
“Texnoloji  avadanlıqlar” fənnindən             

 

1. Pəstahın mexaniki emalından tutmuş maşının yığılmasına qədər olan kompleks biliklər 

hansı fənndə öyrənilir? 

A) Maşınqayırma texnologiyası                    B) Maşın detalları   

C) Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi          D)Maşınların etibarlılığı    

E) Metalkəsən dəzgahlar  

 

2. İnsanın fiziki və zehn əməyini yüngülləşdirən material, informasiya və enerji 

çevrilməsini yerinə yetirən qurğular necə adlanır? 

A) Maşın    B) Mexanizm     C) Aparat     D) Cihaz    E) Reduktor 

 

3. Azərbaycan Respublikasında maşınqayırmaya aid olan ilk kitabı hansı alim yazıb?  

A) Mustafayev   B) Mövlazadə     C) Həsənov    D) Kərimov    E) Qasımzadə  

 

4. Sovetlər birliyində “Maşınqayırma texnologiyasına” aid əsərlər yazan və bu fənnin 

əsasını yaratmaqda xidmətləri olan alimlər hansıdır? 

A) Sokolovski, Kaşırin, Balaşkin       B) Reşetov, Çernavski, İvanov 

C) Kuklin, Kuklina      D) Kudryavtsev, Çernışevski      E) Pavlov, Baturin  

 

5. İlk enerjini mexaniki enerjiyə çevirən qurğular necə adlanır? 

A) Mühərrik      B) Maşın      C) Mexanizm     D) Aqreqat   E) Konveyer 

 

6. Hazırlanan hər bir istehsal predmetinə nə deyilir? 

A) Məmul       B) Qovşaq      C) Detal      D) Mühərrik     E) Mexanizm  

 

7. Yalnız bir materialdan hazırlanmış məmul necə adlanır? 

A) Detal       B) Qovşaq       C) Maşın      D) Mexanizm     E) Bənd 

 

8. Konstruktiv nöqteyi-nəzərdən ayrıca bir vahid təşkil edən və adətən, ümumi təyinatına 

görə birlikdə işləyən birləşdirilmiş detallar kompleksi necə adlanır? 

A) Qovşaq (düyün)     B) Mexanizm    C) Detal    D) Maşın    E) Mühərrik 

 

9. Alətin və emal edilən hissənin yerini dəyişmədən yerinə yetirilən əməliyyatın bir 

hissəsinə nə deyilir? 

A) Keçid     B) Gediş    C) Əməliyyat    D) Texnoloji proses    E) Köməkçi keçid 

 

10. Texnoloji prosesin bir iş yerində aparılıb başa çatmasına nə deyilir? 

A) Əməliyyat    B) Keçid   C) Gediş    D) Texnoloji proses    E) Köməkçi keçid 

 

11. Pəstah səthindən metalın bir qatının götürüldüyü keçid hissəsinə nə deyilir? 

A) Gediş    B) Keçid    C) Əməliyyat     D) Texnoloji proses    E) Köməkçi keçid 

 

12. Texniki obyektin tələb edilən vaxtda və görüləsi iş həcmindən sonra istismar 

göstəricilərini müəyyən hüdudda saxlamaqla öz funksiyasını yerinə yetirə bilməsi xassəsi 

necə adlanır? 

A) Etibarlılıq  B) Sazlıq  C) İşəyararlılıq D) Uzunömürlülük E) Hüdud vəziyyəti  

 

13. Maşın texniki normativ sənədlərdə göstərilən bütün tələblərə cavab verirsə, o hansı 

vəziyyətdə hesab edilir? 

A) Saz     B) İşəyararlı    C) Etibarlı    D) Uzunömürlü    E) Nasaz 

 



14. Dayanmadan işləmənin mümkün olmaması, səmərəliliyin olduqca aşağı düşməsi 

təhlükəsizlik normasının öz həddini aşması və obyektin mənəvi köhnəlməsinə nə deyilir? 

A)  Hüdud vəziyyəti      B) Nasazlıq     C) Zədələnmə      D) Saxlanıla  bilmə   

E) Təmirə yararlılıq 

 

15. Obyektin və ya onun tərkib hissəsinin sazlığının pozulmasına nə deyilir? 

A) Nasazlıq    B) Zədələnmə    C) Hüdud vəziyyəti     D) Saxlanıla bilmə   

E) Təmirə yararlılıq 

 

16. Məmulun tələb olunan istismar göstəricilərini nəqletmə və saxlama müddətində, həmin 

müddət qurtardıqdan sonra da quruması xasəsinə nə deyilir? 

A) Saxlanılabilmə     B) Nasazlıq     C) Hüdud vəziyyəti     D) Zədələnmə  

E) Təmirə yararlılıq 

 

17. Etibarlılıq göstəricilərindən biri sistemdəki nasazlığın və dayanmanın təmir və texniki 

xidmət vasitəsilə aradan qaldırılması xassəsidir. Həmin etibarlılıq göstəricisi necə adlanır? 

A) Təmirə yararlılıq    B) Nasazlıq     C)  Hüdud vəziyyəti    D) Zədələnmə 

E) Saxlanıla bilmə  

 

18. Etibarlılıq göstəricilərindən biri sistemin hüdud vəziyyətinə çatana qədər təmir və 

texniki xidmətlər aparılmaqla bütün istismar dövrü ərzində iş qabiliyyətini saxlaması 

xassəsidir? Həmin etibarlılıq göstəricisi necə adlanır?  

A) Uzunömürlülük   B) Təmirə yararlılıq   

C) Nasazlıq     D) Sazlıq    E) Saxlanıla bilmə  

 

19. Maşın istehsalı və istismarı əlaqələri neçə qrupa bölünür? 

A) 3      B) 2     C) 4     D) 5       E) 6 

 

20. Maşın istehsalı və istismarı əlaqələri istiqamətinə görə neçə cür olur?  

A) 2      B) 7      C) 9     D) 3      E) 6 

 

 

21. Maşın istehsalı və istismarı əlaqələri özünü biruzə vermə baxımından neçə cür olur?  

A) 2        B) 6       C) 4     D) 3      E) 5 

 

22. Texnoloji göstəricilər üçün yararlı və zay məvhumları iqtisadi əlaqələr üçün maya 

dəyəri necə göstərici adlanır?  

A) Kompleks      B) Parametrik     C) Aşkar     D) Gizli      E) Üfüqi 

 

23. Hissələrin riyazi üsulla hesablanmış ölçülərinin yuvarlaq qiymətinə nə deyilir?  

A) Nominal ölçü B) Həqiqi ölçü C) Ən böyük ölçü D) Müsaidə  E) Ən kiçik ölçü 

 

24. Hazırlanmış hissəni bilavasitə ölçməklə təyin edilmiş ölçüyə nə deyilir? 

A) Həqiqi ölçü B) Nominal ölçü C) Ən böyük ölçü D) Müsaidə  E) Ən kiçik ölçü 

 

25. Hissənin iki ədəd ölçüsü arasındakı fərqə və ya hissənin işləməsinə mane olmayan 

xətanın ölçüsünə nə deyilir? 

A) Müsaidə  B) Nominal ölçü C) Həqiqi ölçü D) Ən böyük ölçü E) Ən kiçik ölçü 

 

26. Əlaqə göstəricisinin (ölçüləri müsaidə ilə məhdudlaşdırılması əsasən hansı nöqteyi-

nəzərdən araşdırılır? 

A) Konstruktiv və texnoloji  B) İqtisadi  C) Texniki  D) Konstrukti  E) Texnoloji  



 

27. Ölçü zənciri məsələlərinin qoyuluşunda ilkin verilən və ya onların həllindən alınan ölçü 

nə adlanır? Qeyd edirik ki, həmin ölçü çertyojda göstərilmir. Belə ki, emal üçün o tələb 

olunmur, emal və yığım zamanı ən axırda alınan ölçü olur. 

A) Qapayıcı bənd     B) Bənd     C) Ölçü zəncirinin bəndi      D) Artıran bənd  

E) Azaldan bənd 

 

28. Maşın istehsalının müxtəlif mərhələlərində dəqiqliyə təsir edən xətalar neçə qrupa 

bölünür?  

A) 3       B) 2      C) 4      D) 5       E) 6 

 

29. Emal edilən dəstdəki bütün hissələr üçün qiymət və istiqamətcə sabit qalan xəta necə 

adlanır? 

A) Sistematik daimi xəta       B) Bazalaşdırma xətası        C) Yerləşdirmə xətası   

D) Təsadüfi xəta        E) Sistematik qanunauyğun dəyişən xəta 

 

30. Vertikal burğu dəzgahının şpindelinin oxunun stola qeyri-perpendikulyarlıqdan deşilən 

yuvanın oxunun baza səthinə qeyri-perpendikulyarlığı nə adlanır? 

A) Sistematik daimi xəta      B) Bazalaşdırma xətası       C) Yerləşdirmə xətası   

D) Təsadüfi xəta        E) Sistematik qanunauyğun dəyişən xəta 

 

31. Şlis dartısının forma və ölçüsündəki xətalardan emal olunmuş şlis yuvasındakı müvafiq 

forma və ölçü xətaları necə adlanır? 

A) Sistematik daimi xəta        B) Bazalaşdırma xətası        C) Yerləşdirmə xətası  

D) Təsadüfi xəta       E) Sistematik qanunauyğun dəyişən xəta 

 

 

32. Kəsici alətin yeyilməsindən dəstdəki hər emal olunan hissədə əmələ gələn xəta necə 

adlanır?  

A) Sistematik qanunauyğun dəyişən xəta        B) Bazalaşdırma xətası  

C) Yerləşdirmə xətası        D) Sistematik daimi xəta        E) Təsadüfi xəta 

 

33. Meydana çıxması heç bir qanuna tabe olmayan və dəstdəki müxtəlif hissələrə müxtəlif 

qiymətlərlə təsir edən xəta necə adlanır? 

A) Təsadüfi xəta       B) Bazalaşdırma xətası        C) Yerləşdirmə xətası  

D) Sistematik daimi xəta       E) Sistematik qanunauyğun dəyişən xəta 

 

34. Empirik səpələnmə əyrisini qurduqda absis oxu üzərində emaldan alınmış həqiqi 

ölçülər artma ardıcıllığı üzrə düzülür. Ən böyük və ən kiçik ölçülərin məhdudlaşdırdığı 

hissə fərqi nə adlanır? 

A) Səpələnmə sahəsi       B) Səpələnmə poliqonu       C) Səpələnmə poliqonu 

D) Səpələnmə əyrisi        E) Səpələnmə histoqramı 

 

35. Empirik səpələnmə əyrisi qurularkən ordinat oxu üzərində nə qeyd olunur?  

A) Qrupa düşən hissələrin sayı       B) Hissənin ölçüləri      C) Ən böyük ölçü 

D) Ən kiçik ölçü      E) Hissənin orta hesabi ölçüsü 

 

36. Empirik səpələnmə əyrisi qurulduqda səpələnmə sahəsi 7...11 bərabər intervala 

bölünür. İntervalların ortasına uyğun gələn ordinatları ardıcıl birləşdirdikdə alınan sınıq 

xətt necə adlanır? 

A) Səpələnmə histoqramı       B) Səpələnmə poliqonu      C) Səpələnmə əyrisi 

D) Səpələnmə sahəsi              E) Orta kvadratik meyl 



 

37. Empirik səpələnmə əyrisinin əsas xarakteristikalarından biri ölçülərin orta hesabi 

qiymətidir. O necə tapılır?  
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38. Normal səpələnmə əyrisi hansı riyazi asılılıqla ifadə olunur?  
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39. Normal səpələnmə əyrisində σ (siqma nədir? 

A) Orta kvadratik meyl          B) Riyazi gözləmə        C) Dispersiya 

D) Ölçünün orta hesabi qiyməti        E) Ölçünün ən böyük qiyməti 

 

40. Normal səpələnmə əyrisində a nədir?  

A) Riyazi gözləmə         B) Orta kvadratik meyl        C) Dispersiya 

D) Ölçünün orta hesabi qiyməti         E) Ölçünün ən böyük qiyməti 

 

41. Normal səpələnmə əyrisində dəqiqlik ölçüsü olan və əyrinin formasını müəyyən edən 

parametr necə adlanır?  

A) Orta kvadratik meyl        B) Riyazi gözləmə         C) Dispersiya 

D) Ölçünün orta hesabi qiyməti         E) Ölçünün ən böyük qiyməti 

 

42. Normal səpələnmə əyrisi vertikal simmetriya oxuna malik olub, 2 (iki parametrlidir σ 

və a. x a=  olduqda funksiya hansı qiymətləri alır?  

A) 0,4 /y =     B) y =      C) 0,2y =      D) 0,3y =      E) 0,24 /y =  

 

43. Normal səpələnmə əyrisində əyilmə nöqtələri simmetriya oxundan   

məsafələrindədir. Əyilmə nöqtələrinin ordinatı necə tapılır? 

A) 0,24 /y =      B) y =     C) 0,2y =     D) 0,3y =      E) 0,4 /y =  

 

44. Şəkildə silindrik pəstahın ilkin yonulması, təmiz yonulması və pardaxlanmasında 

alınan ölçülərin səpələnmə əyriləri göstərilib. Texnoloji proseslərin düzgün qurulduğu 

təqdirdə hansı şərt ödənilməməlidir?  

A) 1 2     

B) 1 2     

C) 1 2  = =  

D) 1 2  = +  

E) 1 2  + =  

 

45. Normal səpələnmə əyrisində 

ordinat oxundan 3  məsafəsinə uyğun gələn sahə əyrinin absis oxu ilə hüdudlanmış 

ümumi sahənin neçə faizini təşkil edir? 

A) 99,73      B) 90     C) 75     D) 96    E) 80 

 



46. Normal səpələnmə əyrisi üçün şərti olaraq qəbul edilmiş 6  (altı siqma qaydasına 

əsasən dəstdəki hissələrin neçə faizinin müsaidədən kənara çıxmasına, yəni zay olmasına 

yol verilir? 

A) 0,27      B) 10     C) 8     D) 0,7     E) 0,5 

 

47. İstehsal predmetinin vəziyyətinin dəyişməsi ilə müşahidə olunan istehsal prosesi hissəsi 

necə adlanır? 

A) Texnoloji proses      B) İstehsal prosesi      C) Mexaniki emal prosesi   

D) Yığma texnoloji prosesi      E) Elektrolitik proses 

 

48. Fərdi istehsalda seriyalılıq əmsalının qiyməti neçə olur?  

A) 40SK        B) 50SK        C) 10SK        D) 20SK        E) 1SK =  

 

49. Maşın istehsalının neçə növü var? 

A) 3         B) 2        C) 4        D) 5        E) 6 

 

50. Maşınqayırmada istehsalın neçə təşkilati forması var?  

A) 2         B) 4        C) 5         D) 6       E) 3 

 

51. Kütləvi istehsalda seriyalılıq əmsalının qiyməti neçə olur?  

A) 1SK =       B) 3SK =        C) 2SK =         D) 4SK =         E) 6SK =  

 

52. Aşağıda dəqiqliyin statistik araşdırılmasında istifadə olunan diaqramlardan biri 

göstərilib. O hansı diaqramdır?  

A) emal ardıcıllığı 

B) qruplarla nöqtəvi diaqram 

C) nəzarət diaqramı  

D) dəqiqlik diaqramı  

E) qrupların orta hesabi qiyməti 

 

53. Dəqiqliyin statistik 

araşdırılmasında istifadə olunan aşağıda 

göstərilən diaqramın adı nədir? 

A) qruplarla nöqtəvi diaqram 

B) nəzarət diaqramı  

C) emal ardıcıllığı 

D) dəqiqlik diaqramı  

E) qrupların orta hesabi qiyməti 

 

54. Dəqiqliyin statistik araşdırılmasında istifadə olunan aşağıda göstərilən diaqramın adı 

nədir? 

A) nəzarət diaqramı  

B) qruplarla nöqtəvi diaqram 

C) emal ardıcıllığı 

D) dəqiqlik diaqramı  

E) qrupların orta hesabi qiyməti 

 

55. Bir və ya bir neçə hissənin səthlərinin və ya onların oxlarının qarşılıqlı vəziyyətini 

müəyyənləşdirən qapalı kontur üzrə yerləşmiş ölçülərin məcmusu necə adlanır? 

A) ölçü zənciri     B) qapayıcı bənd     C) bənd     D) artıran bənd    E) azaldan bənd 

 

 



56. Ölçü zəncirində qapalı konturu formalaşdıran hər bir ölçü necə adlanır?  

A) ölçü zəncirinin bəndi       B) ölçü zənciri        C) qapayıcı bənd 

D) artıran bənd        E) azaldan bənd 

 

57. Qapalı ölçü dövrəsi bəndlərinin xarakteri baxımından ölçü zəncirləri neçə qrupa 

bölünür? 

A) 3      B) 2       C) 4      D) 5      E) 6 

58. Seçilmiş koordinat sisteminə nəzərən pəstah və ya məmulun tələb olunan qərarlaşmış 

vəziyyətinin təmin edilməsi necə adlanır?  

A) bazalaşdırma     B) yerləşdirmə     C) bərkitmə     D) sazlama     E) yoxlama 

 

59. Pəstah və ya məmula mənsub olan və onların bazalaşdırılması üçün istifadə olunan 

səth, xətt və nöqtə necə adlanır?  

A) Baza      B) Ölçü     C) Yoxlama bazası      D) Yerləşdirmə      E) Sazlama  

 

60. Məmulun konstruksiyasında istehsal, istismar və təmir proseslərində istifadə olunan 

bazalar necə adlanır?  

A) Həqiqi baza    B) Süni baza    C) Gizli baza    D) Kontakt bazası  E) Qara baza 

 

61. Hissənin məmuldakı işini təmin etməyə xidmət etməyən, konstruksiyaya lazım 

olmayan, emaldan sonra bəzən konstruksiyadan çıxarılan və yalnız texnoloji məqsədlər 

üçün konstruksiyada nəzərdə tutulan bazalar necə adlanır?  

A) Süni baza    B) Həqiqi baza    C) Gizli baza    D) Kontakt bazası     E) Qara baza 

 

62. Bazalaşdırma nəticəsində pəstah və ya məmul dəstinin eyniadlı səthinin vəziyyət 

meyllənməsinə nə deyilir? 

A) Bazalaşdırma xətası        B) Təsadüfi xəta        C) Yerləşdirmə xətası  

D) Sistematik qanunauyğun dəyişən xəta        E) Sazlama xətası  

 

63. Bazalaşdırmanın təmin etdiyi vəziyyət stabilliyini, sabitliyini saxlamaq üçün pəstah və 

ya hissələrə qüvvə cütü ilə (momentlə təsir edilməsi necə adlanır?  

A) Bərkitmə     B) Bazalaşdırma      C) Yerləşdirmə     D) Sazlama     E) Sıxma 

 

64. Təyinatına görə bazalar neçə cür olur?  

A) 3       B) 2        C) 4        D) 6       E) 7 

 

65. Aşkarlıq baxımından bazalar neçə cür olur?  

A) 2       B) 4         C) 6       D) 3        E) 7 

 

66. Emal ardıcıllığındakı yerinə görə bazalar neçə cür olur?  

A) 3       B) 2         C) 4       D) 6        E) 7 

 

67. Baza səthinin konstruksiyadakı mövqeyi baxımından texnoloji bazalar neçə cür olur?  

A) 2       B) 4       C) 6       D) 3        E) 7 

 

68. Texnoloji bazaların texnoloji məqsədlərə xidmət etdiyi nəzərə alınarsa, mexaniki emal 

prosesində istifadə xüsusiyyəti baxımından texnoloji bazalar neçə növ olur?  

A) 3       B) 2       C) 4       D) 6        E) 7 

 

69. Pəstah və ya məmulun təsəvvür edilən səth, ox və nöqtə kimi bazaları nə adlanır? 

A) Gizli baza        B) Həqiqi baza       C) Süni baza      D) Yoxlama bazası  

E) Kontakt bazası  



 

70. Dəzgahda pəstahın vəziyyətini düzəltmək, aləti yerləşdirmək, yığma vahidində başqa 

hissənin vəziyyətini düzləndirmək üçün istifadə olunan pəstah və ya hissə səthi, xətti və 

nöqtəsi nə adlanır?  

A) Yoxlama bazası       B) Həqiqi baza         C) Gizli baza       D) Süni baza 

E) Kontakt bazası  

 

71. Kəsmə sürəti 20...25 m/dəq olduqda mikronahamarlıqların hündürlüyü maksimum 

qiymətinə çatır. Kəsmə sürətinin sonrakı artması qalan şərtlər dəyişməz olduğu halda kələ-

kötürlülüyü azaldır. Bu nə ilə izah olunur?  

A) Alətin kəsən tilində yığıntının əmələ gəlməsi ilə 

B) Alətin kütləşməsi ilə      C) Alətin ölçüyə düzgün sazlanmaması nəticəsində  

D) Alətin yeyilməsi ilə         E) Detalın düzgün bazalaşdırılmaması ilə 

 

72. Səthin kələ-kötürlülüyünə texnoloji sistemin sərtliyi də təsir edir. Valın konsol 

bərkidilməsi zamanı kələ-kötürlülük hansı hissədə çox olur?  

A) Valın sərbəst ucunda     B) Valın patrona bağlandığı yerdə  

C) Sərbəst ucdan bərkitmə yerinə qədər olan məsafənin yarısında  

D) Sərbəst ucdan bərkitmə yerinə qədər olan məsafənin üçdə bir hissəsində  

E) Sərbəst ucdan bərkitmə yerinə qədər olan məsafənin dörddə bir hissəsində  

 

73. Sürtünmə nəticəsində detalların qovuşan səthlərinin tədricən dəyişməsi prosesinə nə 

deyilir?  

A) Yeyilmə      B) Eroziya     C) Korroziya      D) Dağılma      E) Yorulma 

 

74. Müəyyən uzunluqda detal səthinin relyefini əmələ gətirən kiçik addımlı nahamarlıqlar 

necə adlanır?  

A) Kələ-kötürlülük          B) Profilin orta hesabi meyli         C) Dalğavarilik  

D) Nahamarlıqların orta addımı         E) Makronahamarlıq  

 

 

 

75. Addımı böyük, hündürlüyü kiçik olan nahamarlığa nə deyilir?  

A) Dalğavarilik          B) Profilin orta hesabi meyli        C) Kələ-kötürlülük  

D) Nahamarlıqların orta addımı        E) Makronahamarlıq 

 

76. Baza uzunluğu həddində profilin 5 (beş ən dərin çökəkliyi və 5 (beş ən hündür 

çıxıntısının orta hesabi qiyməti necə adlanır? Qeyd edək ki, bu parametr Rz-lə işarə 

olunur?  

A) On nöqtə üzrə profil nahamarlıqlarının hündürlüyü 

B) On nöqtə üzrə profil nahamarlığının ən böyük hündürlüyü 

C) Profilin orta hesabi meyli  

D) Profilin təpələr üzrə orta addımı  

E) Profilin on nöqtə üzrə dayaq uzunluğu  

 

77. İti təpəli nahamarlıqlar detal səthinin daşıyıcı sahəsinə necə təsir edir?  

A) Daşıyıcı səthi azaldır      B) Daşıyıcı səthi möhkəmləşdirir 

C) Daşıyıcı səthi artırır        D) Daşıyıcı səthin kontakt sərtliyini artırır 

E) Daşıyıcı səthin yorulma möhkəmliyini artırır 

 

78. Emal olunmuş səthin keyfiyyəti əsasən hansı əməliyyatda formalaşır?  

A) Finiş əməliyyatında        B) İlk əməliyyata       C) Aralıq əməliyyatlarda 



D) Əsas baza emal edildikdə        E) Süni baza yaradıldıqda 

 

79. Detalın əvvəlki əməliyyatlardakı xüsusiyyətlərinin bir hissəsi sonrakılara keçir. Sonrakı 

əməliyyatlara ötürülən əvvəlki əməliyyatdakı xüsusiyyətlər necə adlanır?  

A) Texnoloji miras        B) Texnoloji dəqiqlik       C) Texnoloji stabillik  

D) Etibarlılıq          E) Texnoloji varislik  

 

80. Detalın əvvəlki əməliyyatlardakı xüsusiyyətinin sonrakı ara keçməsi xüsusiyyətinin 

saxlanmasına nə deyilir?  

A) Texnoloji varislik       B) Texnoloji dəqiqlik        C) Texnoloji stabillik  

D) Texnoloji miras          E) Etibarlılıq 

 

81. Məsaməli xromlamada anod olaraq nə götürülür?  

A) Bərpa olunan hissə          B) Vanna       C) Katod 

D) Çökdürüləcək metaldan hazırlanmış lövhəcik       E) Metal duzları  

 

82. Kələ-kötürlülükdə addımın hündürlüyə nisbəti neçə olur?  

A) 50
e

H
      B) 0

e

H
      C) 00

e

H
      D) 0

e

H
         E) 0

e

H
   

 

83. Dalğavarilikdə addımın hündürlüyə nisbəti neçə olur?  

A) 50...1000BH

L
=       B) 20

B

L

H
=       C) 10

B

L

H
=     D) 5

B

L

H
=      E) 3

B

L

H
=  

 

84. Şəkildə kələ-kötürlülüyün yeyilmə sürətinə təsiri göstərilib. Bu şəklə əsasən və bu 

məsələnin şərhi ilə əlaqədar aşağıdakı mülahizələrin hansı düz deyil? 

A) Kələ-kötürlülüklə yeyilmə sürəti düz mütənasibdir? 

B) Kələ-kötürlülüyü müəyyən həddə qədər azaltmaq məqsədəuyğundur 

C) Kələ-kötürlülük çox olanda yeyilmə çoxalır 

D) Kələkötürlülük həddindən az olanda da yeyilmənin sürəti çox olur.  

E) Çox təmiz səthlər yağı pis saxlayır 

 
 

85. Aşağıda səthin keyfiyyətinin maşın hissələrinin istismar xassələrinə təsiri göstərilmişdir. 

Onlardan hansı düzdür?  

A) 

 

 

B) 

                                                              

C)  

 

D)                                                              

 

E)                                                                   

Səthin keyfiyyəti, yorulma möhkəmliyi İstismar xassəsi, kələ-kötürlülük, dalğavarilik 

Səthin keyfiyyəti, kələ-kötürlülük, 

dalğavarilik, üst qatın fiziki-

mexaniki xassələri 

İstismar xassəsi, yeyilməyə və korroziyaya 

davamlılıq, yorulma möhkəmliyi 

Səthin keyfiyyəti, kələ-kötürlülük İstismar xassəsi, dalğavarilik 

Səthin keyfiyyəti, yorulma möhkəmliyi İstismar xassəsi, yeyilməyə davamlılıq 

Səthin keyfiyyəti, yeyilməyə davamlılıq İstismar xassəsi, korroziyaya davamlılıq 



 

 

86. Detalın işçi çertyojunda göstərilən müsaidələr necə adlanır? 

A) Konstruktor müsaidəsi     B) Texnoloji müsaidə       C) Hazırlanma xətası   

D) Forma meyllənmələri       E) Ölçü meyllənmələri  

 

87. Hazırlanma zamanı detalın ilkin və sonrakı əməliyyatlarının da müsaidələri göstərilir. 

Onlar necə adlanır?  

A) Texnoloji müsaidə       B) Konstruktor müsaidəsi     C) Hazırlanma xətası  

D) Forma meyllənmələri     E) Ölçü meyllənmələri  

 

88. Dəqiqliyin qiymətləndirilməsində müstəqil kriteri nədir?  

A) Kələ-kötürlülük       B) Dalğavarilik      C) Müsaidə     D) Makronahamarlıq 

E) Üst qatın fiziki-mexaniki xassələri  

 

 

 

89. Detalın parametrlərinin nominal ölçüdən meyllənməsinin qiyməti necə adlanır?  

A) Müsaidə    B) Dalğavarilik    C) Makronahamarlıq     D) Kələ-kötürlülük 

E) Üst qatın fiziki-mexaniki xassələri 

 

90. Detalların işçi çertyojlarda göstərilən bütün tələblərə uyğunluq dərəcəsi necə adlanır?  

A) Dəqiqlik      B) Dalğavarilik     C) Müsaidə     D) Kələ-kötürlülük   

E) Hazırlanma xətası  

 

91. Doğrama əməliyyatında silindrik pəstahların hansı ölçüsünə müsaidə verilir?  

A) Uzunluğuna    B) Eninə    C) Diametrinə    D) Qalınlığına    E) Hündürlüyünə  

 

92. Aşağıda göstərilənlərdən biri detalların forma meyllənməsinə aid deyil. O hansıdır?  

A) silindrik səthdə oxun yan səthə qeyri-perpendikulyarlığı 

B) silindrik səthdə kiçik konusluluq   C) qeyri-dairəvilik  D) oxun əyriliyi  

E) yastı səthdə kiçik qabarıqlıq 

 

93. Sürtünmə nəticəsində detalın səthi üzrə ölçülərin kiçilməsi və hissənin səthindən 

materialın ayrılmasına nə deyilir?  

A) Yeyilmə     B) Eroziya    C) Korroziya   D) Yonma     E) Dağılma 

 

94. Maşının dayanmadan işləməsi ilə dayanma ehtimallarının cəmi neçəyə bərabərdir?  

A) 1       B) 0       C) 2      D) 3     E) 4 

 

95. Maşının etibarlılığının miqdar göstəricisi nədir?  

A) Dayanmadan işləmə ehtimalı  

B) Uzunömürlülük     C) Sazlıq     D) Təmirə yararlılıq     E) Saxlanıla bilmə   

 

96. Maşın istehsalında etibarlılığın əsası nə zaman qoyulur?  

A) Layihə zamanı       B) İstismar dövründə     C) Hazırlanma dövründə  

D) Yığma zamanı       E) Sınaq zamanı  

 

97. DÜİST-ə görə yeyilmənin neçə növü var?  

A) 3      B) 2     C) 4     D) 5     E) 6 

 

98. Birləşmələrə daxil olmayan və ixtiyari ölçülü hissələr hansı dəqiqlik sinfi ilə hazırlanır?  



A) 7, 8, 9          B) 1       C) 2      D) 5       E) 3, 4, 5 

  

99. Dəqiq maşınqayırmada metalkəsən dəzgahların, daxili yanma mühərriklərinin yanacaq 

nasoslarının ən məsul hissələri hansı dəqiqlik sinfi üzrə hazırlanır? 

A) 2        B) 3         C) 1       D) 4        E) 5    

 

 

100. Çox dəqiq emal üsullarının istifadə olunduğu emal etmənin çox mürəkkəb olduğu 

dəqiq cihazların və ölçü alətlərinin hissələrinin hazırlandığı dəqiqlik sinfi hansıdır? 

A) 1        B) 2         C) 3       D) 4        E) 5 

  

101. Daxili silindrik üzlərdə birinci dəqiqlik sinfi almaq üçün hansı emal üsullarından 

istifadə olunur?  

A) Bülövləmə və superfiniş      B) İçyonuş və frezləmə    C) İçyonuş və rayberləmə  

D) İçyonuş və zenkerləmə       E) Rayberləmə və zenkerləmə  

 

102. Daxili silindrik üzlərdə üçüncü dəqiqlik sinfi almağın iqtisadi cəhətdən səmərəli üsulu 

hansıdır?  

A) Pardaxlama     B) Rayberləmə      C) Zenkerləmə    D) Frezləmə     E)  İçyonuş 

 

103. Böyük müsaidəsi olan kənd təsərrüfatı maşınlarının hissələri, metal emalı 

dəzgahlarının ikinci dərəcəli hissələri hansı dəqiqlik sinfi ilə hazırlanır?  

A) 4        B) 1       C) 2      D) 3      E) 7 

 

104. Qeyri-məsul hissələri hansı dəqiqlik sinfi ilə hazırlayırlar?  

A) 5        B) 1       C) 2      D) 3      E ) 4 

 

105. Valların birinci dəqiqlik sinfi üzrə emalı ilkin tokar əməliyyatı apardıqdan sonra 

hansı əməliyyatı aparmaqla mümkün olur?  

A) Ardıcıl pardaxlamaqla   B) Frezləməklə    C) Bülövləməklə   D) Rayberləməklə  

E)  Zenkerləməklə  

 

106. Standartlarda kələ-kötürlüyün neçə sinfi müəyyən edilmişdir? 

A) 14      B) 2      C) 3      D) 13     E) 1 

 

107. Texniki vaxt norması neçə üsulla təyin edilə bilər?  

A) 3        B) 2     C) 5       D) 6       E) 4 

 

108. Texnoloji əməliyyatı yerinə yetirmək üçün sərf olunan vaxt necə tapılır?  

A) ht
d

T
t t

n
= + я     B) 2ht

d

T
t t

n
= + я     C) 3ht

d

T
t t

n
= + я     D) 4ht

d

T
t t

n
= + я     E) ht

ht

T
t T

n
= +  

 

109. Avtomatlaşdırılmış istehsalda ədədi vaxt necə tapılır?  

A) d di sas k m k i xidm tt t t t= + +я я я ю я ч я           B) ( )d di sas k m k i xidm t t n ff st t t t t= + − −я я я ю я ч я я я ц
  

C) ( )d di sas k m k i xidm t t n ff st t t t t= − + +я я я ю я ч я я я ц
        D) ( )d di sas k m k i xidm t t n ff st t t t t= + + −я я я ю я ч я я я ц

 

E) 2 2d di sas k m k i xidm t t n ff st t t t t= + + +я я я ю я ч я я я ц
 

 

 

110. Pəstahın ölçüsünün, formasının, üst qatının vəziyyətinin və materialının strukturunun 

dəyişməsinə, yaxud yığma prosesində hissənin vəziyyətinin dəyişməsinə sərf olunan vaxt 

necə adlanır?  



A) Əsas vaxt         B) Xidmət vaxtı       C) Tənəffüs vaxtı     D) Ədədi vaxt 

E)  Hazırlama tamamlama vaxtı  

 

111. Texniki normallaşdırma istehsal ehtiyatlarının texniki cəhətdən əsaslandırılmış sərf 

normalarının müəyyən edilməsidir. Aşağıda göstərilənlərdən istehsal ehtiyatlarına aid 

olmayanı hansıdır?  

A) İşçi vəzifəsi      B) Xammal      C) Enerji       D) İş vaxtı      E) Material  

 

112. Texnoloji proseslərin tipləşdirilməsi ideyası ötən əsrin 30-cu illərinin sonunda hansı 

alim tərəfindən irəli sürülmüşdü? 

A) Sokolovski      B) Balaşkin      C) Kaşirin     D) Reşetov     E) Çernılevski 

 

113. Texnoloji prosesin tipləşdirilməsi neçə mərhələdə aparılır?  

A) 2        B) 3       C) 4       D) 5      E) 6 

 

114. Konstruksiyanın texnolojiliyinin qiymətləndirilməsində əsas kriteri nədir?  

A) Maya dəyəri və əmək tutumu        B) Dəqiqlik       C) Kələ-kötürlülük  

D) Dalğavarilik       E) Makronahamarlıq  

 

115. Konstruksiyanın texnolojiliyi baxımından pəstahların üzərindəki çıxıntıların hansı 

vəziyyətdə olması məqsədəuyğundur?  

A) Bir səviyyədə       B) Soldan sağa artan       C) Soldan sağa azalan  

D) Ən hündür çıxıntı ortada olmalıdır         E)  Ən çökək çıxıntı ortada olmalıdır 

 

116. Texnoloji olan konstruksiya hansıdır?  

 

A)  

 

 

B) 

 

 

C) 

 

 

D) 

117.Texnoloji olan konstruksiya hansıdır? 

A) Bir ox üzərində yerləşən yuvalarının diametrlərinin bir 

istiqamətdə artan və ya azalan detallar  

B) Üzərində çıxıntısı olan detallarda ən hündür 

çıxıntısı ortada olan detallar 

C) Yuvalarının bir istiqamətdə emal olunması 

mümkün olmayan detallar 

D) Çox mürəkkəb detallar 

E)  Hissələrinin sayı çox olan məmullar 

 

118. Texnoloji olan konstruksiya hansıdır?  

                  A)                                  B) 

          

 

 

 



 

                  C)                                  D) 

 

 

 

 

 

                                     E) 

 

  

 

119. Maşın istehsalında müxtəlif konstruktiv, lakin ümumi texnoloji əlamətləri olan 

məmulların hazırlanmasının texnoloji prosesi necə adlanır?  

A) Qrup texnoloji prosesi        B) Tipik texnoloji proses       C) Fərdi istehsal 

  D) Yığma texnoloji prosesi        E)  Termiki emal texnoloji prosesləri  

 

120. Qrup texnologiyasında qrupun əsas texnoloji nümayəndəsi olan, qrupa daxil olan 

detalların əsas elementlərini özündə əks etdirən detal necə adlanır?  

A) Kompleks detal         B) Ən mürəkkəb detal           C) Ən sadə detal  

D) Tipik detal                 E) Yararsız (zay detal  

 

121. Əsas fondların, yəni avadanlığın, binanın, qurğuların və s.-nin tədricən köhnəlməsi 

nəticəsi və onların dəyərinin hissə-hissə istehsal olunan məhsulun üzərinə keçməsi prosesi 

necə adlanır?  

A) Amortizasiya              B) Əmək tutumu          C) Material sərfi  

D) Maya dəyəri               E)  Sex maya dəyəri   

 

122. Məhsulun hazırlanmasında istehsal vasitələrinə və əmək haqqına sərf olunan xərclərin 

pulla ifadəsinə nə deyilir?  

A) Maya dəyəri                B) Əmək haqqı               C) Əmək tutumu  

D) Amortizasiya               E) Avadanlığın işi ilə əlaqədar xərclər 

123. Texnoloji prosesin əmək tutumu necə hesablanır?  

A) 
1

n

d di
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T t
=

= я я  B) 
1

n

i
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=

= яsas  C) 
1

2
n

i
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1

3
n

i
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=

= xidmяt  

 

124. Texnoloji prosesin layihələndirilməsi zamanı ümumi optimallıq göstəricisi olaraq 

əksər hallarda hansı göstərici götürülür?  

A) İqtisadi     B) Dəqiqlik     C) Ən qısa vaxt    D) Ən yüksək keyfiyyət  

E)  Ən yüksək məhsuldarlıq 

 

125. Texnoloji prosesin layihələndirilməsi neçə mərhələdə aparılır?  

A) 7       B) 2      C) 3     D) 4    E) 5 

 

126. Aşağıda göstərilənlərdən biri maşın hissələrinin emal texnoloji proseslərinin 

layihələndirilməsi zamanı ilkin verilənlərə aid deyil. O hansıdır?  

A) Zavodun baş planı    B) Hissənin işçi çertyoju     C) Məmulun buraxılış müddəti  

D) Maşının iş vəzifəsi haqqında ətraflı məlumat  

E)  Hissənin daxil olduğu məmulun illik buraxılış proqramı  

 

 

127. Detalın işçi çertyojunda göstərilməyən nədir?  

A) Zavodun ümumi sahəsi     B) Hissənin materialı     C) Konstruktiv şəkil  



D) Hissənin ölçüləri        E)  Hissənin termiki emal növü 

 

128. Hissənin illik buraxılış proqramı necə hesablanır?  

A) 1
100

a
N N K

 
= + 
 

       B) 2 1
100

a
N N K

 
= + 
 

       C) 3 1
100

a
N N K

 
= + 
 

 

D) 1
50

a
N N K

 
= + 
 

        E) 1
30

a
N N K

 
= + 
 

 

 

129. İstehsal növünü ilkin olaraq məmulun buraxılış tempinə görə təyin edirlər. Temp necə 

tapılır? 

A) 60 /t FK N=    B) 60 /t FK NS=     C) 60 /t K N=     D) 60 /t K NS=       E) 60 /t N F=  

 

130. Materialdan istifadə əmsalı necə tapılır? 

A) 
g

G
 =          B) 

2

g

g
 =       C) 

3

g

g
 =       D) 

2g

G
 =       E) 

3g

G
 =  

 

131. Kütləvi istehsalda materialdan istifadə əmsalı neçə olur?  

A) 0,85          B) 0,7            C) 0,5...0,6     D) 0,9          E) 1,2 

 

132. Fərdi istehsalda materialdan istifadə əmsalı neçə olur?  

A) 0,5...0,6     B) 0,9       C) 0,7      D) 0,3      E) 1,25 

 

 

133. Seriyalı istehsalda materialdan istifadə əmsalı neçə olur?  

A) 0,7      B) 1       C) 0,5...0,6      D) 1,2      E) 1,5 

 

134. Planlaşdırılmış vaxt ərzində müəssisədə hazırlanan və ya təmir olunan müəyyən adda, 

tip ölçüdə məmulların sayına nə deyilir?  

A) Buraxılış həcmi      B) Buraxılış tempi     C) Əmək tutumu         D) Maya dəyəri   

E) Buraxılış proqramı  

 

135. Konstruktor və texnoloji sənədləri dəyişmədən hazırlanan məmullar necə adlanır?  

A) Bir seriyadan olan məmullar      B) Bir tip məmullar      C) Bir qrup məmullar 

D) Bir dəst məmullar         E) Buraxılış taktı eyni olan məmullar 

 

136. Əgər müəssisədə müəyyən vaxt intervalında dövrü olaraq müəyyən adda, tip ölçüdə və 

icrada məmul istehsal edilirsə, bu vaxt intervalına nə deyilir?  

A)  Buraxılış taktı B) Əsas vaxt C) Əməliyyat vaxtı D) Xidmət vaxtı E) Ədədi vaxt 

 

137.  Bir hazırlama tamamlama vaxtı ərzində emal olunan məmulların sayına nə deyilir?  

A) İstehsal dəsti       B) Buraxılış tempi      C) Buraxılış həcmi 

D) Buraxılış proqramı       E) İstehsal proqramı  

 

138. Yeyilmənin nəticəsi hansı ölçü vahidləri ilə müəyyən edilir?  

A) Uzunluq, kütlə və həcm   B) Sürət    C) Qüvvə    D) Təzyiq    E) İstilik miqdarı 

 

139. Detalın çertyojunda tələb olunan dəqiqlikdə forma və keyfiyyətdə səth almaq məqsədi 

ilə pəstahın üzərindən yonqar şəklində götürülən material qatına nə deyilir?  

A) Mexaniki emal payı    B) Keçid   C) Gediş    D) Əməliyyat    E) Yeyilmə  

 

140. Dəqiq hissələrin emalını neçə mərhələyə bölürlər?  



A)  3      B) 6      C) 7     D) 2      E) 5 

 

141. Tokar dəzgahının şpindelinin oxunun yönəldicilərinə qeyri-paralellikdən yonulan 

səthdə yaranan forma xətası necə adlanır?  

A) Sistematik daimi xəta      B) Sistematik qanunauyğun dəyişən xəta 

C) Təsadüfi xəta      D) Bazalaşdırma xətası       E)  Ölçmə xətası  

 

142. Süni baza nə ola bilər? 

A) Valın mərkəz yuvaları                 B) Valın yastıq boyunları   

C) Valda dişli çarx oturan hissə       D) Valda qasnaq oturan hissə  

E) Valın işgil yuvaları  

 

 

143. Texnoloji prosesin tələb olunan keyfiyyətdə və əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş miqdarda 

məhsul istehsal etmək xassəsi necə adlanır?  

A) Texnoloji prosesin etibarlılığı        B) Texnoloji prosesin dəqiqliyi  

C) Texnoloji prosesin stabilliyi          D) Texnoloji varislik  

E) Texnoloji sistemin işə yararlılığı  

 

144. Texnoloji baza ilə ölçmə bazası üst-üstə düşdükdə bazalaşdırma xətası neçəyə bərabər 

olur?  

A) 0        B) 1      C) 2      D) 0,5      E) 0,1 

 

145. Kələ-kötürlülüyün gərginliyə təsiri necə olur?  

A) Kələ-kötürlülük gərginliyin mərkəzləşməsinə səbəb olur. 

B) Kələ-kötürlülük gərginliyi azaldır. 

C) Kələ-kötürlülük gərginliyi yox edir. 

D) Kələ-kötürlülük gərginliyi minimuma endirir. 

E) Kələ-kötürlülük gərginliklə tərs mütənasibdir.  

 

146. İlk əməliyyatda istifadə olunan texnoloji baza – pəstahın emal olunmamış səthi necə 

adlanır?  

A) Qara baza    B) Süni baza     C) Əsas baza     D) Gizli baza     E)  Aşkar baza 

 

147. Çox təmiz (hamar səthlər yağı pis saxlayır. Ona görə də yüksək təzyiq və temperatur 

şəraitində işləyən bəzi detalların səthində əks elektrolitik üsulla mikroskopik nöqtəciklər və 

kanalcıqlar yaradırlar. Bu zaman yağlı sürtünmə təmin edilir və yeyilməyə davamlılıq 

artır. O hansı elektrolitik üsuldur?  

A) Məsaməli xromlama B) Xromlama C) Misləmə  D) Dəmirləmə  E)  Nikelləmə  

 

148. Valın çertyojunda əsas bazalar hansıdır?  

A) 1, 4 

B) 1, 2 

C) 2, 3 

D) 3, 4 

E) 4, 5 

 

 

149. Valın çertyojunda icraedici səthlər hansıdır? 

A) 6, 7, 8, 9 

B) 1, 2, 3, 4 

C) 2, 3, 4, 5 



D) 3, 4 

E) 4, 5 

 

 

 

 

150. Valın çertyojunda sərbəst səth hansıdır? 

A) 2 

B) 1 

C) 3 

D) 4 

E)  5 

 

 

151. Statistik araşdırmalarda detalın emal ölçüsü, 

yəni həqiqi ölçü necə hadisə hesab olunur? 

A) təsadüfi hadisə      B) uyuşan hadisə       C) uyuşmayan hadisə  

D) yəqin hadisə          E) mümkün olmayan hadisə  

 

152. Detalın hazırlanması və nəzarəti üçün əsas qrafiki sənəd nədir?  

A) detalın işçi çertyoju          B) detalın eskizi        C) yığma çertyoju 

D) bazalaşdırma sxemləri      E) detalın mənsub olduğu qovşağın çertyoju  

 

153. Fərdi istehsalda hazırlanan məmul hansıdır?  

A) nadir metalkəsən dəzgahlar B) avtomobil C) velosiped D) traktor E) nasoslar 

 

154. Dəqiqliyin statistik araşdırılması üçün lazım olmayan parametr nədir?  

A) detalın uzunluğunun diametrinə nisbəti 

B) riyazi gözləmə  C) dispersiya  D) orta kvadratik meyl   E) ölçülərin ehtimalı  

 

155. Şəkildə üzərində dişli çarx oturmuş valın eskizində 

qapayıcı bənd hansıdır?  

A) A0 

B) A1 

C) A2 

D) b 

E) e 

 

156. Valın eskizində qapayıcı bəndi artıran 

bənd hansıdır?  

A) A1 

B) A0 

C) A2 

D) b 

E0 e 

 

 

 

 

 

 

157. Valın eskizində qapayıcı bəndi azaldan bənd hansıdır?  



A) A2 

B) A0 

C) A1 

D) b 

E) e 

 

158. Kütləvi istehsal haqqında yazılanlardan hansı düzdür?  

A) 1sK =       B) 10sK =      C) 20sK =     D) 30sK =      E) 40sK =  

 

159. Fərdi istehsala yaxın olan istehsal növü hansıdır?  

A) xırda (kiçik) seriyalı istehsal    B) kütləvi istehsal     C) orta seriyalı istehsal  

D) iri seriyalı istehsal      E) axın istehsalı  

 

160. Kütləvi istehsala yaxın olan istehsal növü hansıdır?  

A) iri seriyalı istehsal  B) fərdi istehsal kütləvi istehsal  C) kiçik seriyalı istehsal  

D) orta seriyalı istehsal    E) qeyri-axın istehsalı 

 

161. Kiçik seriyalı istehsalda seriyalılıq əmsalı nə qədər olur?  

A) 20-dən 40-a qədər B) 10-dan 20-ə qədər C) 1-dən 10-a qədər D) 1 E) 40 

 

162. Orta seriyalı istehsalda seriyalılıq əmsalı nə qədərdir?  

A) 10-dan 20-ə qədər B) 20-dən 40-a qədər C) 1-dən 10-a qədər  D) 1 E) 40 

 

163. İri seriyalı istehsalda seriyalılıq əmsalı nə qədər olur? 

A) 1-dən 10-a qədər B) 10-dan 20-ə qədər C) 20-dən 40-a qədər D) 1 E) 40 

 

164. İstehsalın miqdar göstəricisi nədir? 

A) seriyalılıq əmsalı     B) maya dəyəri    C) işçilərin əmək haqqı 

D) materialın dəyəri     E) enerji sərfi 

 

165. Seriyalılıq əmsalı s

n
K

N
=  düsturu ilə təyin olunur. Burada n nədir? 

A) yerinə yetirilən əməliyyatların sayı     B) iş yerlərinin sayı  

C) dəstdəki detalların sayı    D) əsas işçilərin sayı    E) köməkçi işçilərin sayı 

 

166. Seriyalılıq əmsalı s

n
K

N
=  düsturu ilə təyin olunur. Burada N nədir? 

A) iş yerlərinin sayı  B) yerinə yetirilən əməliyyatların sayı C) dəzgahların sayı  

D) dəstdəki detalların sayı   E) əsas işçilərin sayı 

 

 

 

167. Maşın istehsalında avadanlıqların texnoloji əməliyyatların ardıcıllığına uyğun olaraq 

yerləşdirildiyi, pəstahın 1-ci əməliyyat bitən kimi 2-ci əməliyyata, 2-ci bitən kimi 3-cü 

əməliyyata və bu ardıcıllıqla sonuncu əməliyyata ötürüldüyü istehsal növü hansıdır? 

A) axın istehsalı B) fərdi istehsal C) kiçik seriyalı istehsal D) orta seriyalı istehsal 

E) iri seriyalı istehsal 

 

168. İşçi gediş zamanı əməliyyat rejiminə uyğun olaraq pəstahın üzərindən neçə qat 

material çıxarılır? 

A) bir qat      B) iki qat     C) üç qat    D) dörd qat     E) beş qat 

 



169. Kütləvi istehsal üçün xarakterik xüsusiyyət nədir? 

A) bir iş yerində yalnız bir əməliyyatın yerinə yetirilməsi 

B) bir iş yerində 10-a qədər əməliyyatın yerinə yetirilməsi 

C) bir iş yerində 20-ə qədər əməliyyatın yerinə yetirilməsi 

D) bir iş yerində 30-a qədər əməliyyatın yerinə yetirilməsi 

E) bir iş yerində 40-a qədər əməliyyatın yerinə yetirilməsi 

 

170. Hansı istehsal məmullarının nomenklaturası daha genişdir? 

A) fərdi      B) iri seriyalı    C) kiçik seriyalı     D) kütləvi     E) orta seriyalı 

 

171. Avtomobil zavodu üçün məmul nədir? 

A) avtomobil       B) traktor      C) metalkəsən dəzgah    D) dişli çarx  E) porşen  

 

172. Bir hazırlama tamamlama vaxtı ərzində emal olunan məmulların sayına nə deyilir? 

A) istehsal dəsti     B) buraxılış həcmi     C) buraxılış taktı     D) istehsal proqramı   

E) istehsal növü 

 

173. Planlaşdırılmış vaxt ərzində müəssisədə hazırlanan və ya təmir olunan məmulların 

sayına nə deyilir? 

A) buraxılış həcmi    B) istehsal dəsti   C) istehsal proqramı    D) buraxılış taktı  

E) istehsal növü 

 

174. Maşının keyfiyyətinin kompleks göstəricisi nədir? 

A) etibarlılıq   B) güc    C) məhsuldarlıq   D) faydalı iş əmsalı   E) yanacaq sərfi 

 

175. Enerji maşını hansıdır? 

A) elektrik mühərriki       B) metalkəsən dəzgah       C) körpülü kran  

D) lentli konveyer            E) eskalator  

 

176. Maşın istehsalında texnoloji konstruktiv əlaqə hansı əlaqədir? 

A) əks gizli      B) aşkar     C) düz     D) parametrik     E) kompleks 

 

177. Vertikal burğu dəzgahının sxemində bir rəqəmi ilə işarə 

olunan nədir? 

A) sürətlər qutusu 

B) şpindel 

C) detal 

D) stolu hərəkət etdirən mexanizm 

E) dəzgahı stolu 

 

178. Vertikal burğu dəzgahının sxemində şpindel hansı 

rəqəmli işarə olunub? 

A) 2       B) 1      C) 3     D) 6    E) 5 

 

 

179. Vertikal burğu dəzgahının sxemində dəzgahın stolu  hansı 

rəqəmlə işarə olunub? 

A) 6  

B) 1  

C) 2  

D) 3  



 E) 4 

 

180. Vertikal burğu dəzgahının sxemində dəzgahın stolunu 

hərəkətə gətirən mexanizm hansı rəqəmlə işarə olunub? 

A )4 

B) 2 

C) 3 

D) 6 

E) 1 

 

181. Vertikal burğu dəzgahının sxemində sürətlər qutusu hansı 

rəqəmlə işarə olunub? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5 

 

 

 

 

 

 

182. Vertikal burğu dəzgahının sxemində emal olunan detal hansı 

rəqəmlə işarə olunub? 

A) 3 

B) 1 

C) 2 

D) 4  

E) 5 

 

 

183. Vertikal burğu dəzgahının sxemində 2 rəqəmi ilə işarə 

olunan nədir? 

A) şpindel 

B) sürətlər qutusu 

C) dəzgahın stolu 

D) emal olunan detal 

E) dəzgahın stolunu hərəkətə gətirən mexanizm 

 

 

 

 

184. Vertikal burğu dəzgahının sxemində 3 rəqəmi ilə işarə 

olunan nədir? 

A) emal olunan detal 

B) spundel 

C) dəzgahın stolu 

D) sürətlər qutusu 

E) stolu hərəkət etdirən mexanizm 

 

 



185. Vertikal burğu dəzgahının sxemində 4 rəqəmi ilə işarə 

olunan nədir? 

A) dəzgahın stolunu hərəkət etdirən mexanizm 

B) dəzgahın stolu 

C) spindel 

D) şpindel  

E) sürətlər qutusu  

 

186. Vertikal burğu dəzgahının 

sxemində 6 rəqəmi ilə işarə olunan nədir?  

A) dəzgahın stolu 

B) stolu hərəkətə gətirən mexanizm  

C) spindel  

D) sürətlər qutusu  

E) emal olunan detal  

 

187. Valın üzərində dişli çarxın araboşluğu ilə oturduğu təsvir olunan 

sxemdə A0 hansı ölçüdür?  

A) qapayıcı bənd 

B) azaldan bənd 

C) artıran bənd 

D) çarxın eni 

E) topun uzunluğu 

 

188. Hansı istehsal növündə materialdan istifadə əmsalı daha çox olur?  

A) kütləvi istehsal        B) fərdi istehsal        C) kiçik seriyalı istehsal  

D) orta seriyalı istehsal         E) iri seriyalı istehsal 

 

189. Hansı istehsal növündə materialdan istifadə əmsalı daha az olur?  

A) fərdi    B) kütləvi    C) orta seriyalı    D) iri seriyalı      E) kiçik seriyalı  

 

190. Hazır məmulun kütləsinin pəstahın kütləsinə nisbətinə nə deyilir?  

A) materialdan istifadə əmsalı       B) avadanlığın yükləmə əmsalı  

C) əsas vaxt əmsalı      D) məmulun əmək tutumu      E) seriyalılıq əmsalı 

 

 

196. Maşının etibarlılığında hüdud vəziyyətinə aid olmayan nədir?  

A) zədələnmə  

B) təhlükəsizlik normasının öz həddini aşması  

C) səmərəliliyinin olduqca aşağı düşməsi  

D) dayanmadan işləmənin qeyri-mümkünlüyü 

E) obyektin mənəvi köhnəlməsi  

 

197. Hissələri yeyilməyə davamlı etmək üçün onun səthinə elektrolitik üsulla hansı metalı 

çökdürürlər?  

A) xrom        B) nikel      C) gümüş      D) mis     E) qızıl  

 

198. Kontaktda olan detalların bir-birinin üzəri ilə sərbəst hərəkət etmələri üçün onların 

arasında nə olur?  

A) araboşluğu      B) yağ       C) mis      D) polad     E) rezin  

 



199. Emal və yığma zamanı ən axırda alınan ölçüyə nə deyilir?  

A) qapayıcı bənd    B) artıran bənd    C) azaldan bənd   D) bənd    E) ölçü zənciri  

 

200. Ölçüsü çertyojda göstərilməyən və emal üçün tələb olunmayan ölçü zənciri bəndinə nə 

deyilir?  

A) qapayıcı bənd   B) artıran bənd   C) azaldan bənd    D) bənd    E) ölçü zənciri  

 

201. Şəkildə valın bərkidilmə şəraitinin kələkötürlüyə təsiri göstərilib. Valın konsol 

bərkidilməsi halında kələkötürlük necə olur?  

A) kələkötürlük sərbəst ucda çox olur  

B) kələkötürlük üçyumruqlu patronla tutulan yerdə 

çox olur  

C) kələkötürlü emal edilən hissənin ortasında çox olur  

D) kələkötürlük hər yerdə eyni olur  

E) sərbəst ucdakı kələkötürlük valın ortasındakı 

kələkötürlükdən az olur  

 

 

202. Tokar dəzgahında support hansı detalın üzəri ilə hərəkət edir?  

A) dəzgahın çatısı    B) fartuk    C) dal aşıq   D) qabaq aşıq   E) sürətlər qutusu  

 

 

203. Tokar dəzgahında hansı hissələr arasında tam paralellik olmadıqda emal olunan detal 

tam silindrik alınmır?  

A) şpindellə çatının yönəldiciləri   B) şpindellə veriş qutusu    C) dal aşıqla support 

D) fartukla dal aşıq     E) şpindellə dal aşıq 

 

 

204. Məsaməli xromlama haqqında yazılanların hansı düz deyil?  

A) məsaməli xromlama adi xromlamadan əvvəl aparılır 

B) məsaməli xromlamada xromlanmış səthdən xrom ayrılır və kiçik məsamələr əmələ gətirilir  

C) məsaməli xromlamadan sonra aparılır  

D) məsaməli xromlamada hissə anoda bağlama 

E) məsaməli xromlamaya əks xromlama deyilir  

 

 

205. Uzun valları hazırlayarkən çox vaxt mərkəzlərdən istifadə olunur. Tokar dəzgahında 

mərkəzlər dəzgahın hansı hissəsinə bağlanır?  

A) dal aşığa      B) veriş qutusuna    C) mühərrikə    D) çatıya     E) kəski tutana  

 

 

206. Tokar dəzgahında dal aşıq dəzgahın hansı hissəsinin üzəri ilə hərəkət edir?  

A) çatının yönəldiciləri      B) şpindel    C) support    D) kəskitutan    E) mühərrik  

 

207. Uzun valları emal etmək etmək üçün valın uclarında açılmış mərkəz yuvalarını hansı 

bazalara aid edirlər?  

A) süni baza      B) yoxlama bazası       C) ölçmə bazası      D) qara baza  

E) konstruktor bazası  

 

208. Silindrik çəp dişli çarx ötürmələrində hərəkəti səssizləşdirmək və yumşaltmaq üçün 

onların (dişli çarxların) üzərini hansı metalla örtürlər?  

A) mis      B) dəmir      C) qalay     D) xrom       E) gümüş  



 

209. Maşın istehsalında istifadə olunan hansı üsul termiki emal deyil?  

A) xromlama   B) yumşaltma  C) normallaşdırma  D) tablama  E) yaxşılaşdırma  

 

210. Maşının ayrı-ayrı qovşaqlarının yığılması zamanı bəzən onların kipliyini artırmaq 

lazım gəlir. Kipliyi az olan hissələri kip oturtmaq üçün hansı üsul işlədilir?  

A) misləmə     B) xromlama     C) normallaşdırma   D) yağlama     E) tablama  

 

211. Tokar dəzgahında müxtəlif sürətlər almaq üçün nə edirlər?  

A) dişli çarxların yerini dəyişirlər            

 B) supportu hərəkət etdirirlər   

C) dal aşığın yerini dəyişirlər   

D) mühərriki dəyişirlər  

 E) patronu şpindeldən açırlar  

 

212. Tokar dəzgahında supportun çatının yönəldicilərinin üzəri ilə hərəkətinə nə deyilir?  

A) veriş      B) əsas hərəkət      C) diyirlənmə      D) fırlanma       E) yellənmə  

 

213. Bütün detallarda deşik açmaq üçün hansı kəsici alətdən istifadə olunur?  

A) burğu       B) rayber       C) zenker      D) dartı     E) doğrama kəskisi 

 

214. Tokar dəzgahlarında ən çox işlədilən kəsici alət hansıdır?  

A) kəski       B) frez        C) burğu        D) dartı     E) rayber 

 

215. Tokar dəzgahının supportunun üzəri ilə eninə hərəkət edən hissə necə hərəkət edir?  

A) supportun hərəkətinə perpendikulyar istiqamətdə   

B) dal aşığın hərəkəti istiqamətində  

C) şpindelin fırlanma istiqamətində  

D) şpindelin fırlanma istiqamətinin əksinə 

E) mühərrikin valının fırlanma istiqamətində  

 

216. Detallarda işlək səthlərin yeyilməyə davamlılığı hansı göstərici hesab olunur?  

A) istismar        B) iqtisadi       C) istehsal       D) etibarlılıq      E) kinematik  

 

217. Tokar dəzgahında supportun üzəri ilə hərəkət edən hissəyə nə bağlanır?  

A) kəskitutan        B) detal        C) dal aşıq       D) patron       E) şpindel  

 

218. Tokar dəzgahında şpindelə nə bağlanır?  

A) patron       B) kəskitutan      C) support     D) dal aşıq     E) fartuk  

 

219. Tuşoxlu reduktorun aralıq valındakı işgil yuvaları hansı bazadır?  

A) icraedici baza 

B) süni baza      C) qara baza     D) konstruktor bazası     E) gizli baza 

 

220. Birpilləli sonsuz vint reduktorunun çıxış valındakı işgil yuvaları hansı bazadır?  

A) icraedici baza   B) süni baza   C) qara baza   D) konstruktor bazası  E) gizli baza 

 

221. Tokar dəzgahında patrona nə deyirlər?  

A) tərtibat     B) alət     C) pəstah       D) dəzgah      E) dal aşıq 

 

222. Detallarda silindrik yuvaları böyütmək üçün hansı kəsici alətdən istifadə edirlər?  

A) rayber    B) burğu     C) yiv burğusu     D) doğrama kəskisi barmaq modul frezi  



E) barmaq modul frezi  

 

223. Fərdi istehsal haqqında yazılanlardan hansı düzdür?  

A) >40sK       B) 1sK =       C) 10sK =       D) 20sK =     E) 30sK =  

 

 

 

224. Dişli çarx ilişməsindəki araboşluğunu tapın. İlişmənin modulu 4m= mm; 

mərkəzlərarası məsafə 200wa = mm, aparılan çarxın xarici çevrəsinin diametri 2 328ad =

mm, aparan çarxın daxili çevrəsinin diametri 

1 70fd = mm. 

A) 1 mm 

B) 8 mm 

C) 2 mm 

D) 4 mm 

E) 3 mm 

 

225. Dişli çarx ilişməsindəki araboşluğunu tapın. Mərkəzlərarası məsafə 180wa = mm. 

Aparılan çarxın xarici çevrəsinin diametri 294 mm, aparan çarxın daxili çevrəsinin 

diametri 64,5 mm-dir. 

A) 0,75 mm      B) 0,25 mm     C) 0,5 mm       D) 2 mm     E) 3 mm 

 

226. Maşın istehsalında hərəkətli detalların arasında hərəkətə maneçilik törətməyən 

araboşluğu olur. Dişli çarx ötürmələrində araboşluğu necə tapılır? 
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227. Dişli çarx ilişməsindəki araboşluğunu tapın. Mərkəzlərarası məsafə 160wa = mm; 

aparılan çarxın xarici çevrəsinin diametri 2 260ad = mm, aparan çarxın daxili çevrəsinin 

diametri 1 59fd = mm-dir. 

A) 0,5 mm        B) 1 mm       C) 0,25 mm      D) 1,5 m      E) 2 mm 

 

228. Dişli çarx ötürmələrində araboşluğu nə qədər olur? 

A) / 4m        B) /6m      C) 2m       D) / 2m      E) 1,5m  

 

229. Tokar dəzgahlarında əsasən hansı işlər görülür? 

A) silindrik səthlər emal edilir        B) diş açılır      C) işgil yuvası açılır 

D) müstəvi və yastı səthlər emal edilir           E) şlis yuvası açılır 

 

 

230. Tokar dəzgahında üçyumruqlu patrona onun vəzifəsi nəzərə alınaraq ona başqa nə ad 

vermək olar? 

A) pəstahı tutan        B) kəski tutan       C) dal aşıq      D) support    E) çatı 

 



 

231. Ştangenpərgarda 1 rəqəmi ilə işarə olunan nədir?  

A) dodaqlı xətkeş 

B) boyunduruq 

C) çərçivə 

D) nonius 

E) xətkeşin dodaqları 

 

232. Ştangenpərgarda 3 rəqəmi ilə işarə olunan nədir? 

A) boyunduruq 

B) nonius 

C) xətkeşin dodaqları  

D) çərçivə 

E) çərçivənin dodaqları 

 

233. Ştangenpərgarda 2 rəqəmi ilə işarə olunan nədir? 

A) çərçivə  

B) nonius 

C) çərçivənin dodaqları  

D) xətkeşin dodaqları  

E) boyunduruq 

 

234. Ştangenpərgarda 4 rəqəmi ilə işarə olunan 

nədir? 

A) nonius  

B) xətkeş 

C) xətkeşin dodaqları  

D) çərçivənin dodaqları 

E) boyunduruq 

235. Ştangenpərgarda 5 rəqəmi ilə işarə olunan nədir? 

A) çərçivənin dodaqları  

B) xətkeş 

C) nonius  

D) boyunduruq 

E) vint 

 

 

 

 

 

236. Ştangenpərgarda 7 rəqəmi ilə işarə olunan 

nədir? 

A) ölçülən detal  

B) boyunduruq  

C) vint  

D) nonius 

E) çərçivə 

 

237. Ştangenpərgarda 6 rəqəmi ilə işarə olunan nədir? 

A) xətkeşin dodaqları  



B) nonius  

C) boyunduruq  

D) vint 

E) çərçivə 

 

238. Ştangenpərgarla ölçülən detal hansı rəqəmlə işarə 

olunub?  

A) 7 

B) 6 

C) 5  

D) 4 

E) 3 

 

239. Ştangenpərgarın boyunduruğu hansı rəqəmlə işarə 

olunub?  

A) 3 

B) 1 

C) 2  

D) 4 

E) 5 

 

240. Ştangenpərgarla şəkildəki detalın harası ölçülür?  

A) daxili diametr 

B) xarici diametr 

C) eni  

D) uzunluğu 

E) qalınlığı  

 

 

 

 

241. Şəkildə silindrik dişli çarxın emal olunan səthləri 

göstərilib. 1 rəqəmi ilə işarə olunan səth hansıdır?  

A) çarxın valda oturan hissəsi  

B) çarxın topu  

C) yan səthi  

D) dişli hissə  

E) işgil yuvası 

 

242. Şəkildə dişli çarxın emal 

olunan səthləri göstərilib. 2 rəqəmi ilə işarə olunan səth hansıdır?  

A) yan səth  

B) işgil yuvası  

C) dişli hissə 

D) çarxın topu 

E) valda oturan hissə 

 

243. Şəkildə silindrik dişli çarxın emal olunan səthləri 

göstərilib. 3 rəqəmi ilə işarə olunan hansı səthdir?  

A) yan səth  

B) çarxın topu  

C) dişli hissə 



D) işgil yuvası 

E) valda oturan hissə 

 

244. Şəkildə silindrik dişli çarxın emal olunan səthləri göstərilib. 4 rəqəmi ilə işarə olunan 

nədir?  

A) dişli hissə  

B) işgil yuvası  

C) yan səth  

D) valda oturan hissə 

E) çarxın topu 

 

 

 

 

245. Şəkildə silindrik dişli çarxın emal olunan səthləri 

göstərilib. 5 rəqəmi ilə işarə olunan nədir?  

A) işgil yuvası  

B) çarxın topu 

C) yan səth  

D) dişli hissə  

E) valda oturan hissə 

 

 

246. Şəkildə silindrik dişli çarxın emal olunan səthləri 

göstərilib. Yan səthlər hansı rəqəmlə işarə olunub?  

A) 2 və 3 

B) 2 və 4 

C) 1 və 2  

D) 3 və 4 

E) 1 və 4 

 

247. Şəkildə 3 rəqəmi ilə işarə olunan tokar 

dəzgahının hansı hissəsidir?  

A) çatının yönəldiciləri  

B) dal aşıq 

C) patron  

D) support 

E) kəski tutan  

 

 

248. Tokar dəzgahını başqa necə adlandırırlar?  

A) torna dəzgahı  

B) frez dəzgahı  

C) burğu dəzgahı  

D) pardax dəzgahı  

E) bülöv dəzgahı  

 

 

 

249. Şəkildə tokar dəzgahının hansı hissəsi təsvir olunub?  

A) çatı 

B) support 



C) dal aşıq 

D) kəski tutan  

E) sürətlər qutusu  

 

250. Tokar dəzgahına aid olan aşağıdakı şəkildə nəyi yoxlayırlar?  

A) mərkəzlərin üst-üstə düşməsini  

B) mərkəzlərin paralelliyini  

C) mərkəzlərin perpendikulyarlığı 

D) mərkəzlərin çarpaz olması  

E) mərkəzlərin çəpliyi  

 

 

 

 

251. Detalın uzunömürlülüyü hansı göstərici hesab olunur?  

A) etibarlılıq 

B) istismar 

C) iqtisadi  

D) texnoloji  

E) istehsal  

 

252. Maşının etibarlılıq göstəricisi hansıdır?  

A) dayanmadan işləmə       B) yeyilməyə davamlılıq     C) məhsuldarlıq 

D) faydalı iş əmsalı        E) enerji sərfi  

 

253. Maşın istehsalında iqtisadi göstərici hansıdır?  

A) maya dəyəri      B) təmirəyararlılıq    C) uzunömürlülük      D) məhsuldarlıq 

E) saxlanılabilmə  

 

254.Səth keyfiyyəti göstəricisi hansıdır?  

A) kələkötürlük       B) istehsalın miqdar göstəricisi          C) yeyilmə 

D)məhsuldarlıq       E) maya dəyəri  

  

255. Maşın detallarının etibarlılıq göstəriciləri nədən asılı olur? 

A) istismar göstəricilərindən         B) istehsalın miqdar göstəricisindən  

C) maya dəyərindən     D) texnoloji göstəricilərdən      E) məhsuldarlıqdan  

 

256. Konstruktor ölçmə zənciri neçə cür olur? 

A) 2         B) 3      C) 4      D) 5      E) 6 

 

 

257. Şəkildə tokar dəzgahının hansı hissəsidir?  

A) support 

B) dal aşıq 

C) sürətlər qutusu 

D) veriş qutusu 

E) fartuk 

 

 

258. Şəkildə 99 

rəqəmi ilə işarə olunan tokar dəzgahının hansı 

hissəsidir?  



A) patron 

B) dal aşıq 

C) fartuk  

D) çatı 

E) çatının yönəldicisi 

 

 

 

259. Şəkildə təsvir olunan nədir?  

A) kəskitutan  

B) support 

C) dal aşıq 

D) fartuk  

E) çatı  

 

 

260. Şəkildə təsvir olunan hansı kəsici alətdir? 

A) zenker B) burğu C) kəski  D) disk frezi E) 

barmaq modul frezi 

 

 

 

261. Maşınqayırma istehsal növlərinin və 

təşkilati formulalarının sayları cəmi neçədir? 

A) 5 

B) 6 

C) 4 

D) 7 

E) 3 

 

262. Şəkildəki ştangenpərgarın üst 

dodaqları ilə nəyi ölçürlər?  

A) daxili diametr 

B) divarın qalınlığı 

C) yivli hissənin uzunluğu 

D) detalın uzunluğu 

E) detalın eni 

 

 

263. Şəkildəki ştangenpərgarın alt 

dodaqları ilə nəyi ölçürlər? 

A) xarici diametr 

B) daxili diametr 

C) detalın uzunluğu  

D) detalın eni 

E) yivli hissənin uzunluğu 

 

 

264. Sonsuz vint çarxı nədir?  

A) yığım vahidi      B) detal      C) mexanizm      D) maşın      E) aqreqat 

 

265. Üzərində dişli çarxlar və yastıqlar oturmuş val nədir?  



A) yığım vahidi      B) detal     C) mexanizm      D) maşın      E) aqreqat 

266. Elektrik ötürücüsünün işə daima hazır olması maşının hansı göstəricisi hesab olunur?  

A) etibarlılıq      B) iqtisadi      C) məhsuldarlıq     D) dəqiqlik    E) maya dəyəri  

 

267. İstehsal prosesində iri ölçülü pəstahların hər kiloqramının çəkisi 200 qram azalmışdır. 

Materialdan istifadə əmsalı neçə olub?  

A) 0,8      B) 0,2     C) 1,2      D) 0,9     E) 0,6 

 

268. Aşağıdakı şəkillər yerləşdirmənin düz və səhv 

olmasına aiddir? Burada nəyi harada yerləşdirirlər? 

A) kəskini kəskitutanda 

B) burğunu dal aşıqda 

C) burğunu şpindeldə  

D) frezi şpindeldə  

E) detalı bölgü başlığında 

 

 

269. Şəkildə təsvir olunan kəsici alətin adi nədir?  

A) metçik 

B) burğu 

C) kəski 

D) frez 

E) zenker 

 

 

270. Səth keyfiyyəti ilə istismar göstəriciləri arasındakı əlaqə hansı fənndə öyrənilir? 

A) maşınqayırma texnologiyası                   B) maşın detalları  

C) maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi         D) materiallar müqaviməti 

E) kəsmə nəzəriyyəsi 

 

 

 


