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“Avtomobil nəqliyyatı vasitələri” kafedrası 

 

“Avtoservisdə xidmətin texnologiyası və təşkili” 

fənni üzrə imtahan test sualları 

 

 

1. Fərdi avtomobillərin istismar intensivliyini xarakterizə edən əsas amillərdən biri 

aşağıdakıdır: 

A) orta illik yürüş;     B) iş günləri; C) texniki hazırlıq əmsalı;  

D) texniki qulluğa qədər yürüş;                E) xarici görünüşə dərin qulluq. 

 

2. Fərdi sahiblərə məxsus avtomobillərin istismarının ən vacib xarakteristikası 

aşağıdakıdır: 

A) avtomobilin saz saxlanması ilə əlaqədar xərclər;  B) etibarlılıq əmsalı; 

C) xidmət müddəti;             D) yanacaq və sürtgü materiallarına çəkilən xərclər; 

E) texniki qulluq xərcləri. 

 

3.Fərdi avtomobilin istismarı ilə bağlı xərclərin tam tərkibini hansı siyahı əks 

etdirir? 

A) avtomobilə texniki xidmət, istismar materialları, dayanacaq, sığorta, vergilər. 

B) avtomobilə texniki qulluq, ehtiyat hissələri, şinlər;   

C) dayancaq, yanacaq, sürtgü materialları; 

D) dayancaq, sığorta, vergilər; 

E) avtomobilin alınması, sığorta, vergilər; 

 

4. Fərdi minik avtomobili texniki təsirlərin neçə kompleksinə məruz qalır? 

A) üç;              B) iki;   C) dörd;  D) beş;  E) bir. 

 

5.Minik avtomobillərinin satışdan qabaq hazırlığı neçə növ iş kompleksini nəzərdə 

tutur? 

A) üç;            B) bir;  C) iki;   D) dörd;  E) beş. 

 

6. Minik avtomobillərinin satışdan qabaq məcburi işlər kompleksinə aşağıdakı 

işlərdən biri daxildir: 

A) texniki sənədlərin tam komplektinin olmasının yoxlanması;        B) texniki qulluq;  

C) avtomobilin tam rənglənməsi;            D) yağlama işlərinin aparılması; 

E) bərkitmə işlərinin aparılması. 

 

7. Satılan avtomobil üçün təminatlı xidmət müddəti aşağıdakı vaxtdan başlayır: 

A) avtomobilin satıldığı tarixdən;   

B) avtomobilin mağazaya daxil olduğu andan; 

C) birinci texniki qulluğun aparıldığı tarixdən sonra;   

D) birinci qüsur aşkar edildiyi vaxtdan; 

E) xidmət haqqında müqavilə bağlandığı tarixdən. 

 

8. Avtomobil zavodunun təminatına görə avtomobillərin aradan qaldırılmalı 

qüsurları neçə qrupa bölünür? 

A) iki;    B) üç;     C) dörd; D) sadə və mürəkkəb;     E) sadə və reklamasiya olunan. 
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9. Texniki xidmət stansiyasında avtmobillərə texniki xidməti idarə etmək üçün 

neçə başlanğıc amil olmalıdır: 

A) altı;  B) dörd;  C) üç;  D) on;  E) on iki. 

 

10. Texniki xidmət stansiyasının istehsalat fəaliyyətini idarə etmək üçün hansı 

göstəricilər tətbiq edilir: 

A) plan-iqtisadi, istehsalat-texniki və texnoloji iş; 

B) texniki-iqtisadi, ekoloji;    C) texnoloji, texniki və informasiya; 

D) maddi, maliyyə və informasiya;   E) əmək, istehsalat. 

 

11. Texniki xidmət stansiyasının istehsalat-texniki göstəricilərinə aiddir: 

A) işlərin əmək tutumu və dəyəri, ehtiyat hissələrinin miqdarı və dəyəri və b.; 

B) avtomobil-gəlmələrin sayı, fəhlələrin sayı; 

C) məişət xidmətlərinin, ehtiyat hissələrinin dəyəri; 

D) işçi postların sayı; məişət xidmətlərinin dəyəri; 

E) texnoloji göstəricilər, ehtiyat hissələrinin dəyəri. 

 

12. Yerləşmə prinsipinə görə stansiyalar aşağıdakı kimi bölünür: 

A) şəhər və yol tipli;  B) şəhər, yol və şəhər ətrafı;     

C) təminatlı, kompleks, ixtisaslaşdırılmış;  D) şəhər və kənd tipli; 

E) kiçik, orta, böyük və iri. 

 

13. Əsas istehsalat fəaliyyətinin xarakterinə görə texniki xidmət stansiyaları 

bölünür: 

A) təminatlı, kompleks, ixtisaslaşdırılmış, özünə xidmət; 

B) firma, müstəqil;     C) kiçik, orta, böyük və iri; 

D) universal və ixtisaslaşdırılmış;   E) diaqnostika, təmir. 

 

14. Xarakterindən və yerindən asılı olaraq cari təmir işləri aparılır: 

A) işçi postlarda, ya da stansiyanın istehsalat sexlərində;  B) işçi postlarda;  

C) köməkçi postlarda və təmir zonasında;    D) qaldırıcılarda; 

E) xəndəklərdə. 

 

15. İşlərin texnoloji prosesi anbar binasında aşağıdakı zonaların olmasını tələb 

edir: 

A) ehtiyat hissələrinin qəbulu, anbarlarda yerləşdirilməsi və qorunması, verilməsi və  

      komplektləşdirilməsi; 

B) ehtiyat hissələrinin qəbulu, təhvili və komplektləşdirildməsi; 

C) anbarda yerləşdirilməsi, verilməsi və komplektləşdirilməsi; 

D) qoruma və verilmə; 

E) qəbul və təhvil. 

 

16.Texniki xidmət stansiyasında işçi postlar ola bilər: 

A) universal və ixtisaslaşdırılmış; B) əsas və köməkçi;      C) komplektləşdirilmiş; 

D) təmir üçün;                   E) gözləmə üçün. 

 

17. Texniki xidmət stansiyasında texniki qulluq üçün neçə təşkil metodu istifadə 

olunur? 

A) iki;    B) üç;   C) dörd; D) beş;  E) bir. 
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18. Texniki xidmət stansiyasında cari təmirin neçə təşkil metodu istifadə olunur? 

A) iki;        B) üç;  C) beş;  D) bir;  E) ancaq aqreqat metodu. 

 

19. Texniki xidmət stansiyasında avtomobillərin yuyulmasının neçə üsulu istifadə 

olunur? 

A) üç;   B) iki;   C) dörd;   D) beş;   

E) ancaq mexanikləşdirilmiş yuma. 

 

20. Texniki xidmət stansiyasında nəzarət əməliyyatları aparıldıqda tətbiq olunan 

nəzarət metodları xarakterinə görə neçə tipə bölünür? 

A) iki;   B) üç;  C) dörd;  D) obyektiv və əməliyyat nəzarəti; 

E) subyektiv və çıxış nəzarəti. 

 

21. Mühərrikin soyutma sisteminin əsas nasazlıq əlamətlərini göstərin: 

A) həddən artıq qızma və həddən artıq soyuma; 

B) ventilyator və su nasosu intiqalının qayışının zəif tarımlanması; 

C) çoxlu ərp yığılması və soyutma sistemi radiatorunun çirklənməsi; 

D) su nasosunun nasazlığı; 

E) sistemin kipliyinin pozulması. 

 

22. Mühərrikin yağlama sisteminin nasazlığının xarici əlamətləri aşağıdakılardır: 

A) yağın çirklənməsi, sistemdə təzyiqin azalması və artması; 

B) yağ nasosunun detallarının yeyilməsi; 

C) yağın özlülüyünün azalması; 

D) yağın özlülüyünün artması; 

E) yağlama sisteminin borularının və ya yağ süzgəclərinin çirklənməsi. 

 

23. Texniki xidmət stansiyasında avtomobillərin texniki qulluğu və cari təmiri üzrə 

bütün işlərin uçotu üçün əsas ilkin sənədlər hansılardır? 

A) naryad-sifariş, ehtiyat hissələrinə tələbnamə və qəbul aktı; 

B) naryad-siyariş, qəbul aktı; 

C) yol vərəqi, naryad-sifariş; 

D) naryad-sifariş, uçot vərəqi, qəbul aktı; 

E) qəbul-təhvil aktı, preyskurant, ehtiyat hissələrinə tələbnamə. 

 

24. İşçi postun il ərzində buraxma qabiliyyəti aşağıdakı düsturla təyin edilir: 
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25.Avtoservisdə xidmətlər kompleksi neçə növə bölünür? 

A) iki (lokal və dolayısı);  B) üç (universal, ixtisaslaşdırılmış və lokal); 

C) dörd;    D) beş; 

E) bir. 

 

26. Avtoıervisin xidmətlər kompleksi aşağıdakı işlərdən ibarətdir: 

A) lokal və dolayısı;  B) sadə və mürəkkəb;  C) lokal və yerli; 

D) dolayısı və bilavasitə; E) texniki və texnoloji. 
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27. Fərdi avtomobil üçün servis kitabçası: 

A) satılmış avtomobilə verilir;                      B) mağazada satılır; 

C) texniki xidmət stansiyasında verilir; D) satıcı-firma tərəfindən tərtib edilir; 

E) avtomobilin pasportu sayılır. 

 

28. TXS-in ölçüsü xarakterizə oluna bilər: 

A) postların və avtomobil yerlərinin sayı ilə;   

B) TXS-na avtomobil-gəlmələrin sayı ilə; 

C) istehsalat proqramı ilə; 

D) qaldırıcıların və xəndəklərin sayı ilə; 

E) TXS-nın ərazisinin həndəsi ölçüləri ilə. 

 

29. TXS üçün istehsalat gücünün göstəricisi aşağıdakıdır: 

A) il ərzində kompleks xidmət göstərilən avtomobillərin sayı; 

B) avtomovil-yerlərin sayı;         C) qaldırıcıların və xəndəklərin sayı; 

D) texnoloji avadanlığın sayı;     E) istehsal olunan məhsulun miqdarı. 

 

30. İşlərin keyfiyyətini, tam həcmini və texnoloji ardıcıllığını təmin etmək üçün 

TXS-in istehsalat sahələri aşağıdakılarla təmin edilməlidir: 

A) müvafiq sənədlər və texnoloji avadanlıqla; B) texnoloji xəritələrlə; 

C) yüksək ixtisaslı fəhlələrlə;    D) mexanikləşdirmə vasitələri ilə; 

E) stol-stulla. 

 

31.ATexniki xidmət stansiyasında özünəxidmət postları nəzərdə tutulur: 

A) avtomobil sahibləri tərəfindən TQ və təmirin bəzi işlərinin müstəqil, özləri 

tərəfindən yerinə  yetirilməsi üçün; 

B) müəssisənin özünəxidmət işlərinin yerinə yetirilməsi üçün; 

C) TXS-nın işçilərinin avtomobillərinə xidmət etmək üçün; 

D) köməkçi işlərin yerinə yetirilməsi üçün; 

E) işdən kənar vaxtda fəhlələr tərəfindən istifadə edilməsi üçün. 

 

32.TXS-in rəngləmə sahəsində rəngləmə prosesinin ümumi texnoloji ardıcıllığı 

aşağıdakı kimidir: 

A) rənglənəcək səthin hazırlanması, qruntun, şpatel qatının, lak-rəng örtüyünün 

çəkilməsi, qurutma;  

B) səthin hazırlanması,    C) qrunt, şpatel, rəng örtüyünün çəkilməsi, qurutma; 

D) şpatel qatının çəkilməsi, hamarlama, rəngin vurulması, qurutma;  

E) qruntun çəkilməsi, qurutma, şpatel qatının çəkilməsi, qurutma. 

 

33.TXS-da kuzov işlərinə aiddir: 

A) armatur, üzçəkmə, tənəkə, rəngsaz, ağac emalı işləri; 

B) tənəkə və rəngsaz işləri;     C) dəmirçi və rəngsaz işləri; 

D) üzçəkmə və rəngsaz işləri;    E) qaynaq və rəngsaz işləri. 

 

34. Texnoloji proseslərin təşkilində texnoloji xəritələr ilkin sənədlər olmaqla 

aşağıdakı kimi bölünür: 

A) dörd qrupa;                   B) əməliyyat və post texnoloji xəritələri;   

C) əməliyyat və xəritə-sxemlər texnoloji xəritələri; 

D) əməliyyat-post və xəritə-sxemlər;                 E) beş qrupa. 
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35.DAvtomobil mühərrikinin xüsusi yanacaq sərfi hansı ifadə ilə təyin edilir? 
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36.DEtibarlılığın neçə xüsusiyyəti vardır? 

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

 

37.Avtomobillərin CT-i nə zaman aparılır? 

A) tələbata görə.            B) hər 1000 km-dən sonra;  C) hər 5000 km-dən sonra; 

D) hər gün;    E) hər 100000 km-dən sonra; 

 

38. Diaqnostika sisteminə nələr daxildir? 

A) obyekt, avadanlıq və alqoritm;   B) obyekt və avadanlıq;   C) avadanlıq və alqoritm; 

D) obyekt və alqoritm;                  E) obyekt və operator. 

 

39.D-1 diaqnostikasında əsasən hansı işlər görülür? 

A) hərəkət təhlükəsizliyini təmin edən elementlər diaqnostika edilir; 

B) mühərrik diaqnostika edilir;             C) transmissiya diaqnostika edilir; 

D) körpülər diaqnostika edilir;                E) kuzov diaqnostika edilir. 

 

40.Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

  ... fərdi avtomobillərin istismar intensivliyini xarakterizə edən əsas amillərdən 

biridir. 

A) orta illik yürüş.        B) iş günləri;  C) xarici görünüşə dərin qulluq;  

D) texniki hazırlıq əmsalı;                     E) texniki qulluğa qədər yürüş;   

  

41.Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

 

 ... fərdi sahiblərə məxsus avtomobillərin istismarının ən vacib xarakteristikalarından 

biridir. 

A)avtomobilin saz saxlanması ilə əlaqədar xərclər;        B) xidmət müddəti;  

C) etibarlılıq əmsalı;  D) yanacaq və sürtgü materiallarına çəkilən xərclər; 

E) texniki qulluq xərcləri. 

 

42Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

... fərdi avtomobilin istismarı ilə bağlı xərclərin tam tərkibini  əks etdirir. 

A) avtomobilə texniki xidmət, istismar materialları, dayanacaq, sığorta, vergilər; 

B) dayancaq, yanacaq, sürtgü materialları;       C) dayancaq, sığorta, vergilər; 

D) avtomobilin alınması, sığorta, vergilər; 

E) avtomobilə texniki qulluq, ehtiyat hissələri, şinlər 

 

43.Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

Fərdi minik avtomobili texniki təsirlərin ... kompleksinə məruz qalır. 

A) üç;  B) iki;  C) dörd;  D) beş;  E) bir. 
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44.Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

Minik avtomobillərinin satışdan qabaq hazırlığı ... növ iş kompleksini nəzərdə 

tutur. 

A)üc           B) bir;  C) iki;  D) dörd;  E) beş. 

 

45.Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

Minik avtomobillərinin satışdan qabaq məcburi işlər kompleksinə ... daxildir. 

A) texniki sənədlərin tam komplekstinin olmasının yoxlanması; 

B) texniki qulluq; C) yağlama işlərinin aparılması; 

D) avtomobilin tam rənglənməsi;           E) bərkitmə işlərinin aparılması. 

 

46.Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

Satılan avtomobil üçün təminatlı xidmət müddəti ... başlayır. 

A) avtomobilin satıldığı tarixdən; 

B) birinci texniki qulluğun aparıldığı tarixdən sonra; 

C) avtomobilin mağazaya daxil olduğu andan; 

D) birinci qüsur aşkar edildiyi vaxtdan; 

E) xidmət haqqında müqavilə bağlandığı tarixdən. 

 

47.Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

Avtomobil zavodunun təminatına görə avtomobillərin aradan qaldırılmalı 

qüsurları ... qrupa bölünür. 

A) iki;            B) sadə və mürəkkəb;  C) üç;  D) dörd;   

E) sadə və reklamasiya olunan. 

 

48. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

Texniki xidmət stansiyasında istehsalat prosesinin vahid texnoloci marşrutu ... 

işlərini əhatə   edir: 

A) avtomobilin qəbulu, texniki qulluğu və təmiri, avtomobilin təhvil verilməsi; 

B) qəbul, təmir, təhvil;   

C) yuma-yığışdırma, nizamlama, nəzarət-diaqnostika, təmir işləri; 

D) qəbul-təhvil, diaqnostika;                     E) texniki qulluq, təmir, təhvil. 

 

49.Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin.  Texniki xidmət 

stansiyasında avtmobillərə texniki xidməti idarə etmək üçün ... başlanğıc amil  

olmalıdır: 

A) altı;          B) üç;  C) dörd;  D) on;  E) on iki. 

 

50.Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

Texniki xidmət stansiyasının istehsalat fəaliyyətini idarə etmək üçün ... 

göstəriciləri tətbiq edilir: 

A) plan-iqtisadi, istehsalat-texniki və texnoloji iş; 

B) texnoloji, texniki və informasiya;   C) texniki-iqtisadi, ekoloji; 

D) maddi, maliyyə və informasiya;   E) əmək, istehsalat. 

 

51.Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

Yerləşmə prinsipinə görə stansiyalar ... olur. 

A) şəhər və yol tipli;       B) şəhər, yol və şəhər ətrafı; D) şəhər və kənd tipli; 

C) təminatlı, kompleks, ixtisaslaşdırılmış;  E) kiçik, orta, böyük və iri. 
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52.Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

Əsas istehsalat fəaliyyətinin xarakterinə görə texniki xidmət stansiyaları ... tipli 

olur. 

A) təminatlı, kompleks, ixtisaslaşdırılmış, özünə xidmət;    B) firma, müstəqil;  

C) kiçik, orta, böyük və iri; D) universal və ixtisaslaşdırılmış;    E) diaqnostika, təmir. 

 

53. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

Xarakterindən və yerindən asılı olaraq cari təmir işləri ... aparılır: 

A) işçi postlarda, ya da stansiyanın istehsalat sexlərində;  B) işçi postlarda; 

C) köməkçi postlarda və təmir zonasında;    D) qaldırıcılarda; 

E) xəndəklərdə. 

 

54. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

İşlərin texnoloji prosesi anbar binasında ... zonalarının olmasını tələb edir: 

A) ehtiyat hissələrinin qəbulu, anbarlarda yerləşdirilməsi və qorunması, verilməsi və  

      komplektləşdirilməsi; 

B) ehtiyat hissələrinin qəbulu, təhvili və komplektləşdirildməsi; 

C) anbarda yerləşdirilməsi, verilməsi və komplektləşdirilməsi; 

D) qoruma və verilmə; 

E) qəbul və təhvil. 

 

55.Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

Texniki xidmət stansiyasında işçi postlar ... ola bilər. 

A) universal və ixtisaslaşdırılmış;      B) təmir üçün;  C) əsas və köməkçi; 

D) komplektləşdirilmiş;                   E) gözləmə üçün. 

 

56. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

Texniki xidmət stansiyasında texniki qulluq üçün ... təşkil metodu istifadə olunur. 

A) iki.    B) üç;  C) bir;  D) dörd;  E) beş;   

 

57. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

Texniki xidmət stansiyasında cari təmirin ... təşkil metodu istifadə olunur. 

A) iki;          B) beş;  C) üç;  D) bir;          E) ancaq aqreqat metodu. 

 

58.Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

Texniki xidmət stansiyasında avtomobillərin yuyulmasının ... üsulu istifadə olunur. 

A) üç;            B) dörd;  C) iki;   D) beş; 

E) ancaq mexanikləşdirilmiş yuma. 

 

59. Yanacaqların yer səthinin səviyyəsinə görə saxlanmasının neçə üsulu var? 

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

 

60. Yanacaqların yer səthinin səviyyəsinə görə saxlanma üsulları hansılardır? 

A) A, B və C bəndlərində göstərilən      B) yerüstü;  C) yeraltı;   

D) yarımzirzəmi;                              E) A və B bəndlərində göstərilən;  . 

 

61.Yanacaqların saxlanma üsullarından  hansı (qənaətlilik baxımından) daha 

səmərəlidir? 

A) yeraltı;                        B) yerüstü;    C) yarımzirzəmi;   

D) A və C bəndlərində göstərilən;  E)  heç biri. 
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62.Avtonəqliyyatda neçə yanacaq sərfi norması tətbiq edilir? 

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

 

63.Xətti yanacaq sərfinin norması hansı göstəriciyə görə verilir? 

A) avtomobilin 100 km. yürüşünə görə;      B) nəqliyyat işinə görə;   

C) məhsuldarlığa görə;                              D) yürüşə və nəqliyyat işinə görə; 

E) avtomobilin yükgötürmə qabiliyyətinə görə. 

 

64. Avtomobillər üçün ümümi halda xətti yanacaq sərfi hansı düsturla hesablanır? 

A) ZH
DW

H
DL

HQ kHx ++++= )
100

1(
100

)
100

1(
100

; 

B)  )
100

1(
100

)
100

1(
100

DL
H

DW
HQ Hx +++= ; 

C)  ZH
D

LHQ kx ++= )
100

(
100

1
; 

D)  ZH
D

W
DL

HQ kx ++++= )
100

(
100

1
)

100
1(

100
; 

E)  kHx H
DW

H
L

HQ +++= )
100

1(
100100

. 

 

65.Sərnişin avtomobilləri üçün yanacaq sərfi hansı düsturla hesablanır? 

A) )
100

1(
100

DL
HQ x += ; B) )

100
1)(

100100
(

DW
H

L
HQ Hx ++= ;   

C) ZH
DL

HQ kx ++= )
100

1(
100

;                           D) ZH
DW

HQ kH ++= )
100

1(
100

; 

E) kHx H
DW

H
L

HQ +++= )
100

1(
100100

. 

 

66.Xarakterinə və yerinə yetirilməsinə görə CT işləri neçə hissəyə bölünür? 

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

 

67.Müxtəlif xüsusiyyətlərə görə bərkitmə işləri ... qrupa bölünür. 

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

 

68.Texniki qulluq işlərinin aparılma üsulları neçədir? 

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

 

69.Texniki qulluq işlərinin aparılma üsulları hansılardır? 

A) A və B bəndlərində göstərilən.   B) universal postlar; C) ixtisaslaşdırılmış postlar; 

D) dalanvari postlar;   E) keçidli postlar; 

 

70.TQ və CT-də əməyin təşkili formaları neçədir? 

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

 

71. CT-in yerinə yetirilmə üsulları neçədir? 

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

 

72.CT-in yerinə yetirilmə üsulları hansılardır? 

A) fərdi və aqreqat;             B) fərdi və kompleks;  C) aqreqat və kompleks; 

D) universal və kompleks;  E) kompleks və xüsusi. 
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73.Avtomobillərin saxlanmasının neçə üsulu var? 

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

 

74.  Bağlı dayanacaqlar yer səthinin səviyyəsinə görə neçə qrupa bölünür? 

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

 

75.İsidilən bağlı dayanacaqlarda hava temperaturu hansı hədlərdə saxlanmalıdır? 

A)   5;  B)  10;  C)  5;   D)  15; 

E)  20 

 

76.Bağlı dayanacaqlar mexanikləşdirmə növünə görə neçə qrupa bölünür? 

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

 

77.Çoxmərtəbəli dayanacaqlarda rampalar neçə formalı olur? 

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

 

78.Çoxmərtəbəli dayanacaqlarda düzxətli rampaların maksimal mailliyi nə qədər 

olur? 

A) 16%;        B) 6%;  C) 13%; D) 24%; E) 35%. 

 

79.Çoxmərtəbəli dayanacaqlarda əyrixətli rampaların maksimal mailliyi nə qədər 

olur? 

A) 13%;            B) 6%;      C) 16%;  D) 24%;                       E) 35%. 

 

80.Çoxmərtəbəli dayanacaqlarda rampanın buraxma qabiliyyəti hansı düsturla 

hesablanır? 

A) 
inav

av

LL

V
A

+
=

1000
;              B) 

av

av

L

V
A

1000
= ; C) 

av

av

V

L
A

1000
=  ; 

D) 
av

inav

V

LL
A

1000

+
= ;                E) 

av

in

V

L
A

1000
= . 

81. Texniki xidmətin mahiyyətindən onun neçə əsas funksiyası doğur: 

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

 

82. İstehsalçı-firmanın texniki xidmətinin təşkilinin əsasında duran ümumi 

prinsiplərin sayını  göstərin. 

A) 7;         B) 6;  C) 4;  D) 9;   E) 5. 

 

83.İstehsalçı-firmanın texniki xidmət sistemində məşğul olan aparatına ümumi 

halda neçə funksiya həvalə edilir? 

A) 9;           B) 6;  C) 4;   D) 7;  E) 5. 

 

84.Texniki xidmətin çoxsaylı təşkil formaları əsasən neçə  qrupa bölünür? 

A) 2.               B) 6;               C) 4;               D) 9;               E) 7; 

               

85. Əksər iri və orta xarici firmalarda texniki xidmət aparatının təşkilati strukturu 

yerinə  görə neçə  bənddən ibarətdir? 

A) 2.              B) 6;               C) 4;               D) 9;               E) 7; 
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86. Firmanın mərkəzi aparatında texniki xidmət şцbəsi təşkilatı cəhətdən neçə 

tipik    formada ola bilər? 

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

 

87. Şəxsi nəqliyyat vasitələrinə olan tələbatın ödənilməsi neçə qrup amillərlə 

müəyyən olunur? 

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

88.Şəxsi nəqliyyat vasitələrinə olan tələbatı təmin edən amillərdən hansı 

göstərilmişdir? 

A) mövcud avtomobil parkının vəziyəti;                  B) əhalinin gəlirləri;  

C) təbii iqlim şəraiti ;       D) texniki qulluq və təmir xidmətlərinin qiyməti; 

E) nəqliyyat vasitələri ilə təmin olunma səviyyəsi . 

 

89. Şəxsi nəqliyyat vasitələrinə olan tələbatı təmin edən amillərdən hansı 

göstərilmişdir? 

A) nəqliyyat vasitələrinin satış səviyyəsi;      B) əhalinin gəlirləri;  

C) təbii iqlim şəraiti ;                    D) texniki qulluq və təmir xidmətlərinin qiyməti; 

E) nəqliyyat vasitələri ilə təmin olunma səviyyəsi . 

 

90. Şəxsi nəqliyyat vasitələrinə olan tələbatı formalaşdıran, yaradan amillərdən 

hansı   göstərilmişdir? 

A) əhalinin gəlirlərinin bölüşdürülməsinə təsir edən sosial amillər; 

B)    mövcud avtomobil parkının vəziyəti;      C)  nəqliyyat vasitələrinin satış səviyyəsi; 

D)  avtoservis müəssisələri şəbəkəsi ;             E) «özünə xidmət» prinsipi. 

 

91.Əhalinin avtomobillərinin texniki qulluq və təmir xidmətlərinə olan əsasən neçə  

yolla (kanalla ) ödənir? 

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

92. TXS-lər yerləşmə əlamətinə görə neçə qrupa bölünür? 

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

 

93.TXS-lər əsas istehsalat fəaliyyətinin xarakterinə görə neçə qrupa bölünür? 

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

 

94. TXS-lər istehsalat gücünə və ölçüsünə görə neçə qrupa bölünür? 

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

 

95. Şəhər tipli TXS-lər neçə növ olur? 

A) 2.       B) 6;             C) 4;             D) 3;             E) 7;     
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96. TXS-lərin ixtisaslaşdırılması əsasən neçə əlamətə görə aparılır? 

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

 

97. Sığorta şirkətləri TXS-lər saxlaya bilərmi? 

A)  hə;             B)  yox;             C) qeyri-müstəqil;             D) müqavilə əsasında; 

E)  istehsalçı-firmadan icazə almaqla. 

 

98.TQ-da universal postlar neçə tipdə ola bilər? 

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

 

99. TQ-da ixtisaslaşdırılmış postlar metodu neçə üsulla həyata keçirilə bilər? 

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

 

100. Dövriyyə fondu CT-in hansı metodunda daha səmərəlidir? 

A)  aqreqat ;             B)  fərdi;             C)  universal;             D) ixtisaslaşdırılmış; 

E)  axın. 

 

101. TQ-nin hansı təşkil metodunda sinxronlaşdırma vacib şərtdir? 

A) ixtisaslaşdırılmış;    B)  fərdi;      C) aqreqat ;        D)  universal;             E)  dalanvari. 

 

102.İşçi postların sinxronlaşdırılması üçün vasitədir: 

A) texnoloji xəritələr;             B) xəritələr ;             C)  texnoloji avadanlıq; 

D) avtomobillərin sayı;            E)  postların sayı. 

 

103.Avtomobillərin texniki qulluq və təmirində istehsalatın təşkilinin neçə metodu 

daha geniş tətbiq tapmışdır? 

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

         

104.İstehsalatın təşkili metodu TXS-də istehsalatın hansı göstəricilərindən asılı 

olaraq seçillir? 

 A) konsentrasiya və ixtisaslaşma səviyyəsi;               B)  işçi sayı; 

C)  post sayı;         D) avtomobil sayı;         E)  keyfiyyət səviyyəsi. 

 

105.Lokal və əlavə xidmətlərin birgə yerinə yetirilməsi necə adlanır? 

A) inteqral;             B)  konsentrasiya;                   C)  ixtisaslaşma ;              

D) avtomobil sayı;                 E)  keyfiyyət səviyyəsi. 

106.TXS-də neçə növ nəzarət metodu istifadə olunur? 

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

 

107.Müştərilərə mədəni xidməti təmin etmək üçün TXS işçilərinə tələblər neçə 

qrupa bölünür? 

  B)  2;                A)  6;            C)  4;             D) 7;             E)  3. 
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108.Avtoservis işçisinin işgüzar keyfiyyətləri əsasən neçə tərkib hissənin üzvi 

birləşməsindən ibarətdir? 

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

 

109.TXS-də işin təşkili və uçotu üçün istifadə edilən sənədlər  ümumi halda neçə 

qrupa bölünür? 

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

 

110.Avtomobillərə xidmətin idarə edilməsi üçün neçə başlanğıc amil olmalıdır? 

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

 

111. TXS-in istehsalat fəaliyyətinin idarə edilməsi üçün neçə qrup göstəricilər 

istifadə   olunur? 

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

        

112.Obyektin etibarlılığı haqqında informasiya neçə xassəyə malik olmalıdır? 

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

 

113.Avtoservisdə xidmət: 

A) işçilərin əməyi olub, fərdi şəxslərə məxsus nəqliyyat vasitələrinin xidməti üzrə     

fəaliyyət şəklində ifadə olunur. 

B)  istehsalat sahələrində yaradılmış məhsul olub gələcəkdə istifadə edilə bilir; 

C) xidmətlərin istehsalı və istifadəsi onların icrası və alınması vaxtına görə üst-üstə 

düşməyən sahədir; 

D) yaradılmış məhsulun ehtiyat şəklində mövcud olduğu sahədir; 

E)  yalnız avtomobillərin satışı ilə məşğul olan sahədir. 

 

114.TXS-də avtomobillərin texniki qulluğu və təmiri üzər bütün işlərin uçotu üçün 

əsas ilkin sənədlərin  minimum sayı neçə ola bilər? 

 A) 3;             B) 1;             C)  4;             D) 5;             E)  6. 

 

115. TXS-də sənədlər dövriyyəsi texnologiyasına qoyulan ümumi tələblərin sayı 

təxminən neçədir?              

A) 13;             B) 1;             C)  4;             D) 5;             E)  16. 

116. TXS-də hansı nəzarət metodları istifadə olunur?             

A) subyektiv və obyektiv;     B)  təşkilati və texniki;            C)  iqtisadi və texnoloji;             

D)  subyektiv və real;              E)  obyektiv və texnoloji. 

 

 117. Ehtiyat hissələrinə tələbatı müəyyən edən bütün amilləri, adətən, neçə qrupa 

bölürlər? 

  A)  4;             B)  1;             C)  3;             D) 5;             E)  6. 
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118. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

Texniki xidmət stansiyasında nəzarət əməliyyatları aparıldıqda tətbiq olunan 

nəzarət metodları xarakterinə görə ... tipə bölünür. 

A) iki;           B) üç;  C) obyektiv və əməliyyat nəzarəti;  D) dörd; 

E) subyektiv və çıxış nəzarəti. 

 

119.Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

... mühərrikin soyutma sisteminin əsas nasazlıq əlamətləridir. 

A) həddən artıq qızma və həddən artıq soyuma; 

B) ventilyator və su nasosu intiqalının qayışının zəif tarımlanması; 

C) çoxlu ərp yığılması və soyutma sistemi radiatorunun çirklənməsi; 

D) su nasosunun nasazlığı; 

E) sistemin kipliyinin pozulması. 

 

120.Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

... mühərrikin yağlama sisteminin nasazlığının xarici əlamətləridir. 

A) yağın çirklənməsi, sistemdə təzyiqin azalması və artması; 

B) yağın özlülüyünün azalması;            C) yağ nasosunun detallarının yeyilməsi; 

D) yağın özlülüyünün artması; 

E) yağlama sisteminin borularının və ya yağ süzgəclərinin çirklənməsi. 

                

121.Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

                     ... texniki xidmət stansiyasında avtomobillərin texniki qulluğu və cari 

təmiri üzrə bütün işlərin uçotu üçün əsas ilkin sənədlərdir. 

A) naryad-sifariş, ehtiyat hissələrinə tələbnamə və qəbul aktı; 

B) naryad-siyariş, qəbul aktı; 

C) yol vərəqi, naryad-sifariş; 

D) naryad-sifariş, uçot vərəqi, qəbul aktı; 

E) qəbul-təhvil aktı, preyskurant, ehtiyat hissələrinə tələbnamə. 

 

122. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

Avtoservisdə xidmətlər kompleksi ... növə bölünür. 

A)iki (lokal və dolayısı);    B) beş; C) üç (universal, ixtisaslaşdırılmış və lokal); 

D) dörd;                              E) bir. 

 

123. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

Avtoıervisin xidmətlər kompleksi ...işlərdən ibarətdir: 

A) lokal və dolayısı;     B) dolayısı və bilavasitə;  C) sadə və mürəkkəb;  

D) lokal və yerli;            E) texniki və texnoloji. 

 

124. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

Fərdi avtomobil üçün servis kitabçası ... 

A) satılmış avtomobilə verilir;                          B) mağazada satılır; 

C) satıcı-firma tərəfindən tərtib edilir;             D) texniki xidmət stansiyasında verilir;  

E) avtomobilin pasportu sayılır. 

 

125. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

TXS-in ölçüsü ... xarakterizə olunur. 

A) postların və avtomobil yerlərinin sayı ilə.  B) TXS-nın ərazisinin həndəsi ölçüləri ilə. 

C) TXS-na avtomobil-gəlmələrin sayı ilə;                 D) istehsalat proqramı ilə; 

E) qaldırıcıların və xəndəklərin sayı ilə; 
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126.Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

... TXS üçün istehsalat gücünün göstəricisidir. 

A) il ərzində kompleks xidmət göstərilən avtomobillərin sayı; 

B) avtomovil-yerlərin sayı;    C) texnoloci avadanlığın sayı; 

D) qaldırıcıların və xəndəklərin sayı; E) istehsal olunan məhsulun miqdarı. 

 

127. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

İşlərin keyfiyyətini, tam həcmini və texnoloji ardıcıllığını təmin etmək üçün TXS-

in istehsalat sahələri ... təmin edilməlidir. 

A) müvafiq sənədlər və texnoloji avadanlıqla;       B) mexanikləşdirmə vasitələri ilə;  

C) texnoloji xəritələrlə;     D) yüksək ixtisaslı fəhlələrlə;  E) stol-stulla. 

 

128. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

... texniki xidmət stansiyasında özünəxidmət postları nəzərdə tutulur. 

A) avtomobil sahibləri tərəfindən TQ və təmirin bəzi işlərinin müstəqil, özləri 

tərəfindən yerinə   yetirilməsi üçün; 

B) köməkçi işlərin yerinə yetirilməsi üçün; 

C) müəssisənin özünəxidmət işlərinin yerinə yetirilməsi üçün; 

D) TXS-nın işçilərinin avtomobillərinə xidmət etmək üçün; 

E) işdən kənar vaxtda fəhlələr tərəfindən istifadə edilməsi üçün. 

 

129. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

... TXS-in rəngləmə sahəsində rəngləmə prosesinin ümumi texnoloji ardıcıllığıdır. 

A)rənglənəcək səthin hazırlanması, qruntun, şpatel qatının, lak-rəng örtüyünün 

çəkilməsi,      qurutma;  

B) qrunt, şpatel, rəng örtüyünün çəkilməsi, qurutma;       C) səthin hazırlanması,  

D) şpatel qatının çəkilməsi, hamarlama, rəngin vurulması, qurutma;  

E) qruntun çəkilməsi, qurutma, şpatel qatının çəkilməsi, qurutma. 

 

130.Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

... TXS-da kuzov işlərinə aiddir. 

A) armatur, üzçəkmə, tənəkə, rəngsaz, ağac emalı işləri; 

B) üzçəkmə və rəngsaz işləri;  C) tənəkə və rəngsaz işləri; 

D) dəmirçi və rəngsaz işləri;   E) qaynaq və rəngsaz işləri. 

 

131. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

Texnoloji proseslərin təşkilində texnoloji xəritələr ... qrupa bölünür. 

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

 

132. Məlum təcrübələri nəzərə alaraq ümumiləşmiş hal üçün ehtiyat hissələrini 

onların sərf olunma səviyyəsinə görə neçə qrupa bölmək olar? 

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

 

133.«A» qrupu detallar nomenklaturasının təxminən neçə faizini (%) təşkil edir? 

A)  10;             B)  5;              C) 70;             D)  90;             E)   30. 

 

134. «B» qrupu detallar nomenklaturasının təxminən neçə faizini (%) təşkil edir? 

 A)   30.       B)  5;             C) 10;             D) 70;             E)  90;         

      

135.«C» qrupu detallar nomenklaturasının təxminən neçə faizini (%) təşkil edir? 

  A)  60;             B)  10;           C) 70;             D)  90;             E)   30. 
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136.«A» qrupu detallar  ehtiyat hissələrinin ümumi istehsalının neçə faizini (%)  

əhatə edir?  

 A) 70;       B)  22;  C)  60;               D)  90;                 E)   30. 

 

137. «B» qrupu detallar  ehtiyat hissələrinin ümumi istehsalının neçə faizini (%)  

əhatə edir? 

 A) 22;             B)  32;             C)  60;             D)  92;             E)   12. 

  

138.«C» qrupu detallar  ehtiyat hissələrinin ümumi istehsalının neçə faizini (%)  

əhatə edir?  

  A)  8;        B)  62;             C) 22;             D)  92;             E)   18. 

 

139. Universal TXS-in anbarlarında saxlanma üçün tövsiyə olnunan ehtiyat 

hissələri nomenklaturası onların funksional təyinatına görə neçə qrupa bölünə 

bilər? 

 A) 3;             B)  8;              C)  5;              D)  4;             E)   1. 

 

140.Təcrübə göstərir ki, avtomobildə əsasən … adda detal onun istismar 

etibarlılığını təmin edir. 

  A)  600;             B)    900;             C)   400;             D)  1200;             E)     100. 

 

141. Praktika göstərir ki, ehtiyat hissələrinin satışından gələn gəlirin … faizi (%) 

600-700 adda detala aiddir. 

 A) 95;             B)  80;             C)   100;             D)  40;             E)   55. 

 

142. Praktika göstərir ki, ehtiyat hissələrinin satışından gələn gəlirin … faizi (%) 

1500-2000 adda detala aiddir. 

 A)   5;             B)   80;             C)   95;             D)  20;             E)   55. 

 

143. Praktika göstərir ki, ehtiyat hissələrinin satışından gələn gəlirin 95 faizi (%) 

… adda  detala aiddir. 

A)   600-700;             B)    100-300;             C)   900-100;             D)  400-450; 

E)   850. 

 

144. Praktika göstərir ki, ehtiyat hissələrinin satışından gələn gəlirin 5%-i isə … adda 

detala aiddir. 

A)   1500-2000.    B)    100-300;        C)   600-700;     D)   900-100;        E)   4000-4500; 

 

145. Anbarda ehtiyatın dəyişmə qrafiklərindən  hansında ehtiyatın dəyişməsi tədricidir? 

A)    ;             B)   ;                  C)  

 

D) ;         E) hamısında 
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146. Anbarda ehtiyatın dəyişmə qrafiklərindən  hansında defisit tamam aradan 

götürülmüşdür? 

A) ;              B)  ;             C) ;  D) ; 

 E)    hamısında 

 

147.Anbarda ehtiyatın dəyişmə qrafiklərindən  hansında dərhal ehtiyat gətirilir? 

A)  ;           B)  ;             C)  ;             D)  ;             

E)  hamısında 

 

148.Anbarda ehtiyatın dəyişmə qrafiklərindən  hansında defisitə imkan verilmir, 

sifariş ani yerinə yetirilir? 

             

A) ;         B)  ;             C)  ;             D) ;             

E)  hamısında 

 

149. Avtoservis müəssisələrində avtomobil  ehtiyat hissələrinin ehtiyatlarını idarə 

etmək üçün ən sadə riyazi modeldə hansı parametrlər arasında əlaqəyə baxılır? 

A) Anbarda olan ehtiyatın miqdarı (E ) və bu ehtiyatın olduğu vaxt (V)  

B) Anbarda olan ehtiyatın miqdarı (E ) və onun dəyəri (Q)  

C) Anbarda olan ehtiyatın miqdarı (E ) və nomenklatura (N) 

D) Anbarda olan ehtiyatın olduğu vaxt (V) və avtomobillərin sayı 

E) Anbarda olan ehtiyatın nomenklaturası (N) və texnoloci təchizat (T). 

 

150. Anbarda ehtiyatın dəyişmə qrafiki  hansı parametrlər arasında əlaqəyə görə 

qurulur? 

A) Anbarda olan ehtiyatın miqdarı (E ) və bu ehtiyatın olduğu vaxt (V)  

B) Anbarda olan ehtiyatın nomenklaturası (N) və texnoloci təchizat (T). 

C) Anbarda olan ehtiyatın miqdarı (E ) və onun dəyəri (Q)  

D) Anbarda olan ehtiyatın miqdarı (E ) və nomenklatura (N) 

E) Anbarda olan ehtiyatın olduğu vaxt (V) və avtomobillərin sayı 

 

151.Anbarda ehtiyatın dəyişmə qrafikində E və V   parametrləri arasında hansı 

əlaqə vardır? 

A)   E=f(V/S)     B)     E+V=S;    C)     E-V=S;     D)     E*V=S;            E)    E=f(V) ;            

   

152.Anbarda ehtiyatın dəyişmə qrafiklərindən  hansında defisit göstərilmişdir? 

 A)  ;             B)  ;                   C) Belə bir qrafik yoxdur 
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D)  ;    E) hamısında 

 

153. Müxtəlif amillərdən asılı olaraq avtoservis praktikasında hazırda anbar 

tikintisinin əsasən neçə  istiqaməti yaranmışdır? 

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

 

154.Yükün xarakterindən asılı olaraq anbarda əsasən neçə  saxlama üsulu tətbiq 

olunur? 

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

     

155.İşlərin texnoloji prosesi anabarda neçə əsas zonanın olmasını nəzərdə tutur? 

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

 

156. Ehtiyatlar üçün sifarişin standart həcmi hansı düsturla təyin edilir? 

  A) 
C

VS
Q

2
= .      B)  

S

VC
Q

2
= ;              C)  

C

VS
Q

4
= ;     D) 

V

CS
Q

2
= ; 

E)  
C

VS
Q

3
= ;  

 

157. 
C

VS
Q

2
= ifadəsində detallara illik tələbat hansı işarə ilə göstərilmişdir? 

 A) V ;             B)  Q ;              C) S ;             D)  C ;             E) 2. 

 

158.
C

VS
Q

2
= ifadəsində sifarişin tərtibi və alınması ilə əlaqədar xərclər hansı 

işarə ilə göstərilmişdir? 

  A) S ;             B)  Q ;             C) V ;             D)  C ;             E)   2. 

 

159. 
C

VS
Q

2
= ifadəsində ehtiyat vahidinin saxlanmasına çəkilən xərcdər hansı 

işarə ilə göstərilmişdir? 

  A)  C ;             B)  Q ;              C) V ;             D) S ;             E)   2. 

 

160.TXS-də  işçi postların sayı hansı ifadə ilə təyin edilir? 

A) 
ppnii

p

PCTD

T
X








=

.

;               B)    
ppnii

p

PCTD

T
X







−
=

.

)1(
  ; 

C)   
ppnii

p

PCTD

T
X


=

.

  ;                              D)     
ppnii

p

PCTD

T
X

 
=

.

; 

 E)     
ppnii

p

PCTD

KT
X








=

.

 . 
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161.TXS-də  işçi postların sayı hansı ifadə ilə təyin edilir? 

A)   
ppnii

p

PCTD

KT
X








=

.

;               B)    
ppnii

p

PCTD

KT
X




=

.

 ; 

C)     
ppnii

p

PTD

KT
X








=

.

 ;    D)     
pnii

p

PCTD

KT
X




=

.


 ; 

E)    
ppnii

pp

PCTD

KT
X








=

.

 . 

 

162. Şəhər şəraitində açıq yerüstü biryaruslu dayanacaqlarda açıq saxlanma 

üsulunda dayanan bir avtomobil yeri üçün keçid və təhlükəsizlik zolaqları nəzərə 

alınmaqla nə qədər sahə, m2 tələb olunur? 

  A) 25 ;             B) 12;             C)  20 ;             D) 15 ;             E)   8 . 

 

163. Avtomobillərin çox yaruslu saxlanmasında  üç yarus üçün avtodayanacaqda 

bir avtomobilə düşən xüsusi ərazi sahə norması nə qədərdir?  

  A) 10 ;             B)  8;             C)  20 ;             D) 15 ;             E) 6 . 

 

164. Avtomobillərin çox yaruslu saxlanmasında  iki yarus üçün avtodayanacaqda 

bir avtomobilə düşən xüsusi ərazi sahə norması nə qədərdir?  

   A) 15 ;             B)  8;             C)  20 ;             D)10 ;             E) 6 . 

 

165.Avtomobillərin çox yaruslu saxlanmasında  dörd yarus üçün avtodayanacaqda 

bir avtomobilə düşən xüsusi ərazi sahə norması nə qədərdir?  

   A) 8;             B) 20 ;             C) 10 ;             D) 15 ;             E)  6 . 

 

166. Avtomobillərin çox yaruslu saxlanmasında  beş yarus üçün avtodayanacaqda 

bir avtomobilə düşən xüsusi ərazi sahə norması nə qədərdir?  

  A) 6 .      B)  8;             C) 20 ;             D) 10 ;             E) 15 ;              

 

167.Avtodayanacaqlar yerləşmə tipinə görə əsasən neçə qrupda təsnif olunur?  

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

 

168.Avtodayanacaqlar təyinatına görə  əsasən neçə qrupda təsnif olunur?  

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

 

169. Avtodayanacaqlar avtomobillərin yerləşmə tipinə görə  əsasən neçə qrupda 

təsnif olunur? 

  A)  2;              B) 5 ;             C) 4 ;             D) 3 ;             E)  6 . 
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170. Avtodayanacaqlar avtomobillərin saxlanma üsuluna görə   əsasən neçə 

qrupda təsnif olunur? 

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

 

171.Avtodayanacaqlar avtomobillərin yerinə qoyulma üsuluna görə   əsasən neçə 

qrupda təsnif olunur? 

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

 

172.Avtodayanacaqlar binanın konstruktiv tərtibinə görə əsasən neçə qrupda 

təsnif olunur? 

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

 

173.Dayanacaqda avtomobillərin düzülüşü neçə əlamətə görə təsnif olunur? 

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

 

174. Avtodayanacaqlarda rampanın, hərəkət zolağının orta xətti üzrə ölçülən 

mailliyi (hündürlüyün uzunluğa nisbəti) düzxətli bütöv rampalar üçün olmalıdır: 

 A)  1:5,5 .        B) 2:5,5 ;             C) 1:7,5;             D)  2:6,5;             E) 1:8,5   

 

175.Avtodayanacaqlarda rampanın, hərəkət zolağının orta xətti üzrə ölçülən 

mailliyi (hündürlüyün uzunluğa nisbəti) əyrixətli rampalar üçün olmalıdır: 

 A)       1:7,7              B)        2:5,5 ;             C)       2:6,5;             D)       1:8,5  ; 

 E)      1:5,5 . 

 

176.Avtodayanacaqlarda düzbucaqlı düzülüşdə keçidin eni çəp bucaqlı düzülüşə 

nisbətən: 

A)      böyük olur;              B)      kiçik olur;              C)       bərabər olur; 

D)       1:2 nisbətində olur ;                            E)1:5,5 nisbətində olur . 

 

177. Avtodayanacaqlarda çəp bucaqlı düzülüşdə keçidin eni düzbucaqlı düzülüşə 

nisbətən: 

A)   kiçik olur;            B)  böyük olur;            C)   bərabər olur; 

D)   2:1 nisbətində olur ;            E)    5,5: 1 nisbətində olur . 

 

178. Avtomobilin dayanacaq sahəsində bir avtomobilə düşən sahə (S, m2 ) 

göstəricisinə görə avtomobillərin keçidin oxuna perpendikulyar (90°) yerləşməsilə 

manec tipli dayanacaq: 

A)      daha qənaətlidir ;            B)  qənaətsizdir;              C)       böyükdür; 

D)  2:1 nisbətində olur  ;            E)  5,5: 1 nisbətində olur . 
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179. Avtomobilin hərəkəti üçün bir hərəkət zolağı olan rampanın buraxma 

qabiliyyəti aşağıdakı ifadə ilə hesablanır: 

A)      
t

D
3600

= ;             B)       
3600

t
D = ;            C)       

t
D

3600
= ;            

D)       
At

D
3600

= ;  E)        К
t

D
3600

= . 

 

180.Avtomobilin hərəkəti üçün bir hərəkət zolağı olan rampada hərəkətdə olan 

avtomobillər arasında vaxt intervalını  t,san. hesablamaq üçün ifadəni göstərin. 

A)    
v

i
t


=

3600
   ;            B)       

v
t

3600
= ;            C)       

iv
t


=

3600
; 

D)       
vR

i
t


=

3600
 ;             E)        

L

vi
t


=

3600
. 

 

181. Binanin isidilməsi üçün istilik sərfi aşağıdakı ifadədən təyin edili 

A)    ( )bhbdcbis ttKVqQ −= ;        B) ( )bhbdcbis ttKVqQ −= / ;             

C)  ( )bhbdcbis ttKVqQ −−= ;         D)     ( )bhbdcbis ttKVqQ += ; 

E)   ( )bhbdcbis ttKVqQ −=
. 

 

182.Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

TQ-da ixtisaslaşdırılmış postlar metodu ... üsulla həyata keçirilə bilər. 

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

           

183.Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

Dövriyyə fondu CT-in ... metodunda daha səmərəlidir. 

 A)aqreqat   B)  fərdi;         C) ixtisaslaşdırılmış;         D)  universal;             E)  axın. 

 

184. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

TQ-nin ... təşkil metodunda sinxronlaşdırma vacib şərtdir. 

  A)  ixtisaslaşdırılmış;   B) aqreqat ;    C)  universal;    D) fərdi;        E)  dalanvari. 

 

185.Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

 İşçi postların sinxronlaşdırılması üçün ... mühüm vasitədir: 

A) texnoloji xəritələr;            B) xəritələr ;             C)  texnoloji avadanlıq; 

D) avtomobillərin sayı;           E)  postların sayı. 

 

186. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

Avtomobillərin texniki qulluq və təmirində istehsalatın təşkilinin ... metodu daha 

geniş tətbiq tapmışdır? 

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

 

187. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

İstehsalatın təşkili metodu TXS-də istehsalatın ... göstəricilərindən asılı olaraq 

seçillir. 
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  A)  konsentrasiya və ixtisaslaşma səviyyəsi.               B) keyfiyyət səviyyəsi;            

  C)  işçi sayı;             D)  post sayı;                    E) avtomobil sayı;     

 

  188. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

Lokal və əlavə xidmətlərin birgə yerinə yetirilməsi ... adlanır. 

A) inteqral;     B) avtomobil sayı;       C)  konsentrasiya;         D)  ixtisaslaşma ; 

E)  keyfiyyət səviyyəsi. 

 

189.Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

TXS-də ... növ nəzarət metodu istifadə olunur. 

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

190.Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

Müştərilərə mədəni xidməti təmin etmək üçün TXS işçilərinə tələblər ...qrupa 

bölünür. 

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

 

191. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

Avtoservis işçisinin işgüzar keyfiyyətləri əsasən ...  tərkib hissənin üzvi 

birləşməsindən ibarətdir. 

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

 

192.Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

TXS-də işin təşkili və uçotu üçün istifadə edilən sənədlər  ümumi halda ... qrupa 

bölünür. 

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

 

193. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

Avtomobillərə xidmətin idarə edilməsi üçün ... başlanğıc amil olmalıdır. 

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

 

194. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

TXS-in istehsalat fəaliyyətinin idarə edilməsi üçün ... qrup göstəricilər istifadə   

olunur. 

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

 

195. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

Obyektin etibarlılığı haqqında informasiya ... xassəyə malik olmalıdır. 

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

 

196.Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

... avtoservisdə xidmətdir. 

 A) işçilərin əməyi olub, fərdi şəxslərə məxsus nəqliyyat vasitələrinin xidməti üzrə     

fəaliyyət şəklində ifadə olunan; 

 B)  istehsalat sahələrində yaradılmış məhsul olub gələcəkdə istifadə edilə bilən; 
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 C) xidmətlərin istehsalı və istifadəsi onların icrası və alınması vaxtına görə üst-üstə 

düşməyən sahə; 

D) yaradılmış məhsulun ehtiyat şəklində mövcud olduğu sahə; 

E)  yalnız avtomobillərin satışı ilə məşğul olan sahə. 

 


