf etməyə məhkum etməsi.  4. sosial İnternet-saytlara olan marağın intihar və özbaşına hərəkətlər riskini
artırması.  5. müxtəlif peşə adamlarının peşəkar biliklərinin artırılmasında böyük rolunun olması

• 2, 4, 5
• 1, 4
• 1, 3, 5
√ 2, 3, 4
• 2, 3

86.

Sosial şəbəkələrin üstünlüklərinə aiddir: 1. ani olaraq lazım olan məlumatın oxunmasının, yayılmasının, eyni zamanda məlumata şərh
yazaraq həmfikirlərlə bir araya gəlməyin mümkünlüyü.  2. insanlarda mənəvi dəyərləri məhv etməsi.  3.  insanı vaxtını və ömrünü real
olmayan, virtual bir "həyata" sərf etməyə məhkum etməsi.  4. sosial İnternet-saytlara olan marağın intihar və özbaşına hərəkətlər riskini
artırması.  5. müxtəlif peşə adamlarının peşəkar biliklərinin artırılmasında böyük rolunun olması

• 3, 4
• 2, 5
• 1, 4
• 2, 3
√ 1, 5

87.

Sosial şəbəkələrin çatışmazlıqlarına aiddir: 1. sosial şəbəkələr vasitəsilə asan və əlverişli formada ünsiyyətin təminatı. 2. insanların
İnternet asılılığını artırmaqla yanaşı, onların müasir həyatdan uzaqlaşdırılması.  3. yeni texnologiyaların tətbiqinin genişləndirilməsi .  4.
insanları robot kimi sanki özünə tabe etdirməsi.  5. hər hansı bir səbəbdən cəmiyyət içinə çıxa bilməyənlərin öz ehtiyaclarını sosial
şəbəkələr vasitəsilə təmin etməsinin mümkünlüyü. 6. insanlarda mənəvi dəyərləri məhv etməsi

• 1, 5, 6
• 1, 3, 6
• 3, 4, 5
√ 2, 4, 6
• 2, 4, 5

88.

Sosial şəbəkələrin üstünlüklərinə aiddir: 1. sosial şəbəkələr vasitəsilə asan və əlverişli formada ünsiyyətin təminatı. 2. insanların İnternet
asılılığını artırmaqla yanaşı, onların müasir həyatdan uzaqlaşdırılması.  3. yeni texnologiyaların tətbiqinin genişləndirilməsi .  4.
insanları robot kimi sanki özünə tabe etdirməsi.  5. hər hansı bir səbəbdən cəmiyyət içinə çıxa bilməyənlərin öz ehtiyaclarını sosial
şəbəkələr vasitəsilə təmin etməsinin mümkünlüyü. 6. insanlarda mənəvi dəyərləri məhv etməsi



• 2, 5, 6
√ 1, 3, 5
• 3, 4, 5
• 1, 3, 6
• 2, 4, 5

89. Brauzer proqramlarını seçin. 1. Netcape Navigator.  2. Windows OS.  3. Mozilla Firefox.  4. Google Chrome.  5. Opera.  6. Windows
Explorer

• 2, 4, 5, 6
√ 1, 3, 4, 5
• 2, 3, 5, 6
• 2, 3, 4, 5
• 1, 2, 4, 5

90. Mətni, qrafik, video və ya səsli informasiyanı özündə saxlayan mətn necə adlanır?

• həcmi 1Mb olan mətn
• böyük həcmli verilənlər yığımı
√ hipermətn
• böyük həcmli mətn
• nəhəng mətn

91. Mətni, səsli və videoəlaqəni kompüterlər arasında İnternet vasitəsilə təmin edən pulsuz proqram təminatıdır:

• IP
√ Skype
• Usenet
• ICQ
• Telnet

92. WWW nədir?

• Web World Wide
√ World Wide Web
• Wide Web World
• World Web Wide
• Wide World Web

93.
Elektron poçtun ənənəvi poçtla müqayisədə üstünlükləri hansılardır? 1. verilənlər mübadiləsinin yüksək sürəti. 2. göndərilməyə sərf
olunan məsrəflərin artması. 3. eyni zamanda məktubun bir neçə ünvana göndərilməsi. 4. artıq tərtib edilmiş məktubun yenidən
redaktəsinin qeyri-mümkünlüyü. 5. kompüterdə lazım olan məktubun tez axtarışı

• 2, 3, 4
√ 1, 3, 5
• 1, 2, 5
• 1, 4, 5
• 3, 4, 5

94. Büdcədən maliyyələşdirilməyən təşkilatlar üçün istifadə olunan domen hansıdır?

• .org
√ .com
• .gov
• .edu
• .net

95. Elektron poçt işarəsi hansıdır?

• %



√ @
• &
• #
• $

96. alpha.beta.gamma.az ünvanında birinci səviyyəli domeni təyin edin.

• gamma.az
√ .az
• gamma
• alpha
• beta.gamma.az

97. İctimai təşkilatların imkanları hesabına maliyyələşdirilən domen hansıdır?

• .com
√ .org
• .gov
• .edu
• .net

98. Təşkilat domenlərini seçin. 1. .az 2. .com 3. .net 4. .fr 5. .org 6. .ua

• 2, 4, 5
√ 2, 3, 5
• 2, 5, 6
• 3, 4, 5
• 1, 3, 4

99. Coğrafi regionları təmsil edən domenləri seçin. 1. .az 2. .com 3. .net 4. .fr 5. .org 6. .ua

• 2, 4, 5
√ 1, 4, 6
• 2, 5, 6
• 3, 4, 5
• 1, 3, 4

100. İnternet hansı tip şəbəkəyə aiddir?

• korporativ
√ qlobal
• milli
• regional
• lokal

101. IP ünvanı təşkil edən ədədlər hansı intervalda dəyişir?

• 0-128
√ 0-255
• 0-256
• 192-255
• 1-256

102. IP-ünvanlarından hansı düzgündür?

• 125.317.78.175
√ 83.255.116.25
• 216.28.556.14
• 0.233.45.258
• 54.84.93.271



103.  İnformasiyanın qəbulu, emalı, saxlanması, ötürülməsi necə adlanır?

• axtarış
•  informasiyalaşdırma prosesi 
• informatika 
• fiziki proses
√  informasiya prosesi 

104.  İnformasiyanın daşıyıcıya yazılması prosesi necə adlanır?

• informasiyanın hesablanması 
√ informasiyanın saxlanması
• informasiyanın qəbulu 
• informasiyanın emalı 
• informasiyanın axtarışı 

105. Lazımi informasiyanın tapılması prosesi necə adlanır?

•  informasiyanın qəbulu 
• informasiyalaşma
• informasiyanın saxlanması
√ informasiyanın axtarışı 
• informasiyanın toplanması 

106. İnformasiyanın mənbədən qəbulediciyə verilməsi prosesi necə adlanır?

• informasiyanın saxlanması
• informasiyanın qəbulu 
√ informasiyanın ötürülməsi 
• informasiyanın emalı 
• informasiyalaşma

107. İnformasiyanı ötürən obyekt necə adlanır?

• daşıyıcı
• informasiya
• ötürücü
• qəbuledici
√ mənbə

108. İnformasiya texnologiyasının məqsədi nədir?

• qərar qəbulu
• məsələ həlli
• sorğuya cavab hazırlamaq
• çıxış sənədi hazırlamaq
√ informasiya yaratmaq

109. Mətnin tərcüməsi hansı prosesə aiddir?

•  informasiyanın qəbulu 
• informasiyanın saxlanması
• informasiyanın toplanması 
• informasiyanın axtarışı 
√ informasiyanın emalı

110. Bunlardan hansı daxiletmə qurğusu deyil?

√ printer



• maus
• klaviatura
• mikrofon
• skaner

111. Bunlardan hansı kompüterin mərkəzi hissəsinə aiddir?

• sərt disk
• monitor
• klaviatura
√ operativ yaddaş
• maus

112. Texnologiya alətlərinin növlərinə görə İT-nin inkişafının 5-ci mərhələsi hansıdır?

• “əl” texnologiyası
• “elektron” texnologiyası
• “mexaniki” texnologiya
• “elektrik” texnologiyası
√ “kompüter” texnologiyası

113. Texnologiya alətlərinin növlərinə görə İT-nin inkişafının 4-cü mərhələsi hansıdır?

• “əl” texnologiyası
• “kompüter” texnologiyası
• “elektrik” texnologiyası
√ “elektron” texnologiyası
• “mexaniki” texnologiya

114. Texnologiya alətlərinin növlərinə görə İT-nin inkişafının 3-cü mərhələsi hansıdır?

• “elektron” texnologiyası
• “əl” texnologiyası
• “kompüter” texnologiyası
• “mexaniki” texnologiya
√ “elektrik” texnologiyası

115. Texnologiya alətlərinin növlərinə görə İT-nin inkişafının 2-ci mərhələsi hansıdır?

• “elektron” texnologiyası
• “kompüter” texnologiyası
• “elektrik” texnologiyası
√ “mexaniki” texnologiya
• “əl” texnologiyası

116. Texnologiya alətlərinin növlərinə görə İT-nin inkişafının 1-ci mərhələsi hansıdır?

• “elektrik” texnologiyası
• “kompüter” texnologiyası
• “elektron” texnologiyası
• “mexaniki” texnologiya
√ “əl” texnologiyası

117. Hansı əlamətə görə informasiya texnologiyaları təsnifata bölünmür?

• istifadəçi interfeysinin tipinə görə
• sosial-iqtisadi proseslərin idarə olunması sahəsinə görə
• kompüter şəbəkələrinin qurulma üsuluna görə
• informasiyanın emalı texnologiyalarının növlərinə görə
√ informasiyanın aktuallığına görə



118. Faksmil rabitə  istifadəçiyə hansı imkanı verir?

• firmanın ərazi baxımından bir-birindən uzaqlaşdırılmış işçiləri və ya bölmələri arasında kommunikasiyanın dəstəklənməsi üçün
audiorabitədən istifadə

• müəyyən problemi həll edən qrupun iştirakçıları arasında informasiya mübadiləsi üçün kompüter şəbəkələrindən istifadə
• mətni və qrafik verilənlərin monitorun ekranında təsvirinin alınması üçün kompüterdən istifadə
• səslə məlumatı ötürmə, məlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq əvəzinə telefonla ötürmə və qəbul etmə
√ sənədi kommunikasiya kanalının bir tərəfində oxuma, digər tərəfində isə onu təsvirə çevirmə qabiliyyəti olan faks aparatından istifadə

119. Audiokonfranslar istifadəçiyə hansı imkanı verir?

• mətni və qrafik verilənlərin monitorun ekranında təsvirinin alınması üçün kompüterdən istifadə
• müəyyən problemi həll edən qrupun iştirakçıları arasında informasiya mübadiləsi üçün kompüter şəbəkələrindən istifadə
• təşkilat işçilərinin iş qrafikinin saxlanması və idarə olunması üçün kompüterin daha bir şəbəkə variantından istifadə

√ firmanın ərazi baxımından bir-birindən uzaqlaşdırılmış işçiləri və ya bölmələri arasında kommunikasiyanın dəstəklənməsi üçün
audiorabitədən istifadə

• səslə məlumatı ötürmə, məlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq əvəzinə telefonla ötürmə və qəbul etmə

120. Videomətn  istifadəçiyə hansı imkanı verir?

• səslə məlumatı ötürmə, məlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq əvəzinə telefonla ötürmə və qəbul etmə
• müəyyən problemi həll edən qrupun iştirakçıları arasında informasiya mübadiləsi üçün kompüter şəbəkələrindən istifadə
• təşkilat işçilərinin iş qrafikini saxlama və idarəetmə
√ mətni və qrafik verilənlərin monitorun ekranında təsvirinin alınması üçün kompüterdən istifadə
• cədvəl şəklində verilənlər üzərində çoxsaylı əməliyyatları yerinə yetirmə

121. Kompüter konfransları və telekonfranslar istifadəçiyə hansı imkanı verir?

• cədvəl şəklində verilənlər üzərində çoxsaylı əməliyyatları yerinə yetirmə
• təşkilat işçilərinin iş qrafikini saxlama və idarəetmə
• informasiyanı alma, saxlama və şəbəkə üzrə oz partnyorlarına göndərmə
• səslə məlumatı ötürmə, məlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq əvəzinə telefonla ötürmə və qəbul etmə
√ müəyyən problemi həll edən qrupun iştirakçıları arasında informasiya mübadiləsi üçün kompüter şəbəkələrindən istifadə

122. Elektron təqvim istifadəçiyə hansı imkanı verir?

• informasiyanı alma, saxlama və şəbəkə üzrə oz partnyorlarına göndərmə
• müəyyən problemi həll edən qrupun iştirakçıları arasında informasiya mübadiləsi üçün kompüter şəbəkələrindən istifadə
• cədvəl şəklində verilənlər üzərində çoxsaylı əməliyyatları yerinə yetirmə
√ təşkilat işçilərinin iş qrafikini saxlama və idarəetmə
• səslə məlumatı ötürmə, məlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq əvəzinə telefonla ötürmə və qəbul etmə

123. Cədvəl prosessoru  istifadəçiyə hansı imkanı verir?

• müəyyən problemi həll edən qrupun iştirakçıları arasında informasiya mübadiləsi üçün kompüter şəbəkələrindən istifadə
• səslə məlumatı ötürmə, məlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq əvəzinə telefonla ötürmə və qəbul etmə
√ cədvəl şəklində verilənlər üzərində çoxsaylı əməliyyatları yerinə yetirmə
• təşkilat işçilərinin iş qrafikinin saxlanması və idarə olunması üçün kompüterin daha bir şəbəkə variantından istifadə
• informasiyanı alma, saxlama və şəbəkə üzrə göndərmə

124. Audiopoçt  istifadəçiyə hansı imkanı verir?

• informasiyani alma, saxlama və şəbəkə üzrə göndərmə
√ səslə məlumatı ötürmə, məlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq əvəzinə telefonla ötürmə və qəbul etmə
• təşkilat işçilərinin iş qrafikinin saxlanması və idarə olunması üçün kompüterin daha bir şəbəkə variantından istifadə
• müəyyən problemi həll edən qrupun iştirakçıları arasında informasiya mübadiləsi üçün kompüter şəbəkələrindən istifadə
• cədvəl şəklində verilənlər üzərində çoxsaylı əməliyyatları yerinə yetirmə

125. Elektron poçt istifadəçiyə hansı imkanı verir?



• məlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq əvəzinə telefonla ötürmə və qəbul etmə
√ informasiyanı qəbul etmə, saxlama və şəbəkə üzrə göndərmə
• təşkilat işçilərinin iş qrafikinin saxlanması və idarə olunması üçün kompüterin daha bir şəbəkə variantından istifadə
• müəyyən problemi həll edən qrupun iştirakçıları arasında informasiya mübadiləsi üçün kompüter şəbəkələrindən istifadə
• cədvəl şəklində verilənlər üzərində çoxsaylı əməliyyatları yerinə yetirmə

126. Arxivləşdirmə proqramlarına aidir:

• Corel Draw, PageMaker
√ Winrar, Winzip
• Microsoft Project, Microsoft Schedule
• MathCad, MathLab
• Stylus, Socrat, Promt

127. Verilənlər bazasının idarə olunması üçün nəzərdə tutulmuş proqram hansıdır?

• MS Word
√ MS Access
• MS Excel
• MS Project
• MS Power Point

128. MS Office paketinə daxil olan hansı proqram təqdimatların hazırlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur?

• MS Word
√ MS Power Point
• MS Excel
• MS Project
• MS Access

129. MS Office paketinə daxil olan hansı proqram hesablamaların aparılması üçün nəzərdə tutulmuşdur?

• MS Word
√ MS Excel
• MS Power Point
• MS Project
• MS Access

130. MS Office paketinə daxil olan hansı proqram mətni sənədlərin emalı üçün nəzərdə tutulmuşdur?

• MS Access
√ MS Word
• MS Excel
• MS Project
• MS Power Point

131. Nəşriyyat sistemlərinə aiddir:

• Promt
√ Page Maker
• Corel Draw
• MathCad
• MathLab

132. Layihələndirmə proqramlarına aiddir:

• PageMaker
√ AutoCad
• MathLab



• Promt
• Microsoft Schedule

133. İnformasiyanın maqnit daşıyıcılarında arxiv sənədlərinin kompakt saxlanmasını təmin edən proqramlar necə adlanır?

• riyazi paketlər
√ arxivləşdirmə proqramlar
• qrafik redaktorlar
• mətn prosessorları
• tanıma proqramları

134. Mürəkkəb hesablamaların aparılmasını sadələşdirən riyazi proqram paketlərini göstərin.

• Corel Draw, PageMaker
√ MathCad, MathLab
• Stylus, Socrat, Promt
• Microsoft Project, Microsoft Schedule
• Winrar, Winzip

135. Tərcümə proqramlarını göstərin.

• Microsoft Project, Microsoft Schedule
√ Stylus, Socrat, Promt
• Corel Draw, PageMaker
• Winrar, Winzip
• CuneiForm, FineReader

136.    Giriş-çıxış  qurğuları nəyin vasitəsilə  informasiya mübadiləsi  edir?

• əlaqə kabelinin
√ əməli yaddaşın
• daxili yaddaşın
• daimi yaddaş
• sərt diskin

137. Əmrlər sistemi  dedikdə nə  başa  düşülür?

• obyekt yönümlü dildə yazılmış əmrlər toplusu
• verilənlər  bazası ilə işləmək  üçün kifayət edən əmrlər toplusu
• əməliyyat sisteminin tanıdığı əmrlər toplusu
√ prosessorun yerinə yetirə bildiyi əmrlər  toplusu
• alqoritmik dildə yazılmış əmrlər toplusu

138. Delete düyməsinin  vəzifəsi  nədir?

• kursordan sol  tərəfdəki 1simvolu pozur
• mətni sütunlara bölür
• mətni yaddaşda saxlayır
• yeni abzasa keçir
√ kursordan sağ tərəfdəki  1 simvolu pozur

139. Backspase   düyməsinin  vəzifəsi  nədir?

• kursordan sağ  tərəfdəki 1simvolu pozur
• mətni yaddaşda saxlayır
• yeni abzasa keçir
√ kursordan sol tərəfdəki  1 simvolu pozur
• mətni bölür

140. Prosessor hansı göstəricilərlə xarakterizə olunur?



• Sürəti, quruluşu, tipi
• Qiyməti
• İstehsal tarixi
√ Takt tezliyi, mərtəbəlilik, əmrlər toplusu
• Fiziki ölçüləri

141. ROM nədir?

• Keş yaddaş
• Virtual yaddaş
• Xarici yaddaş qurğusu
√ Daimi yaddaş qurğusu
• Əməli yaddaş qurğusu

142. Klaviaturanın PRINT SCREEN               düyməsinin təyinatı nədir?

√ Ekranın surətini mübadilə buferinə köçürür
• Ekranın bir hissəsinin surətini mübadilə buferinə köçürür
• Ekranın surətini çap edir
• Ekranın bir hissəsinin surətini çap edir
• Proqramlar arasında keçidi təmin edir

143. Kompüter resursu dedikdə, nə başa düşülür?

• kompüterin potensial imkanları
• kompüterin istifadəçiyə təqdim etdiyi imkanlar
• kompüterin arxitekturasına aid bütün elementlər
√ kompüterin istənilən komponenti - prosessor, yaddaş, qurğu, proqram və s.
• kompüterin funksional imkanları

144. Kompüterin periferik hissəsinə nə aiddir?

• kontrollerlər, portlar, adapterlər
• CD-ROM, DVD-ROM, modem, sinxronizator
• daimi yaddaş qurğusu, displey, klaviatura, maus
• takt generatoru, skaner, printer, plotter
√ xarici yaddaş qurğuları, giriş-çıxış qurğuları və idarə pultu

145. Kompyuteri lokal şəbəkəyə qoşmaq üçün istifadə olunur:

• modem
• qrafik planşet
• sensorlu panel
√ şəbəkə kartı
• coystik

146. Bunlardan hansı çıxış qurğusudur? 1) monitor; 2) skaner; 3) maus; 4) modem; 5) printer

• 2, 3
• 2, 5
• 1, 4
√ 1, 5
• 2, 4

147. Bunlardan hansı giriş qurğusudur? 1) klaviatura; 2) monitor; 3) maus; 4) skaner; 5) modem

• 2, 3
• 4, 5
√ 1, 3, 4



• 1, 2
• 2, 5

148. Əməliyyat sistemi ilə xarici qurğu arasında qarşılıqlı əlaqə yaradan proqram necə adlanır?

• kontroller
• örtük proqramı
√ drayver
• translyator
• assembler

149. Kompüter söndürülərkən informasiya haradan silinir?

• daimi yaddaşdan
• sərt diskdən
• flash-diskdən
• kompakt-diskdən
√ əməli yaddaşdan

150. Çıxış qurğularına aiddir:

• modem, maus
• şəbəkə kartı, monitor
• klaviatura, maus
• skaner, modem
√ monitor, printer

151. Daxiletmə qurğularına aiddir:

• monitor, printer, səs kartı
• monitor, modem, şəbəkə kartı
• printer, maus, prosessor
√ klaviatura, maus, skaner
• maus, modem, videokart

152. İnformasiyanı kağızdan qrafik şəkildə kompüterə daxil etməyə imkan verən qurğu hansıdır?

• monitor
• printer
• rəqəmsal kamera
√ skaner
• maus

153. Videotəsvirləri və foto şəkilləri bilavasitə rəqəmsal formatında almağa imkan verən qurğu hansıdır?

• monitor
• printer
• skaner
• maus
√ rəqəmsal kamera

154. Ana  platada yerləşən və  verilənləri müvəqqəti olaraq saxlamaq üçün nəzərdə tutulmuş mikrosxem hansıdır?

• prosessor
• videoyaddaş
• daimi yaddaş qurğusu
• şinlər
√ əməli yaddaş qurğusu

155. Ana  platada yerləşən və riyazi və məntiqi əməlləri yerinə yetirən əsas mikrosxem hansıdır?



√ prosessor
• əməli yaddaş qurğusu
• videokart
• daimi yaddaş qurğusu
• şinlər

156. Həm giriş, həm də çıxış qurğusu  olanı göstərin:

• monitor
• printer
• skaner
√ modem
• klaviatura

157. Kompüterin yaddaşlarını onların tutumunun artma ardıcıllığı ilə sıralayın:

• Xarici yaddaş, ROM, RAM, prosessorun registrləri
• Prosessorun registrləri, RAM, ROM, Xarici yaddaş
• ROM, RAM, prosessorun registrləri, xarici yaddaş
• Prosessorun registrləri, xarici yaddaş, RAM, ROM
√ Prosessorun registrləri, ROM, RAM, xarici yaddaş

158. Əməli yaddaş qurğusunun sürəti nə ilə müəyyən olunur?

• Kompyuterin takt tezliyi ilə
• Şinin ötürmə sürəti ilə
• Prosessorun eyni zamanda emal etdiyi bitlərin sayı ilə
√ Verilənlərin operativ yaddaşdan prosessorun reğistrlərinə və əksinə göndərilmə vaxtı ilə
• Prosessorun bir saniyədə yerinə yetirdiyi əməliyyatların sayı ilə

159. Keş-yaddaş  haqqında fikirlərdən hansı doğrudur?

• Əməli yaddaşda yerləşir
• Çox böyük tutuma malikdir
• İşləmə sürəti həddindən artıq azdır.
√ Əməli yaddaşa müraciəti sürətləndirmək üçün istifadə olunur.
• Sərt diskin işinə kömək edir.

160. Qrafik rastr redaktorunda istifadə olunan minimal obyekt nədir?

• rənglər yığımı (palitra)
√ ekran nöqtəsi (piksel)
• obyekt (dairə, düzbucaqlı və s.)
• xətt
• simvol

161. Mətn redaktorunda istifadə olunan minimal obyekt:

• abzas
• fraqment
• ekran nöqtəsi (piksel)
√ simvol
• söz

162.           İnteqrasiya olunmuş paketlərə nələr aiddir?

• qrafik interfeys, proqram örtüyü, əməliyyat örtüyü və s.
• əməliyyat sistemi, antivirus, utilit və s.
• arxivləşdirmə proqramları, düstur redaktoru, animasiya sistemləri və s.



• oyun proqramları, trenajorlar, bəstəkar sistemləri və s.
√ mətn redaktoru, elektron cədvəl, qrafik redaktor, VBİS və s.

163.         Redaktor nədir?

• Eyni növ informasiyanın emal texnologiyasını reallaşdıran proqramdır
• İnformasiyanı bir kodlaşdırma sistemindən digərinə çevirməyə imkan verən proqramdır
• İnformasiyanı bir formatdan digər formata çevirməyə imkan verən proqramdır
√ Mətn, qrafik və digər verilənlərin emalı üçün nəzərdə tutulan tətbiqi proqramdır
• Eyni növ informasiyanın redaktəsini reallaşdıran proqramdır

164. İnternet Explorer brauzeri hansı şirkətin məhsuludur?

• Symantec
• İntel
• Sun Microsystems
• Adobe
√ Microsoft

165.           Nəşriyyat sistemlərinin xarakterik cəhəti nədir?

• sənədləri nüsxələşdirmək
• jurnal çap etmək
• qəzet çap etmək
√ mətn və qrafik redaktorların imkanlarını birləşdirmək
• mətni sütunlara bölmək

166. Tətbiqi proqram paketi dedikdə, nə başa düşülür?

• kompüterin resurslarını idarə etmək üçün nəzərdə tutulmuş proqramlar dəsti
• kompüterin qurğularının işini idarə edən proqramlar dəsti
• müəyyən sinif obyektlərin idarə edilməsi üçün lazım olan kompleks proqram
• müəyyən problem sahəsinə aid məsələlər üçün lazım olan kompleks proqram
√ müəyyən sinif məsələlərin həlli üçün nəzərdə tutulmuş proqramlar kompleksi

167. İnformasiya texnologiyasının emal obyekti nədir?

• kod
• bayt
• proses
• 2lik ədəd
√ verilən

168. Sosial şəbəkələrə aid olanı seçin. 1.Facebook.  2.Access.  3.Vkontakte.  4.LinkedIn.  5.FrontPage

• 1, 2, 4
• 1, 3, 5
• 1, 2, 5
• 2, 4, 5
√ 1, 3, 4

169. İnformasiya modeli nədir?

• müəssisənin mürəkkəb sistem kimi verilmiş dəqiqliklə təsviridir
• aksionerlər və idarə heyəti arasındakı qarşılıqlı münasibətlər sistemidir
• texnoloji əməliyyatların ardıcıllığı və davamlılığıdır

√ müəssisədə mövcud informasiya axınını, informasiya sahəsinin bütün elementlərinin işlənilmə qaydalarını və marşrutlaşdırma
alqoritmlərini təsvir edən biznes-modelin altçoxluğudur

• istehsal və informasiya proseslərinin optimal idarə olunmasıdır



170. İnformasiya sistemi hansı məqsədlə təşkil edilir?

• dövlət nəzarəti
• qeyri-mərkəzləşmiş idarəetmə
• paylanmış strukturun təmini
√ səmərəli idarəetmə
• nəzarətli idarəetmə

171. İnformasiya sistemi nədir?

• informasiyanın idarə edilməsində istifadə olunan kompyuter texnikasıdır
• təşkilatların ümumi işlənilmə metodikası və prinsipləridir
• müasir müəssisənin iş mexanizminə cavab verən modullar toplusudur
• yüksək texnologiyalara bağlı proqram vasitələridir
√ müəssisənin idarəetmə prosesində bütün informasiya-sənəd axınları ilə məşğul olan infrastrukturudur

172. Sistem proqram təminatının əsasını nə təşkil edir?

• Proqramlaşdırma dili
• Nəşriyyat sistemi
√    Əməliyyat sistemi,
• Drayver
•   Antivirus proqramları

173. Windows əməliyyat sisteminin daxil olduğu proqram təminatı necə adlanır?

•     arxivator, drayver
•   təqdimat proqramı
•   xidməti proqramlar
√    sistem proqramları
•     tətbiqi proqramlar

174. Пуск (Start) düyməsini sıxmaqla yaranan menyu necə adlanır?

• əsas menyu
• sistem menyusu
• altmenyu
√ baş münyu
• konteks menyu

175. Obyekt üzərində maus-un sağ düyməsini sıxmaqla aşılan menyu necə adlanır?

• baş menyu
• altmenyu
• sistem menyusu
√ kontekst menyu
• əsas menyu

176. WINDOWS 7 əməliyyat sistemində pəncərələrlə iş zamanı aşağıdakı əməliyyatlardan hansılar mümkündür? 1. yerdəyişmə; 2. bağlama;
3. fırlatma; 4. böyütmə; 5. inversiya

• 4, 5
• 2, 3
• 1, 3, 5
√ 1, 2, 4
• 1, 5

177. Poçt virusu kompüterə necə yoluxur?

• başqasının elektron poçtuna icazəsiz daxil olan zaman



• poçt virusu kompüterlərə yoluxa bilmir
√ E -mail ilə göndərilmiş yoluxmuş faylın açılması zamanı
• İnternet saytlarından informasiyanı çap edən zaman
• İnternet şəbəkəsinə qoşulan zaman

178. Əməliyyat sistemlərini seçin: 1. Windows; 2. Word; 3. MS DOS; 4. Excel; 5. Promt; 6. Access; 7. OS/2; 8. Linux

• 1, 2, 5, 6
• 3, 4, 5, 6
• 2, 4, 5, 7
• 1, 3, 6, 8
√ 1, 3, 7, 8

179. Obyekti köçürməklə yerini dəyişməyin fərqi nədir?

• Yerini dəyişdikdə obyekti bərpa etmək olmur
• Heç bir fərqi yoxdur
• Köçürüldükdə obyekt dəyişmir, yerini dəyişdikdə isə dəyişir
• Köçürüldükdə obyekt yerində qalmır
√ Yerini dəyişdikdə obyekt əvvəlki yerində qalmır, köçürüldükdə isə əvvəlki yerində də qalır

180. Word proqramında bir abzası necə seçmək olar?

• Abzasın üzərində mausun sol düyməsini birqat kliklədikdə
√ Abzasın üzərində mausun sol düyməsini üçqat kliklədikdə
• Abzasın üzərində mausun sağ düyməsini birqat kliklədikdə
• Abzasın üzərində mausun sağ düyməsini ikiqat kliklədikdə
• Abzasın üzərində mausun sol düyməsini ikiqat kliklədikdə

181. Word proqramında bir sözü necə seçmək olar?

• Sözün üzərində mausun sol düyməsini birqat kliklədikdə
√ Sözün üzərində mausun sol düyməsini ikiqat kliklədikdə
• Sözün üzərində mausun sağ düyməsini birqat kliklədikdə
• Sözün üzərində mausun sağ düyməsini ikiqat kliklədikdə
• Sözün üzərində mausun sol düyməsini üçqat kliklədikdə

182. Bu əmrlərdən hansı 1 ekran səhifəsi aşağı  keçməyə imkan verir?

• Ctrl+ PageDown
√ Page Down
• PageUp
• End
• Ctrl+ PageUp

183. Bu əmrlərdən hansı 1 ekran səhifəsi əvvələ keçməyə imkan verir?

• Page Down
√ PageUp
• Ctrl+PageUp
• Home
• Ctrl+ PageDown

184. Bu əmrlərdən hansı növbəti səhifəyə keçməyə imkan verir?

• Page Down
√ Ctrl+PageDown
• PageUp
• End
• Ctrl+ PageUp



185. Bu əmrlərdən hansı əvvəlki səhifəyə keçməyə imkan verir?

• Page Down
√ Ctrl+PageUp
• PageUp
• Home
• Ctrl+ PageDown

186. Aşağıdakı proqramlardan hansı tətbiqi proqramlara aiddir? 1. nəşriyyat sistemləri; 2. əməliyyat sistemləri; 3. antivirus proqramlarl; 4.
mətn redaktorları

• 2, 4
√ 1, 4
• 3, 4
• 1, 3
• 2, 3

187. Microsoft Word mətn prosessorunda mətnlərlə əsas işlərə aiddir:

• sənədin yaradılması
√ bütün variantlar doğrudur
• mətnin redaktə olunması
• sənədin saxlanılması
• mətnin daxil edilməsi

188. Aşağıdakılardan  hansı Windows7  əməliyyat sisteminin standart proqramlarına aid deyil?

• WordPad
√ Microsoft Outlook
• Windows Explorer
• Notepad
• Calculator

189. Aşağıdakılardan hansı MS Power Point proqramının elementi deyil?

• Vəziyyət sətri
√ Düstur sətri
• Lent
• Başlıq sətri
• Qeydlər sahəsi

190. Bunlardan hansı vektor qrafik redaktorudur?

• Corel PhotoPaint
√ CorelDraw
• Paint
• AdobePhotoShop
• ACDSee

191. MS Word mətn prosessorunda şriftin ölçüsü hansı vahidlə göstərilir?

• millimetrlə
√ punktla
• dyümlə
• piksellə
• santimetrlə

192. Microsoft Word proqramında bunlardan hansına formatlaşdırma  tətbiq etmək mümkün deyil?



• şəklə
√ faylın adına
• səhifənin nömrəsinə
• bütün variantlar doğrudur
• kolontitula

193. Mətn sənədinin əvvəlinə keçmək üçün klaviaturada hansı düymələr kombinasiyası basılmalıdır?

• SHIFT+→
• SHIFT+CTRL
√ CTRL+HOME
• CTRL+→
• SHIFT+END

194. Mətn sənədinin sonuna keçmək üçün klaviaturada hansı düymələr kombinasiyası basılmalıdır?

• SHIFT+END
√ CTRL+END
• CTRL+→
• SHIFT+→
• SHIFT+CTRL

195. Mətn fraqmentini kursorun mövqeyindən mətnin əvvəlinə qədər seçmək  üçün klaviaturada hansı düymələr kombinasiyası basılmalıdır?

• SHIFT+→
√ SHIFT+CTRL+HOME
• CTRL+→
• SHIFT+CTRL
• SHIFT+HOME

196. Mətn fraqmentini kursorun mövqeyindən mətnin sonuna qədər seçmək  üçün klaviaturada hansı düymələr kombinasiyası basılmalıdır?

• SHIFT+→
√ SHIFT+CTRL+END
• CTRL+→
• SHIFT+CTRL
• SHIFT+HOME

197. Mətn fraqmentini kursorun mövqeyindən sətrin əvvəlinə qədər seçmək  üçün klaviaturada hansı düymələr kombinasiyası basılmalıdır?

• CTRL+END
√ SHIFT+HOME
• CTRL+→
• SHIFT+CTRL
• SHIFT+END

198. Mətn fraqmentini kursorun mövqeyindən sətrin sonuna qədər seçmək  üçün klaviaturada hansı düymələr kombinasiyası basılmalıdır?

• CTRL+END
√ SHIFT+END
• CTRL+→
• SHIFT+CTRL
• SHIFT+HOME

199. Bu əmrlərdən hansı mətn fraqmentini mübadilə buferində yerləşdirir?

• bərpa etmək
• əlavə etmək
√ kəsmək, surətini almaq
• pozmaq



• yapışdırmaq

200. Simvolun formatlaşdırılması əməliyyatlarına aiddir:

• simvolun ləğvi
√ şriftin forması, ölçüsü, rəngi, tipi
• mətn fraqmentinin köçürülməsi
• mətn fraqmentinin yerinin dəyişdirilməsi
• düzləndirmə,sətirlər arası məsafə, kənar məsafələr

201. Abzasın formatlaşdırılması əməliyyatlarına aiddir:

• mətn fraqmentinin yerinin dəyişdirilməsi
√ düzləndirmə, sətirlər arası məsafə, kənar məsafələr
• simvolun ləğvi
• şriftin forması, ölçüsü, rəngi, tipi
• mətn fraqmentinin köçürülməsi

202. Mətn redaktoru nə üçün nəzərdə tutulmuşdur?

• əlavələrin    yaradılması üçün istifadə olunan proqram təminatıdır
• cədvəl yaratmaq və onlarla işləmək üzün istifadə olunan tətbiqi proqram təminatıdır
• mühsibat uçotunun avtomatlaşdırılması  üzün istifadə olunan tətbiqi proqram təminatıdır
√ mətn sənədləri yaratmaq və onlarla işləmək üzün istifadə olunan tətbiqi proqram təminatıdır
• standart əlavələrin yaradılması üçün istifadə olunan  proqram təminatıdır

203. Sənədin səhifəsinin parametrlərini nə vaxt dəyişmək mümkündür?

• yalnız redaktə əməliyyatından əvvəl
• yalnız sonuncu redaktə əməliyyatından sonra
• doğru variant yoxdur
• sənədi çap etməzdən əvvəl
√ istənilən vaxt

204. Microsoft Equation proqramı nə üçün nəzərdə tutulmuşdur?

• cədvəl yaratmaq üçün
√ mürəkkəb riyazi düsturları yazmaq üçün
• diaqram qurmaq üçün
• riyazi hesablamalar aparmaq üçün
• füqurlu başlıqlar yaratmaq üçün

205. Microsoft Word prosessorunda hansı düymələr kombinasiyası ilə seçilmiş fraqmenti mübadilə büferindən mətndə kursorun yerləşdiyi
mövqeyə yerləşdirmək olar?

• CTRL+Z
• CTRL+X
• CTRL+C
• CTRL+A
√ CTRL+V

206. Microsoft Word prosessorunda hansı düymələr kombinasiyası ilə seçilmiş fraqmenti kəsib mübadilə büferinə yerləşdirmək olar?

• CTRL+Z
• CTRL+V
√ CTRL+X
• CTRL+C
• CTRL+A

207. Microsoft Word prosessorunda hansı düymələr kombinasiyası ilə seçilmiş fraqmenti köçürməklə mübadilə büferinə yerləşdirmək olar?



• CTRL+A
• CTRL+V
√ CTRL+C
• CTRL+Z
• CTRL+X

208. Microsoft Word prosesssorunda hansı düymələr kombinasiyası ilə bütün mətni seçmək olar?

• CTRL+Z
• CTRL+V
√ CTRL+A
• CTRL+C
• CTRL+X

209. Microsoft Word prosessorunda hansı düymələr kombinasiyası ilə sonuncu edilmiş əməliyyatdan imtina etmək olar?

• CTRL+C
• CTRL+X
• CTRL+A
• CTRL+V
√ CTRL+Z

210. MS Excel-də boş işçi vərəqdə ən son sətrə keçmək üçün klaviaturada hansı düymələrdən istifadə edilir?

• Ctrl+  →
• Shift+ ↓
• Shift+ End
√ Ctrl+ ↓
• Ctrl+End

211. Elektron cədvəl prosessorunun hansı imkanları var?

• Yekun hesablamaları avtomatlaşdırmaq
√ Bütün cavablar doğrudur
• Çoxsaylı verilənlərlə eyni tipli hesablamalar aparmaq
• Parametrin optimal qiymətini tapmaq
• Mövcud verilənlər əsasında qrafik və diaqramlar qurmaq

212. Ms Excel-də mütləq ünvan nədir?

• Unikal yazıya malik ünvan
• Aktiv ünvan
• Hesablama prosesində dəyişə bilən ünvan
√ Hesablama prosesində  dəyişməyən ünvan
• Rəqəmlərdən ibarət ünvan

213. Ms Excel-də nisbi ünvan nədir?

• Özündə sabit məlumat saxlayan ünvan
√ Hesablama prosesində  dəyişən ünvan
• Unikal yazıya malik ünvan
• Rəqəmlərdən ibarət ünvan
• Aktiv ünvan

214. MS Excel-də yanaşı yerləşməyən bir neçə sətir və ya sütun necə seçilir?

• Klaviaturada Alt düyməsini basılı saxlayaraq seçiləcək sətir və ya sütunun adları üzərində mausun sol düyməsini klikləməklə
√ Klaviaturada Ctrl düyməsini basılı saxlayaraq seçiləcək sətir və ya sütunun adları üzərində mausun sol düyməsini klikləməklə
• Klaviaturada Shift  düyməsini basılı saxlayaraq seçiləcək sətir və ya sütunun adları üzərində mausun sol düyməsini klikləməklə



• doğru variant yoxdur
• Klaviaturada Home düyməsini basılı saxlayaraq seçiləcək sətir və ya sütunun adları üzərində mausun sol düyməsini klikləməklə

215. Ms Excel-də işçi vərəqin ixtiyari oyuğundan  A1 oyuğuna keçmək üçün klaviaturada hansı düymələr basılmalıdır?

• CapsLock+End
√ Ctrl+Home
• PgUp+Home
• Home
• Ctrl+End

216. MS Excel cədvəlində oyuğa  ədəd yazıb daxil etməni təsdiq etdikdən sonra  xanada  ####  görünür. Bu nəyi bildirir?

• ədədin ortasında boşluq işarəsinin olduğunu
√ ədədin təsviri üçün sütunun  eninin kifayət etmədiyini
• həmin xanada dövri istinad olduğunu
• ədədin düzgün yazılmadığnı
• ədədin tərkibində 16-lıq hərflərin və rəqəmlərin oldu-ğunu

217. B1, B2, B3, B4, B10 oyuqlarında ən böyük ədədin tapılması üçün hansı düstur doğrudur?

• =Max(B1;B4;B10)
√ =Max(B1:B4;B10)
• =Max(B1;B4:B10)
• =Max (B1:B4,B10)
• =Max(B1,B4,B10)

218. MS Excel-də E2 oyuğunda 16,  E5 oyuğunda 3, E7 oyuğunda isə 5 yazılmışdır. E8 oyuğuna =2*E2+8/(E7-E5) düsturu yazılarsa,
hesablama nəticəsində E8-də hansı ədəd olacaqdır?

• 12
√ 36
• 28
• 24
• 4

219. MS Excel-də düsturları köçürərkən hansı ünvanlar dəyişmir?

• qarışıq
√ mütləq
• ədədi
• mürəkkəb
• xətti

220. MS Excel-də düsturları köçürərkən hansı ünvanlar dəyişir?

• mütləq
√ nisbi
• ədədi
• mürəkkəb
• xətti

221. Hansı ünvanda köçürmə zamanı sətrin nömrəsi dəyişmir?

•     $D$9
√   F$17
•   $B1
• A15
•   $A15



222. MS Excel-də işçi kitabda  Имя (Name Box) sahəsində nə əks olunur ?

• formatlaşdırma elementləri
√ qeyd olunmuş xananın ünvanı
• işçi kitabın adı
• xanaya daxil edilmiş məlumat
• işçi vərəqin adı

223. Elektron cədvəl prosessorunun hansı imkanları var?

• Sətir və sütun əlavə etmək
√ bütün variantlar doğrudur
• Cədvəli formatlaşdırmaq
• Sətir və sütunların ölçülərini dəyişmək
• Sətir və sütunları silmək

224. Yaddaş qurğusu nə üçündür?

• İnformasiyanı çap etmək üçün
√ İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün
• İnformasiyanı təsvir etmək üçün
• İnformasiyanı emal etmək üçün
• İnformasiyanı daxil etmək üçün

225. Skaner nədir?

• çap qurğusu
• proqramlaşdırma dili
• unversal kod
√ kağız üzərindəki məlumatı kompüterə daxil edən qurğu
• informasiya emal edən qurğu

226. Hansı komputer qurğusu deyil?

• mouse
• klaviatura
• sistem blok
√ HTML
• monitor

227. Müasir kompüterlərin funksional imkanlarını nə təyin edir? 1. işləmə sürəti; 2. məhsuldarlıq; 3. kompüterin istismar etibarlığı; 4. rabitə
kanallarına və şəbəkəyə qoşulma imkanı; 5. maşın əmrlərinin strukturu və sistemi.

• 1, 3, 4
• 2, 3, 4
• 2, 4
√ Bütün cavablar doğrudur
• 1, 2, 3

228. Sistem blokuna gərginliyin ötürülməsi üçün nəzərdə tutulan qurğu hansıdır?

• HDMI
• kontroller
• prosessor
• card-reader
√ qida bloku

229. Klaviaturanın hansı düyməsi funksional düymə deyil ?

• F1



• F5
• F2
• F3
√ Ctrl

230. Xarici yaddaş qurğusunda informasiya hansı müddətə yadda saxlanılır?

• faylla işləmə müddətində
√ Uzun müddətə - qeyri-müəyyən vaxta
• həmişəlik
• 5 saat
• kompüter sönənə kimi

231. Klaviaturanın hansı düyməsi funksional düymədir?

• CapsLock
√ F2
• Ctrl
• Alt
• Shift

232. Proqram nədir?

√ əmrlərin nizamlanmış ardıcıllığıdır
• qurğuların işləməsi üçün təlimatlardır
• müəyyən məsələni kompüterdə həll etmək üçün qaydalardır
• bütün cavablar doğrudur
• proqramçı ilə hesablama sisteminin əlaqəsidir

233. Monitorun əsas təyinatı nədir?

√ verilənlərin əks etdirilməsi
• verilənlərin ötürülməsi
• verilənlərin emalı
• verilənlərin saxlanması
• verilənlərin silinməsi

234. Fərdi kompüterin əsas qurğuları hansılardır?

• klaviatura, optik disk, maqnit lenti, strimmer
• monitor, plotter, prossesor
• prosessor, monitor, klaviatura
√ sistem bloku, monitor, klaviatura
• sistem bloku, printer, CD

235. Oyuğa  =А1+В1 daxil edilmişdir. Excel bunu necə qəbul edir?

• ədəd kimi
• mətn kimi
• hərf kimi
√ düstur kimi
• səhv kimi

236. Oyuğa  А1+В1 daxil edilmişdir. Excel bunu necə qəbul edir?

• səhv kimi
• hərf kimi
• ədəd kimi
√ mətn kimi
• düstur kimi



237. Elektron cədvəldə А1 nəyi bildirir?

• sətri
• vərəqi
• sütunu
• işçi kitabı
√ xananı

238. D5, D6, E5, E6 oyuqlarına uyğun olaraq 8, 3, 5, 2 ədədləri daxil edilmişdir. G3 oyuğuna =СУММ(D5:E6) düsturu daxil edilmişdir. G3
oyuğunda hansı ədəd alınacaqdır?

• 15
• 24
• 8
√ 18
• 6

239. Elektron cədvəldə bunlardan hansını silmək olmaz?

• sətri
• işçi vərəqi
• xananın məzmununu
√ xananın ünvanını
• sütunu

240. Hansı düstur səhvdir?

• səhv yoxdur
√ =2(А1+В1)
• =N45*N46
• =F15^2
• =(A1+B1)/(A2+B2)

241. Bu pəncərə elementlərindən hansı yalnız MS Excel-ə məxsusdur?

• Alətlər paneli
• Menyu sətri
• Vəziyyət sətri
• Sərlövhə sətri
√ Düstur sətri

242. Microsoft Excel yüklənərkən susma prinsipinə görə yaradılan sənəd adlanır:

• Новый документ 1
• Новая книга 1
• Документ
√ Книга 1
• Документ 1

243. MS Excel-də boş işçi vərəqdə ilk sütuna keçmək üçün klaviaturada hansı düymələrdən istifadə edilir?

• Shift+ ←
• Ctrl+End
• Ctrl+  ↑
√ Ctrl+ ←
• Shift+ Home

244. MS Excel-də boş işçi vərəqdə ən son sütuna keçmək üçün klaviaturada hansı düymələrdən istifadə edilir?



• Ctrl+  ↓
• Ctrl+End
• Shift+ End
• Shift+ →
√ Ctrl+ →

245. MS Excel-də boş işçi vərəqdə ilk sətrə keçmək üçün klaviaturada hansı düymələrdən istifadə edilir?

• Shift+ Home
• Ctrl+Alt
• Ctrl+  →
√ Ctrl+ ↑
• Shift+ ↑

246. Ana plata nə üçündür?

• İnformasiyanı çap etmək üçün
• İnformasiyanı daxil etmək üçün
• İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün
√ Qurğuları əlaqələndirmək
• İnformasiyanı ötürmək üçün

247. Prosessor nə üçündür?

• İnformasiyanı daxil etmək üçün
• İnformasiyanı təsvir etmək üçün
• İnformasiyanı çap etmək üçün
• İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün
√ İnformasiyanı emal etmək üçün

248. Printer nə üçündür?

• İnformasiyanı emal etmək üçün
• İnformasiyanı təsvir etmək üçün
• İnformasiyanı daxil etmək üçün
√ İnformasiyanı çap etmək üçün
• İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün

249. Klaviatura nə üçündür?

• İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün
• İnformasiyanı emal etmək üçün
√ İnformasiyanı daxil etmək üçün
• İnformasiyanı təsvir etmək üçün
• İnformasiyanı çap etmək üçün

250. Sensorlu ekran nə üçündür?

• İnformasiyanı ötürmək üçün
• İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün
• İnformasiyanı daxil etmək üçün
√ İnformasiyanı daxil və təsvir etmək üçün
• İnformasiyanı emal etmək üçün

251. Verilənləri müvəqqəti saxlamaq üçün istifadə olunan yaddas hansıdır?

• disk
• daimi yaddaş
• mikrosxemlər dəsti (cipset)
√ əməli yaddaş



• xarici yaddaş

252. ........— telefon rabitə xətləri ilə kompyuter verilənlərinin böyük məsafələrə ötürülməsi qurğusudur

• monitor
• Printer
• sərt disk
• sistem blok
√ Modem

253. Prosessorun sürəti nə ilə müəyyən edilir?

• yaddaş ölçüsü
√ takt tezliyi
• şinin tezliyi
• Prosessorun dərəcəsi
• keş yaddaşın sayı

254. Takt tezliyinin ölçü vahidi

• V
• bayt
√ GHs
• dpi
• bit

255. SoftWare nədir?

√ proqram təminatı
• hüquqi təminat
• texniki təminat
• təhlükəsizlik təminatı
• informasiya təminatı

256. HardWare nədir?

• təhlükəsizlik təminatı
• informasiya təminatı
• hüquqi təminat
√ texniki təminat
• proqram təminatı

257. Texniki təminata aid deyil?

• idarəetmə qurğusu
• yaddaş qurğuları
• giriş-çıxış qurğuları
• kompüterin strukturu
√ əməliyyat sistemi

258.         Lokal kompüter şəbəkəsi dedikdə, nə nəzərdə tutulur?

• bir müəssisədə yerləşən kompüterlər
√ məhdud məkanda yerləşən və digər şəbəkəyə çıxışı olan kompüter şəbəkəsi
• adi telefon rabitəsinə əsaslanan kompüter şəbəkəsi
• konkret rəhbərliyi olan kompüter şəbəkəsi
• 1-2 km-lik məsafədə yerləşən kompüterləri birləşdirən şəbəkə

259.      Protokol dedikdə, nə başa düşülür?



• informasiya ötürən sxem
√ şəbəkədə informasiya mübadiləsinin aparılması üzrə standart qaydalar
• kompüterlərarası formal standart dil
• işin aparılmasının ciddi formal ardıcıllığından ibarət standart qaydalar
• informasiya ötürən proqram

260.         Kompüter şəbəkəsi nədir?

• müxtəlif topologiyalarla qurulmuş ötürmə sistemidir
• müxtəlif konfiqurasiyalı emal-ötürmə sistemidir
• kompüterlərarası informasiya ötürən sistemdir
• informasiya emaledici və ötürücü sistemdir
√ protokolların köməyi ilə informasiya mübadiləsinə imkan verən sistemdir

261. Modem nədir?

• informasiyanın ötürülməsini idarə edən qurğudur
• informasiyanı kodlaşdıran qurğudur
• şəbəkənin nəqliyyat əsasıdır
• informasiya daşıyıcısıdır
√ rəqəmsal siqnalları analoq siqnallara və əksinə çevirən qurğudur

262. Səbəkə proqram təminatı nədir?:

• Tətbiqi proqram paketidir
• Yeni proqram vasitələridir
• İnterfeysin imkanlarını genişləndirir
• Əməliyyat sisteminin imkanlarını genişləndirir
√ Şəbəkə resurslarını idarə edir

263. Kompüter hansı prosesdə virusa yoluxa bilər?

• disketin formatlaşdırılması zamanı
• kompüter işə salınarkən
• printerdə çap zamanı
√ şəbəkədə işləyərkən
• bütün variantlar doğrudur

264. Arxivləşdirmə proqramlarına aid olanlar: 1) MS Word 2) WinZip 3) MS DOS 4) UNIX 5)WinRar

• 1, 2, 3
• 1, 2, 4
• 3, 5
• 4, 5
√ 2, 5

265. Arxivləşdirmə proqramlarına aid olmayanlar: 1) MS Word 2) WinZip 3) MS DOS 4) UNIX 5)WinRar

• 2, 3, 4
• 3, 5
• 4, 5
√ 1, 3, 4
• 1, 2, 3

266. Antivirus proqramlarının təyinatı nədir?

• başqa istifadəçilərin fayllardan istifadəsini məhdudlaşdırmaq
• şəbəkədən istifadəni məhdudlaşdırmaq
• İnternetin istifadəsini məhdudlaşdırmaq
√ kompyuteri ziyankar proqramlardan qorumaq



• başqa istifadəçilərin kompyuterdən istifadəsini məhdudlaşdırmaq

267. Virus nədir?

• Xəstəlik
• Standart proqramlardan biri
• Xüsusi qurğu
√ Kiçik həcmli xüsusi ziyanverici proqram
• Kompüterlə heç bir əlaqəsi yoxdur

268. Proqram təminatı nədir?

• Əməliyyat sisteminin imkanlarını genişləndirən proqram
• Xüsusi nəzarət proqramı
• Tətbiqi proqramlar üçün normal mühitin təmin edilməsi üçün istifadə olunan proqramlar
√ Kompyuterin fəaliyyəti, informasiyanın emalının təşkili və idarə edilməsi üçün istifadə olunan proqramlar kompleksi
• İnformasiyanın mübadiləsinin həyata keçirilməsi üçün istifadə olunan proqram

269. Hansı mətn redaktoru MS Office-ə daxildir?

• MultiEdit
• Word Perfect
• Leksikon
√ MS Word
• ChiWriter

270. Aşağıdakılardan lokal şəbəkəni ifadə edən hansıdır?

• WAN
• heç biri
• RAM
• ROM
√ LAN

271. Öz resurslarını şəbəkə istifadəçilərinə təqdim edən kompüterlər necə adlanır?

• administrator
• kliyent
• ötürücü
• terminal
√ server

272. Windows-un hansı standart proqramı vasitəsilə şəkil çəkmək mümkündür?

• Promt
• Notepad
• Power Point
• Access
√ Paint

273. mp3 genişlənməsi hansı fayllar üçün nəzərdə tutulur?

• Arxiv faylları
• Excel faylları
• İcra olunan fayllar
√ Audio-səs fayllar
• Qrafik fayllar

274. Kompüterin fəaliyyətini təşkil və idarə edən proqramlar toplusu necə adlanır?



• Sistem proqramları
• Tətbiqi proqram paketi
• Şəbəkə sistemləri
√ Əməliyyat sistemi
• Xidməti proqramlar

275. Faylın adı neçə hissədən ibarətdir?

• 5
• 1
• 3
√ 2
• 4

276. Fayl nədir?

• Qısayol
• Verilən
• Əməli yaddaşda yerləşən informasiya
• Qovluq
√ İnformasiyanın diskdə adlandırılmış yeri

277. Faylın adındakı ikinci hissə nəyi bildirir?

√ Faylın tipini
• Son dəyişmə tarixini
• Fayla qoyulan ixtiyari adı
• Faylın ölçüsünü
• Fayl yazılan kataloqu

278. Silinmiş faylları geri qaytarmaq üçün  hansı obyektə daxil olmaq lazımdır?

• Documents
• Windows
• Control Panel
√ Recycle Bin
• Computer

279. Geniş istifadə olunan elektron cədvəl hansıdır?

• MS Power Point
• MS Access
• MS Publisher
• MS Word
√ MS Excel

280. İnternetin bu resursları istifadəçilərə maraqlı olan mövzular ətrafında informasiya mübadiləsi aparmağa imkan verir:

• Web-səhifələr
• Web-səhifələrin seçilmiş nüsxələri
• Musiqili informasiya resursu
√ Telekonfranslarda və forumlarda nəşrlər
• Portal

281. İnformasiyanın ilkin axtarış mənbəyi olub, istifadəçilər üçün əlavə xidmətləri özündə saxlayan web-sayt necə adlanır?

• Telekonfranslarda və forumlarda nəşrlər
• Web-səhifələr
• Web-səhifələrin seçilmiş nüsxələri
• Musiqili informasiya resursu



√ Portal

282. Bir-biri ilə mənaca əlaqədə olan və eyni bir serverdə yerləşən Web-səhifələr toplusu necə adlanır?

• Web-səhifələrin seçilmiş nüsxələri
• Telekonfranslarda və forumlarda nəşrlər
• Portal
√ Web-sayt
• Hipermətni nişanlama dili

283. İnternetin əsas informasiya mənbələri olub, hipermətn sənədlərini özündə saxlayan fayllar necə adlanır?

• Web-sayt
• Telekonfranslarda və forumlarda nəşrlər
√ Web-səhifələr
• Portal
• Hipermətni nişanlanma dili

284.       Brauzer nədir?

• İnternet xidmətlərini təklif edən təşkilat
•       tətbiqi proqram paketidir
• şəbəkədə informasiya mübadiləsinin aparılması üzrə standart qaydalar
√      Web-səhifəyə baxış proqramıdır
• İnternetə qoşulmaq üçün qurğu

285. İnternet nədir?

• regional şəbəkədir
•  lokal şəbəkədir
• WWW xidmətidir
• beynəlxalq şəbəkədir
√ şəbəkələr şəbəkəsidir

286.          İP ünvün hansıdır?

•      256.31.26.118
•       127.3 8,201,116
• 38.41.118
√        36.41.22.36
•      129:211:32.1

287. Şəbəkədə telefon əlaqə xətti ilə işləmək üçün kompüterə qoşulmalıdır:

•    аdapter
• kontroller
• server
√ modem
• kоmmutaror

288. İnternet nədir?

• lokal şəbəkədir
•     коrporativ şəbəkədir
• EHM şəbəkəsidir
√ qlobal şəbəkədir
• regional şəbəkədir

289. Aşağıdakılardan hansı brauzerdir?



• Microsoft Outlook
• Notepad
• Twitter
√ Opera
• Facebook

290. Tətbiqi proqram icra zamanı hansı yaddaşda saxlanılır?

• keş yaddaş
• daxili yaddaş
• daimi yaddaş
• xarici yaddaş
√ əməli yaddaş

291. Arxivləşdirmə proqramları nə üçün istifadə olunur?

• İnterfeysin imkanlarını genişləndirmək
• Kompüterə əlavə xidmətlərin göstərilməsi məqsədilə
• Əməliyyat sistemlərinin imkanlarını genişləndirmək
√ Faylları sıxaraq daha kiçik həcmdə surətini çıxararaq onları bir faylda saxlamaq
• Kompüterin virusa yoluxmasının qarşısını almaq

292. Tətbiqi proqram təminatının başlıca təyinatı nədir?

• Kompüterə əlavə xidmətlərin göstərilməsi
• İnterfeysin imkanlarını genişləndirmək
• Servis xidmətlərin göstərilməsi
• Əməliyyat sistemlərinin imkanlarının genişləndirilməsi
√ İstifadəçinin konkret məsələlərinin yerinə yetirilməsi

293. Redaktorun əsas məqsədi nədir?

• Təsvirlərin yaradılması və dəyişdirilməsi
• İstifadəçinin imkanlarını genişləndirmək
• İstifadəçinin imkanlarını genişləndirmək və təsvirlərin yaradılması
√ Mətnlərin, qrafiki məlumatların və təsvirlərin yaradılması və dəyişdirilməsi
• Cədvəllərdə hesablamaların aparılması

294. Tətbiqi proqrama aid olan hansıdır?

• Örtük
• Drayver
• Əməliyyat sistemi
√ Dizayn proqramları
• Utilit

295. Viruslar əsasən hansı məqsədlərlə yaradılır?

• Disk sahəsini azaltmaq
√ Kommersiya, özünü təsdiq, kompüterləri yoluxdurmaq
• Proqramları pozmaq, satıs
• Proqramları qorumaq
• Kompüterləri formatlaşdırmaq

296. MS Access verilənlər bazasını idarəetmə sistemində yaradılmış sənədin genişlənməsi aşağıdakılardan hansıdır?

• pptx
• gif
• xlsx
• docx



√ accdb

297. MS PowerPoint təqdimat proqramında yaradılmış sənədin genişlənməsi aşağıdakılardan hansıdır?

• pdf
• exe
• xlsx
• mdb
√ pptx

298. MS Excel elektron cədvəlində yaradılmış sənədin genişlənməsi aşağıdakılardan hansıdır?

• exe
• pptx
√ xlsx
• rtf
• docx

299. MS Word mətn prosessorunda yaradılmış sənədin genişlənməsi aşağıdakılardan hansıdır?

• xlsx
• pptx
√ docx
• txt
• exe

300. Aşağıdakılardan hansı səs daxil etmə qurğusudur?

• Mouse
• Joystik
• Kamera
• Klaviatura
√ Mikrofon

301. .mp4 genişlənməsi hansı fayllar üçün nəzərdə tutulur?

• Qrafik fayllar
• Təqdimat faylları
• Excel faylları
• İcra olunan fayllar
√ Video fayllar

302. .pptx genişlənməsi hansı fayllar üçün nəzərdə tutulur?

• Audio-səs fayllar
• Mətn faylları
• Qrafik fayllar
√ Təqdimat faylları
• İcra olunan fayllar

303. .docx genişlənməsi hansı fayllar üçün nəzərdə tutulur?

• Audio-səs fayllar
• Təqdimat faylları
• Qrafik fayllar
√ Mətn faylları
• İcra olunan fayllar

304. .xlsx genişlənməsi hansı fayllar üçün nəzərdə tutulur?



• Qrafik fayllar
• Arxiv faylları
• Audio-səs fayllar
• İcra olunan fayllar
√ Excel faylları

305. MS Exceldə düstür yazmağa başlayarkən hansı simvoldan istifadə olunur?

• #
• (
• *
• ,
√ =

306. Aşağıdakılardan hansı brauzerdir?

√ İnternet Explorer
• Microsoft Outlook
• Notepad
• Promt
• Onenote

307. Aşağıdakılardan hansı brauzerdir?

• WordPad
• Facebook
• MS Publisher
√  Google Chrome
• Twitter

308. HTTP nədir?

• İnternetin fayl sistemi
• Faylları ötürmə protokolu
• Hipermətnləri nişanlama dili
• Verilənlər bazası
√ İstənilən hipermətnli informasiyanı ötürmə protokolu

309. İnternetə qoşulmuş kompüterdə nəyin olması vacibdir?

• web-serverin
• bütün cavablar doğrudur
• domen adının
√ İP-unvanın
• web-səhifəsinin

310. İnternetə qoşulma üsuludur:

• Dial-Up bağlantı
• Simsiz İnternet bağlantısı
• Peyk əlaqəsi
√ Bütün cavablar doğrudur
• Mobil rabitə və İnternet

311. MS Excel proqramında xana nədir?

• sütun
√ Sətir və sütunun kəsişməsi
• cədvəl
• işçi vərəq



• sətir

312. İnternet hansı növ şəbəkəyə aiddir?

• Qarışıq
• Lokal
• Regional
√ Qlobal
• Korporativ

313. İnternet Exrlorer nə proqramdır?

• Tərcümə
• Arxivləşdirmə
√ Brauzer
• Xidməti
• Antivirus

314. IP ünvanlarda minimal və maksimal ədədlər hansılardır?

• 0 və 256
• 0 və 32
• 1 və 256
• 1 və 255
√ 0 və 255

315. Web-sayt -...:

• brauzer proqramıdır
• səhifələr toplusudur
• adının genişlənməsi  .htm və ya  .html olan ayrıca fayldır
√ qarşılıqlı əlaqəli səhifələr yığımıdir ki, müəyyən bir adama və ya təşkilata məxsusdur
• WWW-nin server-proqramının işlədiyi kompüterdir

316. Elektron poçt vasitəsilə nə göndərilə bilər?

• cədvəllər
• yalnız fayllar
• yalnız məlumatlar
√ məlumatlar və qoşma fayllar
• videorəsmlər

317. Düzgün elektron poçt ünvanı hansıdır?

• user at host
• victoria@
• zaman_mail.ru
• @mail.ru
√ mmm@mgpu.msk.ru

318. Elektron poçt ünvanı (е-mail - ünvan) hansı simvola malik olmalıdır?

• *
• &
• #
√ @
• $

319. Provayder nədir?



• İnternetə qoşulmaq üçün qurğu
• İnternetə qoşulmaq üçün müqavilə
√ İnternet xidmətlərini təklif edən təşkilat
• Web-səhifələrə baxış vasitəsi
• İnternet brauzeri

320. İnternetdə baza protokolu hansıdır?

• FTP
• HTML
√ TCP/IP
• ISP
• HTTP

321. Aşağıdakılardan hansı brauzeri deyil?

√ Outlook Express
• Netscape Navigator
• Internet Explorer
• Google Chrome
• Mozilla Firefox

322. WAN hansı şəbəkədir?

• korporativ
• şəhər şəbəkəsi
• fərdi şəbəkə
√ qlobal şəbəkə
• lokal şəbəkə

323. Mövcud faylı çap etmək üçün klaviaturadan hansı düymələr kombinasiyası basılır?

• Ctrl+S
• Ctrl+A
• Ctrl+Z
√ Ctrl+P
• Ctrl+C

324. Mövcud faylı açmaq üçün klaviaturadan hansı düymələr kombinasiyası basılır?

• Ctrl+Z
• Ctrl+A
• Ctrl+S
• Ctrl+C
√ Ctrl+O

325. Faylı yadda saxlamaq üçün klaviaturadan hansı düymələr kombinasiyası basılır?

• Ctrl+Z
• Ctrl+A
• Ctrl+V
• Ctrl+C
√ Ctrl+S

326. Hansı proqram Microsoft şirkətinə məxsus deyil?

• Excel
√ Photoshop
• Power Point
• Word



• Access

327. LAN hansı şəbəkədir?

• fərdi şəbəkə
• regional
√ lokal şəbəkə
• qlobal şəbəkə
• şəhər şəbəkəsi

328. MAN hansı şəbəkədir?

• qlobal şəbəkə
• fərdi şəbəkə
• lokal şəbəkə
√ şəhər şəbəkəsi
• korporativ

329. Mətn redaktorunu seçin

• MS Access
• MS Power Point
• heç biri
√ MS Word
• MS Excel

330. Aşağıdakılardan hansı verilənlər bazasını idarəetmə sistemidir?

• MS Word
• heç biri
• Wordpad
√ MS Access
• Notepad

331. Aşağıdakılardan hansı elektron cədvəl proqramıdır?

• Notepad
• heç biri
• Wordpad
√ MS Excel
• MS Word

332. Aşağıdakılardan hansı qrafik redaktordur?

• heç biri
• Wordpad
√ MS Paint
• Notepad
• MS Word

333. Aşağıdakılardan hansı mətn redaktoru deyil?

√ MS Paint
• heç biri
• MS Word
• Notepad
• Wordpad

334. Göstərilən genişlənmələrdən hansı qrafik fayla aiddir?



• doc
• exe
• rtf
√ gif
• txt

335. Göstərilən genişlənmələrdən hansı qrafik fayla aiddir?

• doc
• com
• rtf
√ jpg
• txt

336. Göstərilən genişlənmələrdən hansı səs faylına aiddir?

• rtf
• pdf
• doc
• txt
√ mp3

337. Göstərilən genişlənmələrdən hansı elektron cədvəl faylına aiddir?

• txt
• rtf
• docx
√ xls
• doc

338. Göstərilən genişlənmələrdən hansı mətn faylına aid deyil?

• rtf
• docx
• doc
• txt
√ jpq

339. Göstərilən genişlənmələrdən hansı mətn faylına aid deyil?

• doc
• docx
• rtf
√ gif
• txt

340. Göstərilən genişlənmələrdən hansı mətn faylına aid deyil?

• doc
• docx
• rtf
√ mp4
• txt

341. Göstərilən genişlənmələrdən hansı mətn faylına aid deyil?

• rtf
• docx
• txt
• doc



√ mp3

342. Göstərilən genişlənmələrdən hansı mətn faylına aid deyil?

• doc
• docx
• rtf
√ exe
• txt

343. Göstərilən genişlənmələrdən hansı mətn faylına aid deyil?

• docx
• doc
• txt
• rtf
√ com

344. Göstərilən genişlənmələrdən hansı mətn faylına aid deyil?

• txt
√ xls
• rtf
• docx
• doc

345. İnformasiyanı uzaq məsafəyə ötürmək və almaq məqsədilə kompüteri telefon xəttinə qoşmaq üçün istifadə olunur:

• veb-kamera
• şəbəkə kartı
√ modem
• sensorlu panel
• TV-tüner

346. Düzgün elektron poçt ünvanı hansıdır?

• fttp://lab.un.nn.ru
• http://www.host.ru/index.html
• e:\work\new\stat.doc
√ nauka@list.ru
• www.nngu.ru

347. Kompüter hansı  şəkildə məlumatı emal edir?

• cədvəl formasında
• mətn və qrafik formada
• qrafik formada
• mətn formasında
√ rəqəm formasında

348. Aşağıdakılardan hansı internet brauzeri deyil?

√ Onenote
• Mozilla Firefox
• Opera
• Safari
• Google Chrome

349. Chrome brauzeri hansı şirkətin məhsuludur?



√ Google
• Windows
• Abode
• Sun MicroSystems
• Microsoft

350. Verilənlər bazasını idarəetmə sistemləridir:

•    Microsoft Word, Word Perfect,       Ami Pro
•     Microsoft Excel, Quattro Pro,      Lotus 1-2-3
√     Microsoft Access, FoxBase, FoxPro
• Paint, Adobe Photoshop, Corel Draw
•     Aldus Page Maker, Corel Ventura, QuarkXpress


