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İmtahan testləri 

 

Fənn: Avtomobil  daşımaları 

Qrup: 150 

Müəllim: Məmmədov Dilan  

1. Cümləni tamamlayın. 

Nəqliyyatın … yükün (sərnişinlərin) hərəkət tərkibi ilə vaxta və fəzaya görə yerdəyişməsidir.  

A) istehsal prosesi                   B) boşaltma prosesi           C) texnoloji prosesi                

D) təmir prosesi                      E) yükləmə prosesi 

 

2. Nəqliyyat digər sahələr kimi, yeni maddi məhsul yaradırmı? 

A) yaratmır                              D) ilkin vaxt yaradır                 B) yaradır                             

E) xammal yaradır                   C) qismən yaradır  

 

3. Cümləni tamamlayın. 

    Yüklərin (sərnişinlərin) yerdəyişməsi, həm nəqliyyatın istehsal prosesi, həm də nəqliyyatın  ....     

A)  məhsuludur            D) gedişidir          B)  yürüşüdür            E) hərəkətidir                  C) xidmətidir 

       

4. Cümləni tamamlayın.  

    ... hərəkət tərkibinin yükləməyə verilməsi anı, onun yüklə hərəkəti və boşaltmaya verilənədək 

yerinə yetirilən əməliyyatları özündə birləşdirir. 

A) Daşıma prosesi                    B) Yükləmə prosesi                       C) Boşaltma prosesi 

D) Sənədləşmə                          E) Təmir prosesi 

 

5. Cümləni tamamlayın.  

    Nəqliyyat prosesi ardıcıl təkrarlanan elementlərdən ibarətdir: hərəkət tərkibinin yükləmə yerinə 

verilməsi, yüklənməsi, ..., yükün hərəkət tərkibindən boşaldılması. 

Nəqliyyat prosesi nədir?  

A) yüklə yerdəyişməsi                  D) yükün çeşidlənməsi          B) yükün yüklənməsi                        

E) yükün təhvil verilməsi             C) yükün boşaldılması  

 

6. Cümləni tamamlayın. 

    ... yükləmədə mümkün gözləmə və bir sıra xidmətlərdən təşkil olunur. 

Aşağıdakılardan hansılar avtomobil yük daşımalarnın sinifləşdirilməsinə aid deyil? 

A) Yükləmə prosesi                                 D) Xidmət prosesi  

B) Daşıma prosesi                                     E) Nəqliyyat prosesi 

C) Yerdəyişmə prosesi 

 

7. Cümləni tamamlayın. 

     Avtomobil yük daşımalarına loqistik yanaşma dedikdə sistemin qarşılıqlı əlaqəli və qarşılıqlı təsir 

edən elementləri kimi baxılan müxtəlif funksiyalarına - nəqletmə, yükləmə - boşaltma işləri, qablaşdırma, 

ehtiyatların idarə olunması, anbarlama və sifarişlərin emalına ... başa düşülür. 

A) sistemli yanaşma                                 D) müntəzəm yanaşma  

B) ehtiyatlı yanaşma                                  E) nikbin yanaşma 

C) dövri yanaşma  

 

8. Avtomobil yük daşımalarına loqistik yanaşmanın əsas məqsədi nədir?  

 

A) maddi axınların birbaşa  idarə  olunması           D) sürücülərin iş şəraitinin yaxşılaşdırılması  

B) daşıma həcminin artırılması                                     E) yanacaq sərfiyyatını azaldılması   
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C) hərəkət tərkibinin sürətinin artırılması 

 

9. Cümləni tamamlayın. 

    Yük daşımalarının nəqliyyat prosesinin tsikli ... adlanır. 

 

A) yüklü yürüş                                              D) gediş                 

B) sıfırlı yürüş                                                E) xidmət 

C) boş yürüş 

 

10. Cümləni tamamlayın. 

      Yük daşıma tsiklinin boş hərəkət tərkibinin növbəti yükləmə məntəqəsinədək davam etdirilməsi ... 

adlanır. 

 

A) gediş                                                           D) hərəkət  

B) yürüş                                                           E)sürət 

C) xidmət 

 

11. Hansı element daşıma prosesinə aiddir? 

 

A) avtomobilin yüklə hərəkəti                           D) yükün boşaldılması və təhvil verilməsidir  

B) yükün avtomobilə yüklənməsi                         E) yükün daşınma üçün hazırlanması  

C) yükün istehsalı 

       

12. Hansı element yükləməyə aid deyil? 

 

A) yükün növünün seçilməsi                               D) yükün çeşidlənməsi 

B) yükün çəkilməsi                                                E) yükün avtomobilə yüklənməsi  

C) yükün hazırlanması  

 

13. Cümləni tamamlayın.  

      Nəqliyyat işi yükün (sərnişinlərin)  ...  nəticəsində  yaranır. 

A) yerdəyişməsi           D) boşaldılması          B) seçilməsi            E) çəkilməsi          C) yüklənməsi 

 

14.Yükün boşaldılmasına hansı element daxil deyil?  

A) yanacağın hesablanması                                 D) yük alanın yükü çəkməsi   

B) yükün boşaldılması                                           E) yük itkisinin müəyyən olunması 

C) sənədlərin hazırlanması  

 

15. Yük daşıma həcmi nədir? 

 

A) daşınan yükün tonla miqdarıdır                          D) illik nəqliyyat işidir  

B) gün ərzində görülən nəqliyyat işidir                        E) faktiki istehlak həcmidir 

C) bir gedişdəki nəqliyyat işidir   

 

16. Daşıma marşrutu nəyə deyilir? 

 

A) daşımaları yerinə yetirərkən avtomobilin hərəkət yoluna      D) məhsuldar yürüşün uzunluğuna   

B) daşımaları yerinə yetirərkən avtomobilin  yüklü yürüşünə           E) məhsuldar olmayan yürüşə      

C) məntəqələr arası yük daşınarkən edilən yürüş məsafəsinə  

 

17. Cümləni tamamlayın. 
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      Avtonəqliyyat müəssisəsindən başlanğıc yükləmə məntəqəsinə və son boşaltma məntəqəsindən parka 

qədər olan boş yürüşlərin cəmi ... adlanır.   

 

A) sıfırlı yürüş                                          D) sürətli yürüş  

B) yüklü yürüş                                           E) gediş məsafəsi  

C) boş yürüş 

 

18. Aşağıdakılardan hansı marşrutun növü deyil?  

 

A) ekspress                                              D) paylama  

B) rəqqası                                                 E) yığma  

C) hallqavarı  

 

19. Aşağıdakılardan hansı rəqqasi marşrutun növüdür? 

 

A) hər iki istiqamətdə yüklü yürüşlü                  D) hər iki istiqamətdə sürətli 

B) hər iki istiqamətdə kiçik sürətli                   E) düz istiqamətdə sürətli 

C) əks istiqamətdə aşağı sürətli  

 

20. Halqavarı  marşrutda avtomobil nə üzrə hərəkət edir?  

 

A) qapalı kontur üzrə hərəkət edir                       D) düzxətli yolla 

B) getdiyi yolla geri qayıdır                                      E) hərəkət etmir 

C) düz xətt üzrə hərəkət edir  

 

21. Cümləni tamamlayın. 

  Dövr ərzində avtomobil ancaq marşrutun başlanğıc yük   göndərmə  məntəqəsində yüklənirsə  və 

tədricən bir  neçə yük  alan məntəqədə boşaldılırsa belə marşrutlar ... adlanır. 

 

A) paylama marşrutları                                       D) rəqqasi marşrutlar 

B) yığma marşrutları                                             E) halqavarı marşrutlar 

C) yığma – paylama marşrutları  

 

 

22. Cümləni tamamlayın. 

      Dövr ərzində avtomobil marşrutun bir neçə yük göndərən məntəqələrində dəfələrlə yüklənərsə və bir 

dəfəyə yük alan son məntəqədə boşaldılırsa belə marşrutlar ... adlanır.  

 

A) yığma marşrutları                                          D) halqavarı marşrutlar  

B) yığma – paylama marşrutları                            E) ekspress marşrutlar 

C) rəqqasi marşrutlar 

D) paylama marşrutları  

 

23. Cümləni tamamlayın. 

      Marşrutda dövr ərzində paylama və yığma eyni zamanda aparılarsa, belə marşrutlar ... adlanır. 

 

A) kombinəedilmiş marşrutlar                               D) yığma marşrutlar 

B) paylama marşrutları                                            E) müntəzəm marşrutlar 

C) halqavarı marşrutlar  

 

24. Aşağıdakılardan hansına görə  avtomobil nəqliyyat vasitələri sinifləşdirilir? 
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A) yol məhdudiyyətlərinə görə                                 D) avtomobilin sürətinə görə 

B) yükün növünə görə                                                E) avtomobilin dinamikliyinə görə  

C) avtomobilin tormoz keyfiyyətinə görə 

 

25. Cümləni tamamlayın.  

       ... hərəkət  tərkiblərinə kuzası bir və ya  bir  qrup yükün daşınması üçün xüsusi  avadanlıqla təchiz 

olunmuş avtomobillər, nəqliyyat təyinatlı qoşqu və yarımqoşqular aid edilir. 

 

A) Xüsusiləşdirilmiş                                                 D) Ümumi təyinatlı 

B) Xüsusi avtomobillərə                                            E) Fərdi avtomobillərə 

C) Ümumi avtomobillərə 

 

26. Nəqliyyat avtomobilləri nə üçün nəzərdə tutulur? 

 

A) yük və sərnişin üçün                                             D) yalnız yük üçün 

B) təmir və texniki qulluq üçün                                   E) yarış üçün 

C) yalnız sərnişin üçün  

 

27. Aşağıdakılardan hansına görə avtomobil nəqliyyat vasitələri sinifləşdirilir? 

 

A) təyinatına görə                                            D) avtomobilin sürətinə görə 

B) yükün növünə görə                                       E) avtomobilin dinamikliyinə görə  

C) avtomobilin tormoz keyfiyyətinə görə           

 

28.  Aşağıdakılardan hansı konstruktiv əlamətlərinə görə yük avtomobili deyil? 

 

A) yarış avtomobilləri                                   D) qoşqular 

B) furqon avtomobillər                                   E) yarımqoşqular 

C) dartqılar  

  

 

29. Avtomobillər hansı əlamətinə görə sinifləşdirilir? 

 

A) yükgötürmə qabiliyyətinə görə                       D) yükün qabarit ölçülərinə görə 

B) yükün sinfinə görə                                             E) yükün növünə görə   

C) yükün qablaşdırılmasına görə 

 

30. Bortsuz platformalı hərəkət tərkibləri hansı yüklərin daşınması üçün nəzərdə tutulur? 

 

A) iri qabaritli                                                       D) normal ölçülü 

B) səpələnən və qalaq                                              E) təhlükəli 

C) meşə yükləri  

 

31. Cümləni tamamlayın 

      ... kuzalar qalaq  və  səpələnən yüklərin  daşınmasını və boşaltma işlərinin mexanikləşdirilməsini 

nəzərdə tutan hərəkət tərkiblərində quraşdırılır. 

 

A) Özüboşaldan                                                     D) Furqon  

B) Sisternli               E) Bortlu platformalı     

C) Refrijatorlu 

 

32. Sisternlər hansı yüklərin  daşınması  üçün nəzərdə  tutulur? 



.  

 

A) maye                                                                  D) meşə yükləri 

B) qalaq                                                                   E) səpələnən 

C) səpələnən  

 

33. Özüboşaldan kuzalar hansı yüklərin daşınması üçün nəzərdə tutulur?  

 

A) qalaq                                                                   D) meşə yükləri  

B) ağır çəkili                                                             E) təhlükəli yüklərin 

C) tez xarab olan  

 

34. Cümləni tamamlayın. 

      Avtomobil dartqılar ... yedəyə almaq üçün nəzərdə tutulur 

 

A) qoşqunu                                                           D) bortsuz platformanı 

B) yarımqoşqunu                                                    E) furqon kuzanı 

C) yalnız biroxlu qoşqunu  

 

35. Yedəkçi dartqılar hansı qoşqular üçün nəzərdə  tutulur?   

 

A) ağır yük daşıyan                                                D) meşə yükləri daşıyan 

B) normal yük daşıyan                                              E) maye yük daşıyan  

C) metal yükləri daşıyan  

 

36. Aşağıdakılardan hansı ağır yük daşıyan qoşqulara aid deyil? 

 

A) 5t – na qədər yük daşıyan                          D) yükgötürmə qabiliyyəti  100 t - dan çox olan 

B) 30 t - dan  çox yük daşıyan                            E) 2000t – a qədər  yük daşıyan   

C) 100 t - a qədər yük daşıyan 

 

37. Cümləni tamamlayın.  

      ...  avtomobil - dartqıya  bir yaxud bir neçə qoşqunun və ya dartqıya yarımqoşqu və qoşquların  

qoşulmasıdır.  

 

A) Avtoqatar                                     D) Konteynerdaşıyan   

B) Furqon                                            E) Paneldaşıyan     

C) Sistern                

 

38. Aşağıdakılardan hansı hərəkət tərkibinin istismar şəraitinə aid deyil? 

 

A) istehsal şəraiti                               D) texniki - təşkilati  şərait 

B) nəqliyyat  şəraiti                             E) yol şəraiti  

C) iqlim şəraiti  

 

39. Avtomobilləri hansı ümumi xüsusiyyətlərə  görə  qiymətləndirmək olmaz? 

 

A) kütlədən istifadə                                        D) təhlükəsizlik, təsirlərə hazırolmasına   

B) yanacaq qənaətcilliyinə                               E) sürətlənmə xüsusiyyətinə  

C) etibarlılıq, idarəetmənin asanlığına   
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40. Hərəkət tərkibinin tipinin seçilməsinə, əsasən hansı texniki - texnoloji amil təsir göstərmir? 

 

A) yük dövriyyəsi                                        D) təhlükəsizlik tələbləri   

B) yükün xassələri                                         E) ətraf  mühitdən  qorunması   

C) yük axınının xarakteri və  strukturu  

 

41.Yükün növü və yükləmə - boşaltma işlərinin yerinə yetirilməsi üsulu hərəkət tərkibinin hansı 

xarakteristikasını müəyyənləşdirməyə imkan verir? 

 

A) kuzasını                                                      D) ötürmələr qutusunu 

B) mühərrikini                                                  E) yanacağını   

C) tormoz sistemini   

 

42. Hərəkət tərkibinin tipinin və modelinin seçilməsi zamanı, əsasən  hansı iqtisadi meyarlar nəzərə 

alınmır? 

 

A) icarə xərcləri                                              D) yanacaq sərfi xərcləri  

B) avtomobilin qiyməti                                     E) təmir xərcləri 

C) texniki xidmət  

 

43.Verilmiş istismar şəraitində hərəkət tərkibinin  müqayisəli səmərəliliyi hansı göstəricinin qiymətindən 

asılı olaraq təyin olunmur? 

 

A) yük tutumunun                                             D) enerji tutumu   

B) gətirilmiş xərclərinin                                       E) material tutumunun 

C) əmək tutumunun  

 

44. Hansı hərəkət tərkibləri bir və ya eyni tip bir qrup yüklərin daşınması üçün nəzərdə tutulur? 

 

A) xüsusiləşdirilmiş                                            D) keçiciliyi artırılmış  

B) bortlu platformalı                                             E) elektrik mühərrikli 

C) bortsuz platformalı  

 

45. Aşağıdakılardan hansı xanüsusiləşdirilmiş hərəkət tərkiblərinin standart bortlu avtomobillərlə 

müqayisədə üstünlüyü sayılmır? 

 

A) daşımaların maya dəyəri artması                               D) yükləmədə yük itkisinin  kəskin azalması  

B) daşımada yük itkisinin  kəskin azalması                      E) boşaltmada yük itkisinin  kəskin azalması 

C) yüklərin saxlanması keyfiyyətinin yüksək olması                 

 

46. Aşağıdakılardan hansı xüsusiləşdirilmiş hərəkət tərkiblərinin standart bortlu avtomobillərlə 

müqayisədə çatışmayan cəhəti deyildir? 

 

A) yüklərin saxlanmas keyfiyyətinin yüksək olması                  D) peşəkar sürücülər tələb olunması  

B) əks istiqamətdə  avtomobildən istifadənin çətinləşməsi            E) daşımaların maya dəyəri artması 

C) avtomobilin yükgötürmə qabiliyyətinin azalması  

 

47. Aşağıdakılardan hansı fiziki vəziyyətinə görə yüklərin  siniflərinə aid deyil? 
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A) isti (asfalt, bitum)                                        D) tozlanan   

B) bərk, plastik                                                   E) maye 

C) qazşəkilli  

 

48. Aşağıdakılardan hansı yükləmə - boşaltma üsuluna görə yüklərin növünə aid deyil?  

 

A) canlı                                                                D) süzülən  

B) ədədi                                                                E) diyirlənən  

C) qalaq  

 

49. Daşıma zamanı qabarit ölçüləri yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına səbəb olan yüklər hansı 

yüklərdir? 

 

A) iri qabaritli                                                     D) böyük kütləli    

B) kiçik qabaritli                                                    E) ağır çəkili 

C) normal  

 

50. Daşıma zamanı qabarit ölçüləri yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına səbəb olmayan yüklər hansı 

yüklərdir? 

 

A) normal                                                               D) uzunölçülü  

B) kiçik qabaritli                                                      E) heç birisi 

C) iri qabaritli  

 

51. Aşağıdakılardan hansı daşınma və saxlanma şərtinə görə yüklərin qrupuna daxil deyil? 

  

A) tozlanan                                              D) tez xarab olan 

B) adi və antisanitar                                  E) canlı  

C) pis qoxulu   

 

52. Aşağıdakılardan hansı təhlükəli yüklər qrupuna aid deyil?  

 

A) səpələnən yüklər                                      D) isti  yüklər                      

B) az təhlükəli yüklər                                    E) radioaktiv yüklər   

C) tozlanan yüklər  

  

53. Beynəlxalq standartlara uyğun təhlükəli yüklərərin 7 – ci sinfinə hansı yüklər aiddir? 

 

A) radioaktiv maddələr                                D) aşındırıcı və korrozion maddələr 

B) turşu maddələr və peroksid                        E) tez   alışan   mayelər      

C) zəhərli və infeksion maddələr  

 

54. Aşağıdakılardan hansı markalanmanın növü sayılmır?  

 

A) istehlakçı markalanması       D) nəqliyyat markalanması  

B) əmtəə markalanması                                     E) xüsusi markalanma  

C) yük markalanması  

 

55. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

      ... markalanması istehsalçı tərəfindən istehlakçı üçün  nəzərdə tutulur və informasiya və ya reklam 

xarakteri daşıyır. 
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A) Əmtəə         D) Xüsusi  

B) Yük                                                              E) İstehsalçı  

C) Nəqliyyat  

 

56. Yük markalanmasında hansı məlumat göstərilmir? 

 

A) yükləyicinin adı       D) yükalanların adları 

B) göndərmə məntəqəsinin adı                        E) təyinat məntəqəsinin adı 

C) yükgöndərənin adı  

 

57. Nəqliyyat markalanmasına hansı aid deyil?  

 

A) yükgöndərənin adı      D) xəbərdaredici nişanlar  

B) əsas  yazılar                                                 E) əlavə yazılar  

C) məlumatlandırıcı yazılar  

 

58. Xüsusi markalanmada hansı xüsusi göstəriş verilmir?    

 

A) sənədlərin təhvil verilməsi                      D) yükləmə işlərinin düzgün yerinə yetirilməsi  

B) yükün daşınması                                        E) boşaltma işlərinin düzgün yerinə yetirilməsi    

C) yükün saxlanması  

 

59. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

      ... yerinə yetirilmiş və ya müəyyən dövr ərzində yerinə yetirilməli olan nəqliyyat işinin  ton · km- lə 

miqdarıdır. 

 

A) Yük dövriyyəsi                                         D) Məhsuldarlıq 

B) Daşıma həcmi                                             E) Daşıma tarifi 

C) Yük axını  

 

60. Yük axını hansı formada verilə bilər? 

 

A) kartoqramma                                            D) ellips  

B) hiperbola                                                      E) sinusoid 

C) çevrə  

 

61. Cümləni tamamlayın 

      Avtomobilin vahid zamanda daşıdığı yükün tonla və yerinə yetirdiyi nəqliyyat işinin tonˑkm- lərlə 

miqdarı ... adlanır. 

 

A) məhsuldarlıq                                             D) onun götürdüyü yük 

B) kuzasının həcmi                                          E) yanacağın tonla miqdarı  

C) mühərrikin litrajı  

 

62. WQ = 𝑞𝑛𝛾𝑠𝑡 𝑍𝑔  düsturu nəyin ifadəsidir? 

 

A) tonla saatlıq məhsuldarlığın                       D) mühərrikin gücünün            

B) avtomobilin maya dəyərinin                         E) yanacaq sərfinin 

C) avtomobilin nəqliyyat işinin                      

 

63. 𝑊𝑃= 𝑞𝑛𝛾𝑠𝑡 𝑍𝑔𝑙𝑦.𝑦 düsturu nəyin ifadəsidir? 

 



.  

A) tonˑkm-lə saatlıq məhsuldarlığın                  D) sürücünün iş vaxtının    

B) tonla saatlıq məhsuldarlığın                            E) mühərrikin gücünün      

C) illik məhsuldarlığının 

 

64. tg = thər + ty-b düsturu nəyin ifadəsidir?  

 

A) bir gedişə sərf olunan vaxtın                         D) gedişlərin sayının        

B) saatlıq məhsuldarlığın                                      E) ümumi yürüşün  

C) texniki sürətin  

 

65. tg = thər + ty-b düsturunda thər nəyin ifadəsidir? 

 

A) hərəkətə sərf olunan vaxtın                             D) dövr vaxtının   

B) ümumi yürüşün                                                   E) bunların heç birinin   

C) texniki sürətin  

 

66. tg = thər + ty-b düsturundə ty-b nəyin ifadəsidir?   

 

A) yükləmə-boşaltma vaxtının                             D) bir gedişə sərf olunan vaxtın  

B) hərəkət vaxtının                                                 E) texniki sütərin 

C) boş dayanma vaxtının  

 

67.  𝑍𝑔= 
1

𝑡𝑔
   üsturunda 𝑡𝑔 nəyin ifadəsidir? 

 

A) gediş vaxtının                                      D) sıfırlı yürüşə sərf olunan vaxtının  

B) iş vaxtının                                           E) yüklü yürüşə sərf olunan vaxtının 

C) istirahət vaxtının  

 

68. 𝑙𝑔 = 𝑙𝑦.𝑦 +𝑙𝑏 düsturunda  𝑙𝑦.𝑦 nəyin ifadəsidir? 

 

A) yüklü yürüşün                   D) gediş məsafəsinin  

B) boş yürüşün                         E) yerinə yetirilən işin 

C) sıfırlı yürüşün  

 

69. 𝑉𝑡= 
𝐿ü𝑚

𝑇ℎə𝑟
 düsturu nəyin ifadəsidir? 

 

A) texniki sürətin                    D) istismar sürətinin   

B) çatdırma sürətinin                E) illik yürüşün 

C) kreyser sürətinin  

 

70.

 üm

y

L

L
=  düsturu nəyin ifadəsidir? 

 

A) yürüşdən istifadə əmsalının                      D) tutumdan istifadə əmsalının  

B)istismar sürətindən istifadədən                    E) yanacaqdan istifadə əmsalının 

C) texniki sürətin qiymətindən  

                                          

71.

 üm

y

L

L
=  düsturunda 𝐿ü𝑚 nəyin ifadəsidir?      

 



.  

A) gün ərzindəki ümumi yürüşün                    D) gün ərzindəki sıfırlı yürüşün   

B) tonˑkm – lə nəqliyyat işinin                             E) gün ərzindəki boş yürüşün  

C) gün ərzindəki məhsuldar yürüşün  

 

72.

 üm

y

L

L
=  düsturunda 𝐿𝑦 nəyin ifadəsidir? 

 

A) gün ərzindəki yüklü yürüşün                        D) gün ərzindəki boş yürüşün 

B) gün ərzindəki ümumi yürüşün                          E)  tonla yük daşıma həcminin    

C) gün ərzindəki sıfırlı yürüşün 

 

73. 𝑊𝑃= 𝑞𝑛𝛾𝑠𝑡 𝑍𝑔𝑙𝑦.𝑦  düsturunda 𝑍𝑔 nəyin ifadəsidir? 

 

A) bir saatdakı gedişlərin sayı                             D) avtomobilin gediş ərzindəki məhsuldarlığının  

B) avtomobilin maya dəyərinin                             E) avtomobilin məhsuldar yürüşünün   

C) avtomobilin illik məhsuldarlığının  

 

74.  𝑊𝑃= 𝑞𝑛𝛾𝑠𝑡 𝑍𝑔𝑙𝑦.𝑦 düsturunda  𝑞𝑛 nəyin ifadəsidir? 

 

A) nominal yükgötürmə qabiliyyətinin                  D) yüklü yürüş məsafəsinin   

B)faktiki  yükgötürmə  qabiliyyətinin                        E) texniki sürətin      

C) yükləmə-boşlatma vaxtının  

 

75. Cümləni tamamlayın 

      Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşımalarının yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar çəkilən xərclərdən nəqliyyat 

məhsul vahidi  üçün  hesablanan  ... xərc  adlanır.  

  

A) maya  dəyəri                                  D) 1 ton yükün qiymətinə  

B) əmək haqqın                                    E) yanacağın qiymətinə 

C) yükləmə çəkilən xərcə  

 

76. Cümləni tamamlayın 

      Daşımaların maya dəyəri ... və yükləmə - boşaltamaya aid xərclərin cəmindən ibarətdir. 

 

A) avtomobillərin hərəkəti ilə əlaqədar                       D) əmək haqqı xərcləri 

B) ekspedisiya əməliyyatları xərcləri                             E) anbar xərcləri 

C) sürücülərin istirahət xərcləri  

 

77. Xk = 
𝐴𝑚∙𝑡𝑑𝑘∙𝑛𝑘

𝑡𝑑
   düsturunda 𝑡𝑑𝑘  nəyi ifadə edir? 

 

A) konteynerlərin dövrünün davametmə müddətinin             E) konteynerlərin tələb olunan sayının 

B) avtomobillərdə yerləşmiş konteynerlərin sayının                    D) konteynerlərin ümumi sayının 

C) avtomobilin dövrünün davametmə müddətinin   

  

78.  Xk = 
𝐴𝑚∙𝑡𝑑𝑘∙𝑛𝑘

𝑡𝑑
   düsturunda 𝑛𝑘  nəyi ifadə edir? 

 

A) avtomobillərdə yerləşmiş konteynerlərin sayını                 D) konteynerlərin ümumi sayını       

B) konteynerlərin dövrünün davametmə müddətiin                    E) konteynerlərin tələb olunan sayını 

C) avtomobilin dövrünün davametmə müddətini              

 



.  

79. 𝑋𝑎= 
𝑄∙𝑡𝑑𝑎

𝐺𝑖𝑠 ⋅𝑞𝑎∙𝛾𝑎
 düsturunda  𝑡𝑑𝑎 nəyi ifadə edir? 

 

A) altlıqların dövr vaxtını                                D) dayaqlı altlıqların dövr vaxtını  

B) yeşik şəkilli altlıqların sayını                         E) altlıqların boşaldılması vaxtıın 

C) yastı səth tipli altlıqların sayını 

 

80. Xk = 
𝐴𝑚∙𝑡𝑑𝑘∙𝑛𝑘

𝑡𝑑
  düsturu nəyi ifadə edir? 

 

A) konteynerlərin tələb olunan sayını               D) tranzit konteynerlərin sayını  

B) yüklü konteynerlərin sayını                              E) xüsusiləşdirilmiş konteynerlərin sayını  

C) boşaldılmış konteynerlərin sayını  

 

81. 𝛾𝑠𝑡= 
𝑞𝑓

𝑞𝑛
 düsturunda 𝑞𝑓 nəyi ifadə edir? 

 

A) avtomobilə yüklənmiş faktiki yükün tonla miqdarı     D) gün ərzində yüklənən yükün tonla miqdarı 

B) gün ərzində daşınmalı olan yükün tonla miqdarı            E) gün ərzində boşaldılan yükün tonla miqdarı      

C) gün ərzində faktiki daşınmış yükün tonla miqdarı  

 

82. Aşağıdakılardan hansı maya dəyərində dəyişən xərc deyil?  

 

A) işçilərin əmək haqqı                                      D) yanacaq  xərcləri  

B) şin və texniki qulluq xərcləri                           E ) istismar materialı xərcləri    

C) amortizasiya ayırmaları                       

  

83. Aşağıdakılardan hansı maya dəyərində sabit xərc sayılır? 

 

A) üstəlik xərclər                                                     D) yanacaq xərcləri 

B)amortizasiya ayırmaları                                        E) müəssisənin əsaslı təmir xərcləri       

C) cari təmir xərcləri              

    

84.  𝑆𝑡= 𝑆𝑡·𝑘𝑚⋅ly.y  düsturu nəyin ifadəsidir? 

 

A) 1 ton yük daşınmasının maya dəyərinin                               D) amortizasiya ayırmalarının        

B) şin, texniki qulluq və cari təmir xərcləri                                   E) sürücülərin əmək haqqı        

C) sabit xərclərin  

 

85. 𝑆𝑡=𝑆𝑡·𝑘𝑚⋅ly.y düsturunda  𝑆𝑡·𝑘𝑚  nəyin ifadəsidir?  

 

A) 1 ton∙km-in maya dəyərinin                                 D) texniki qulluq və cari təmir xərclərinin 

B) dəyişən xərclərinin                                                     E) sürücülərin əmək haqqının   

C) sabit xərclərinin                     

  

86. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin.  

       Dəyişən xərclər 𝐶𝑑  hərəkət tərkibinin 1km yürüşünə, ... 𝐶𝑠  isə onun 1saatlıq işinə görə hesablanır. 

 

A) sabit xərclər                               D) əmək haqqı xərcləri 

B) dəyişən xərclər                            E) təmir xərcləri 

C) üstəlik xərclər 

 



.  

87. T = M(1 + G) düsturu nəyin ifadəsidir?  

 

A) yük daşıma tarifinin                     D) ümumi xərclərin  

B) sabit xərclərin                                 E) amortizasiya xərclərinin  

C) əmək haqqının  

 

88. T = M(1 + G) düsturunda M nəyin ifadəsidir? 

 

A) maya dəyərinin                               D) əmək haqqının  

B) sabit xərclərin                                   E) yük daşıma tarifinin 

C) dəyişən xərclərin  

 

89. T = M(1 + G) düsturunda G nəyin ifadəsidir?  

 

A) faizlə gəlirin                                        D) əmək haqqının                                                                           

B) dəyişən xərclərin                                  E) sabit xərclərin   

C) maya dəyərinin  

  

90. Daşımaçı müqavilə münasibətlərində olduğu yük sahiblərini tariflərdə nəzərdə tutulan dəyişikliklər 

barədə neçə gündən gec olmayaraq xəbərdar etməlidir? 

 

A) 15 gündən                                  D) 20 gündən  

B) 10 gündən                                    E) 25 gündən      

C) 5 gündən  

 

91. Yük nəqliyyat vasitələrinin səmərəli növlərinin seçilməsində hansı amil nəzərə alınmır?  

 

A) daşıma məsafəsi                                              D) istismar şəraiti   

B) səmərəlilik                                                        E) ətraf mühit şəraiti   

C) istismar keyfiyyətləri  

 

92. Müasir yük avtomobillərinin keyfiyyəti hansı göstərici ilə qiymətləndirilmir? 

 

A) yükün növü ilə                                                   D) onun texniki səviyyəsi ilə  

B) istismar keyfiyyətləri ilə                                       E) avtomobilin dəyəri ilə 

C) tətbiq olunmasının səmərəliliyi ilə  

 

93. Cümləni tamamlayın 

      Respublikamızda ... fəaliyyəti ilə əlaqədar münasibətlər Az. Respublikasının “Nəqliyyat haqqında” 

qanunvericiliyi və digər normativ hüquqi aktları ilə tənzimlənir. 

 

A) nəqliyyat                                                D) ticarəti  

B) biznes                                                      E) təhsil 

C) beynəlxalq  

 

94. Avtonəqliyyat vasitələri ilə yük daşımaların yerinə yetirərkən ilkin əsas hansı sənəddən istifadə 

olunur? 

 

A) yol vərəqəsi                                          D) yazılı müqavilə  

B) qeydiyyat jurnalı                                    E) şifahi müqavilə 

C) yükün sertifikatından 

 



.  

95. Yol vərəqəsində hansı məlumat qeyd olunmur? 

 

A) sürücünün əmək haqqı                           D) yanacaq - sürtgü materialları haqqında 

B) sürücü, müşayiət edən şəxs                       E) avtonəqliyyat vasitəsi haqqında 

C) sifarişçisi haqqında  

 

96. Yol vərəqəsində hansı şəxsin imzası olmamalıdır? 

 

A) yükləyicinin                             D) tibb işçisinin   

B) dispetçerin                                 E) sürücünün 

C) mexanikin  

 

97. Yük daşıma müqaviləsində başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, əmtəə - nəqliyyat qaiməsi kim 

tərəfindən tərtib edilir. 

 

A) yükgöndərən                              D) sürücü  

B) dispetçer                                      E) texnik 

C) mexanik  

 

98. Cümləni tamamlayın. 

      Əmtəə - nəqliyyat qaiməsinin yük  bölməsində ... haqqında məlumatlar verilir. 

  

A) yük və yükgöndərən                         D) dispetçer 

B) mexanik                                              E) sürücü 

C) texnik  

 

99. Cümləni tamamlayın. 

      Əmtəə - nəqliyyat  qaiməsinin  nəqliyyat  bölməsində  ... haqqında  məlumatlar yazılmır. 

 

A) yükalan                                                 D) hərəkət tərkibinin iş göstəriciləri 

B) yükləmə əməliyyatları                            E) boşaltma əməliyyatları 

C) hərəkət tərkibi  

 

 

100. Aşağıdakılardan hansı nəqliyyat müəssisələri ilə müştərilər arasında bağlanan müqavilədə  

göstərilir? 

 

A) sifarişin verilmə müddəti, öhdəliklər                                  D) qəbul edilən sanksiyalar  

B) daşıma şəraiti, ekspedisiya əməliyyatları                               E) avtonəqliyyat vasitəsinin tipi  

C) yükün xarakteri   

 

101. Yol vərəqəsinin hazırlanmasında kimin iştirakına icazə verilmir?  

 

A) sürücünün                                 D) yükləyicinin  

B) dispetçerin                                  E) yük alanın 

C) mexanikin  

 

102. γd= 
𝑃𝑓

𝑃𝑚ü𝑚𝑘
 düsturu nəyin ifadəsidir? 

 

A) faktiki yerinə yetirilmiş tonˑkm – lə nəqliyyat işinin           D) sıfırlı yürüşdən istifadə əmsalının               

B) avtomobilin yükgötürmə qabiliyyətindən istifadənin                E)  təkrarlıq əmsalının      



.  

C) yürüşdən istifadə əmsalının  

 

103.  γd = 
𝑃𝑓

𝑃𝑚ü𝑚𝑘
 düsturunda 𝑃𝑚ü𝑚𝑘 nəyin ifadəsidir? 

 

A) yerinə yetirilməsi mümkün olan tonˑkm - lə nəqliyyat işinin          D) boş yürüşün 

B) yerinə yetirilməsi mümkün olan yükün tonla miqdarının                 E) tonla faktiki yükün 

C) yerinə yetirilmiş yüklü yürüşün  

 

 

104.  V𝑖=
𝐿

𝑇𝑛
 düsturu nəyin ifadəsidir? 

 

A) istismar sürətinin                                         D) çatdırma sürətinin 

B) texniki sürətin                                                 E) maksimum sürətin   

C) ani sürətin   

 

105.  Keçiciliyi artırılmış və yüksək keçicilikli avtomobillər hansı yol şəraiti üçün nəzərdə?  

 

A) ağır  yol  və  yolsuzluq  şəraiti üçün              D) çınqıl örtüklü yollar üçün      

B) torpaq  yollar  üçün                                           E) təkmilləşdirilmiş örtüklü yollar üçün    

C) asfalt – beton örtüklü yollar üçün 

 

106. Uzadılabilən qoşqular hansı yüklərin daşınması üçün nəzərdə tutulur? 

 

A) uzunölçülü yüklərin                             D) kənd təsərrüfatı yüklərinin  

B) təhlükəli yüklərin                                    E) ağır çəkili yüklərin  

C) tez xarab olan yüklərin  

 

107. Kiçik yükgötürmə qabiliyyətli avtomobillər, əsasən hansı yüklərin daşınması üçün nəzərdə tutulur? 

 

A) ticarət yüklərinin                                    D) kütləvi yüklərin 

B) partiyalı yüklərin                                       E) tez xarab olan yüklərin  

C) ağır çəkili yüklərin  

 

108.  Sisternlər hansı yüklər üçün nəzərdə tutulur? 

 

A) maye və tozlanan yüklər üçün                  D) qalaq və səpələnən yüklər üçün    

B) metal yüklər üçün                                         E) ağır çəkili yüklər üçün 

C) ərzaq yükləri üçün  

 

109. Cümləni tamamlayın. 

        Daşınmış və müəyyən dövr ərzində daşınması zəruri olan yükün tonla miqdarı ... adlanır.  
 

A) daşıma həcmi                                             D) məhsuldarlıq 

B) nəqliyyat işi                                                 E) çeşidlənmiş yük  

C) yük dövriyyəsi  

      
110. Xüsusilə çətin iqlim şəraitli zonalarda avtomobilin istismarının mühüm şərti onun hansı keyfiyyəti 

sayılır? 

 

A) təsirlərə tez hazırolma                         D) uzunömürlülük  

B) yanacaq qənaətcilliyi                              E) etibarlılıq  



.  

C) sürətlənmə  

 

111. Yerli konteynerlər yüklərin hansı nəqliyyatla daşınmasında tətbiq olunur? 

 

A) avtomobil nəqliyyatı                              D) hava nəqliyyatı  

B) dəmir yolu nəqliyyatı                               E) qarışıq nəqliyyat 

C) dəniz nəqliyyatı                                                       

 

112. Tara nədir? 

 

A) məhsulu yerləşdirmək üçün qab               D) məhsulun adını yazmaq üçün yer 

B) məhsulun çəkisi ölçmək üçün qab                E) məhsulun xalis kütləsi 

C) məhsulun üzərindəki işarə  

 

113.  𝑙𝑔 = 𝑙𝑦.𝑦 + 𝑙𝑏 düsturu nəyin ifadəsidir?  

 

A) gediş məsafəsinin                                        D) sıfırlı yürüş məsafəsini     

B) yüklü yürüş məsafəsini                                 E) məhsuldar yürüşü 

C) boş yürüş məsasfəsini  

 

 

114.  𝑙𝑔 = 𝑙𝑦.𝑦 + 𝑙𝑏 düsturunda 𝑙𝑏 nəyin ifadəsidir?   

 

A) boş yürüşün                                            D) ümumi yürüşün  

B) yüklü yürüşün                                           E) boş gedişin 

C) sıfırlı yürüşün  

 

115.  𝛽𝑔= 
𝑙𝑦.𝑦

𝑙𝑦.𝑦+𝑙𝑏
 düsturu nəyin ifadəsidir?  

 

A) gedişdə yürüşdən istifadə əmsalının                       D) gündəlik avtomobildən istifadə əmsalının 

B) ümumi yürüşdən istifadə əmsalının                            E) gedişdə sürücüdən istifadə əmsalının    

C) gedişdə avtomobildən istifadə əmsalının  

 

116. Hərəkət tərkibi yük daşımaları yerinə yetirərkən keçdiyi yola nə deyilir? 

 

A) marşrut                            D) boş yürüş  

B) yürüş                                 E) sıfırlı yürüş  

C)məhsuldar yürüş  

 

117. Yükün üzərinə xüsusi yazı və işarələrin əlavə olunması nə adlanır? 

 

A) markalanma                        D) qiymətləndirmə  

B) qablaşdırma                         E) fərqlənmə 

C) çeşidləmə  

 

118.  η𝑞.𝑚 =  
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑜𝑟
 düsturu nəyi ifadə edir? 

 

A) yük  dövriyyəsinin  qeyri - müntəzəmliyini                      B) daşıma həcminin qeyri - müntəzəmliyini 

C) yükləmə məntəqəsinin işinin qeyri - müntəzəmliyinin         E) sürücünün işinin qeyri - müntəzəmliyini 

B) boşaltma məntəqəsinin işininqeyri - müntəzəmliyini 
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119. Aşağıdakılardan hansı nəqliyyat prosesinin alt prosesidir?   

 

A) daşıma prosesi                                              D) yükün hazırlanması prosesi 

B) yükün çəkilməsi prosesi                                 E) sənədlərin hazırlanması prosesi   

C) yükün çeşidlənməsi prosesi  

 

120. Hərəkət tərkibinin istismar keyfiyyətlərinin öyrənilməsinin əsas məqsədi nədir? 

 

A) daşımaların maya dəyərinin azaldılması                       D) daşımalarda boş yürüşün artırılması 

B)  yük götürmədən qabiliyyətinin yüksəldilməsi                  E) texniki hazırlıq dərəcəsinin yüksəldilməsi     

C) daşımalarda yüklü yürüşün azaldılması  

 

121. Yük daşıma həcmi hansı vahidlə ölçülür? 

 

A) tonla                                             D) ton ∙ km – lə 

B) kilometrlə                                      E) tonˑ∙saatla 

C) saatla  

 

 

122. Yük daşıma həcminin dəqiq hesabını aparmaq mümkün olduqda hansı tarif tətbiq olunur? 

 

A) işəmuzd tarif                                    D) ton∙km hesabı tarif 

B) kilometr hesabı tarif                           E) ton∙saat hesabı tarif  

C) vaxtamuzd tarif  

 

 

123. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

         Hərəkət tərkibinin ... dedikdə daşınan yükün tonla və ya görülən nəqliyyat işinin ton · km-lə miqdarı  

başa düşülür. 

 

A) məhsuldarlığı                                         D) marşrutda olma vaxtı 

B) ümumi yürüşü                                          E) məhsuldar yürüşü  

C) naryadda olma vaxtı  

 

 

124. 𝛼Ç =
𝐴𝐺𝑖𝑠

𝐴𝐺𝑠
  düsturu nəyi ifadə edir? 

 

A) parkının xəttə çıxış əmsalını                                 D) parkın texniki hazırlıq əmsalını 

B) avtomobilin xəttə çıxış əmsalını                              E) bir iş günündə parkın xəttə çıxış əmsalını 

C) parkın xəttə iş vaxtını 

 

125.  𝛼Ç =
𝐺𝑖𝑠

𝐺𝑠
  düsturunda 𝐺𝑖𝑠 nəyi ifadə edir? 

 

A) avtomobilin istismarda olma günlərin sayını          D) istismara hazır olma günlərin sayını 

B) ilin təqvim günlərinin sayını                                        E) boş dayanma günlərin sayını  

C) təmirdə olma günlərinin sayını  

 

126. Cümləni tamamlayın 

        Hərəkət tərkibinin yükgötürmə qabiliyyətindən istifadənin statiki əmsalı dinamiki  əmsalına gün 

ərzində müxtəlif miqdarda yüklər … daşındıqda bərabər olmur.  
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A) müxtəlif məsafəyə                                   D) eyni istiqamətə 

B) müxtəlif istiqamətə                                    E) müxtəlif qiymətə 

C) eyni məsafəyə  

 

127. Yük dövriyyəsinin qeyri – müntəzəmlik dərəcəsi nə ilə xarakterizə olunur? 

 

A) qeyri – müntəzəmlik əmsalı ilə                      D) daşıma məsafəsi ilə 

B) daşınan yükün həcmi ilə                                   E) təkrarlıq əmsalı ilə 

C) maksimum yük dövriyyəsi ilə 

 

128. γst =
𝑄𝑓

𝑞𝑛𝑍𝑔
 düsturunda 𝑍𝑔 nəyin ifadəsidir?  

 

A) iş günündəki gedişlərin sayının                      D) yükləmə məntəqələrinin sayının  

B) işə çıxan sürücülərin sayının                              E) boşaltma məntəqələrinin sayının   

C) xətdə işləyən avtomobillərin sayının  

 

129. Hərəkət tərkibi parkının texniki hazırlıq əmsalı nəyi xarakterizə edir? 

 

A) parkınn texniki sazlıq dərəcəsini                  D) parkdan istifadə səviyyəsini  

B) parkın inventar sayını                                       E) parkda boş dayanan avtomobillərin sayını 

C) parkın siyahı avtomobil sayını 

 

130. αt =
𝐴𝑖.ℎ

𝐴𝑠
 düsturu nəyin ifadəsidir?  

 

A) iş günündə parkın texniki hazırlıq əmsalının            D) iş günündə parkın inventar sayını  

B) iş günündə parkın xəttə çıxış əmsalının                          E) iş günündə parkın siyahı sayını  

C) iş günündə yürüşdən istifadə əmsalının  

 

131. αt = 
𝐴𝑖.ℎ

𝐴𝑠
 düsturunda 𝐴𝑖.ℎ nəyin ifadəsidir?  

 

A) parkın istismara hazır avtomobillərin sayının          D) xətdə işləyən avtomobillərinin sayının   

B) parkın təmirdə olan avtomobillərinin sayının                  E) yükləmədə olan avtomobillərinin sayının 

C) parkın boşaltmada olan avtomobillərinin sayının  

 

132. αt = 
𝐴𝑖.ℎ

𝐴𝑠
 düsturunda 𝐴𝑠 nəyin ifadəsidir?  

 

A) parkın siyahı avtomobil sayının                              D) parkın nasaz avtomobillərinin sayının   

B) parkın inventar sayının                                               E) parkın xətdəki avtomobillərinin sayının 

C) parkın saz avtomobillərinin sayının  

 

133. Hərəkət tərkibi parkının xəttə çıxış əmsalı nəyi xarakterizə edir? 

 

A) parkın xəttə çıxış səviyyəsini                  D) parkın təmirdə olma dərəcəsini  

B) parkın texniki sazlıq dərəcəsini                  E) parkın texniki xidmət səviyyəsini  

C) parkın istismara hazırlıq dərəcəsini  

 

134.  𝛼ç=
𝐴𝑖𝑠

𝐴𝑠
 düsturunda 𝐴𝑖𝑠 nəyin ifadəsidir?  

 

A) istismarda olan avtomobillərinin sayının           D) təmirdə olan avtomobillərinin sayının  
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B) istismara hazır avtomobillərin sayının                     E) parkın avtomobillərinin sayının 

C) yükləmədə olan avtomobillərinin sayının  

 

135. Avtomobillə yük daşınması müqaviləsinin bağlanmasında hansı tərəflər iştirak edir?  

 

A) daşıyıcı və yükgöndərən                               D) yük göndərən ilə dispetçer  

B) yük alan və yük göndərən                               E) yük alanla ekspeditor 

C) dispetçerlə yük alan  

 

136. Xüsusilə böyük yükgötürmə qabiliyyətli avtomobillər hansı yüklərin daşınmasında istifadə olunur. 

 

A) ağır çəkili yüklərin                           D) ərzaq yüklərinin  

B) tez xarab olan yüklərin                        E) kənd təsərrüfatı yüklərinin 

C) ticarət yüklərinin  

 

137. Cümləni tamamlayın. 

        Həcmi 1m3-dən az olmayan, yüklərin daşınmasında dəfələrlə istifadə oluna bilən yükləmə-boşaltma 

işlərinin mexanikləşdirilməsi üçün tərtibatla təchiz olunmuş, yükləri qısamüddətli saxlamaq üçün nəzərdə 

tutulan nəqliyyat avadanlığı. ... adlanır. 

 

A) konteyner                               D) anbar 

B) kontreyler                                 E) routreyler 

C) kuza 

 

138. Hərəkət tərkibinin yükgötürmə qabiliyyəti kim tərəfindən müəyyənləşdirilir? 

 

A) istehsalçı zavod                                 D) DYP tərəfindən 

B) avtonəqliyyat müəssisəsi                     E) mexanik tərəfindən 

C) yükgöndərən müəssisə  

 

139. Yəhərli dartqılar hansı qoşqu hərəkət tərkibi ilə işləmək üçün nəzərdə tutulur.   

 

A) yarımqoşqularla                                 D) iki oxlu qoşqularla 

B) çox oxlu qoşqularla                               E) uzadılabilən qoşqularla    

C) bir oxlu qoşqularla  

 

140. Cümləni tamamlayın.  

         Yol ... görə “A” qrupuna  tək oxdan yol səthinə düşən kütləsi 10t, qoşa oxdan düşən kütləsi 18t,  tam 

kütləsi  44t –a qədər olan avtomobillər və avtoqatarlar daxildir. 

 

A) məhdudiyyətinə                                   D) virajına     

B) istiqamətinə                                           E) əyriliyinə 

C) örtüyünə  

 

141. Cümləni tamamlayın. 

        Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşımalarının yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar çəkilən xərclərdən ... 

vahidi üçün hesablanan xərc maya dəyəri adlanır. 

 

A) nəqliyyat məhsulu                                 D) üstəlik xərc  

B) istehsal məhsulu                                       E) xalis gəlir   

C) əmək haqqı  

 



.  

142. Taralı və tarasız ədədi yüklər hansı daşımalarda paketlənir? 

 

A) böyük partiyalı daşımalarda                               D) mərkəzləşdirilmiş daşımalarda  

B) kütləvi daşımalarda                                                 E) yaxın məsafələrə daşımalarda 

C) kiçik partiyalı daşımalarda                    

 

143.  “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu nə vaxt qəbul edilmişdir? 

 

A) 04. 07.2008 - ci ildə                         D) 16.07. 20012 – ci ildə  

B) 08. 03. 1997 – ci ildə                        E) 04. 03.2008 - ci ildə 

C) 12. 10. 2003 –cü ildə  

 

144.  Nəqliyyat prosesinin iştirakçıları yükgöndərən, yükalan və avtonəqliyyat müəssisəsi arasında dəqiq 

vəzifə bölgüsü mövcud olan daşımalar hansı daşımalardır?  

 

A) mərkəzləşdirilmiş daşımalar                     D) qeyri- mərkəzləşdirilmiş daşımalar  

B) birbaşa daşımalar                                           E) yunimodal daşımalar    

C) qarışıq daşımalar  

 

145.  Cümləni tamamlayın 

       Naryadda olma vaxtı hərəkət tərkibinin parkdan çıxıb parka qayıdanadək keçən  ...  ölçülür. 

 

A) vaxtla                                             D) tariflə 

B) yürüşlə                                            E) yüklü yürüşlə  

C) böş yürüşlə 

 

146. td = 
𝐿𝑀

𝑉𝑇
+𝑡𝑦.𝑏+𝑡𝑗(𝑛𝑎 − 1) düsturu nəyin ifadəsidir? 

 

A) yığma – paylama marşrutunda dövr vaxtının            D) halqavarı marşrutda dövr vaxtının 

B) müntəzəm marşrutlarda dövr vaxtının                             E) rəqqasi marşrutda dövr vaxtının 

C) birbaşa şəhərlərarası daşımalarda dövr vaxtının 

 

147. HT- dən müəyyən vaxt ərzində istifadə olunduqda və daşımanın kəmiyyət xarakteristikasını təyin etmək 

qeyri - mümkün və ya qeyri - rasional olduqda hansı tarif tətbiq olunur? 

 

A) vaxtamuzd tarif                                       D) ton·km hesabı tarif  

B) kilometr hesabı tarif                                   E) ton hesabı tarif  

C) işəmuzd tarif   

 

148. 𝑄𝑦=
𝑡𝑦+𝑡𝑎−𝑞

İ𝑑
 düsturu nəyi ifadə edir? 

 

A) yükləmədə olan qoşquların  sayını                     D) meydançada olan qoşquların sayını  

B) boşaltmada  olan  qoşquların  sayını                       E) təmirdə olan qoşquların sayını 

C) hərəkətdə olan qoşquların sayını  

 

149. 𝑄𝑦=
𝑡𝑦+𝑡𝑎−𝑞

İ𝑑
 düsturunda  İ𝑑 nəyi ifadə edir? 

 

A) dartqıların hərəkət intervalını                               D) dartqıların hərəkət tezliyini 

B) dartqıların texniki sürətini                                          E) dartqıların təmirdə olma vaxtını 
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C) konteynerlərin dövr vaxtını 

 

150. 𝑄𝑦=
𝑡𝑦+𝑡𝑎−𝑞

İ𝑑
 düsturunda  𝑡𝑎−𝑞 nəyi ifadə edir? 

 

A) qoşquların  açılıb - qoşulma  vaxtını                     D) avtomobil  dartqının  dövr  vaxtını   

B) qoşqunun  yükləmə -boşaltma vaxtını                       E) avtomobil dartqının təmir vaxtını   

C) yükləmə - boşaltmada olan qoşquların sayını  

 

151. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        Yükləmə (boşaltma) məntəqəsinin ... dedikdə məntəqədən göndərilən hərəkətə hazır (yüklənmiş və 

ya boşaldılmış) avtomobillər arasında keçən vaxt  başa düşülür.   

 

A) iş ritmi                                      D) dövr  

B) interval                                       E) tezlik 

C) gediş  

 

152. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        Avtomobillərin ... yükləmə və ya boşaltma məntəqəsinə daxil olan (yola salınan) avtomobillər 

arasındakı keçən vaxtdır.   

 

A) hərəkət intervalı                        D) boşaltma vaxtı  

B) iş ritmi                                          E) yükləmə vaxtı    

C) hərəkət tezliyi  

 

153. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        ... bir ton yükün orta daşıma uzaqlığı olub, yerinə yetirilmiş nəqliyyat işinin ton·km - lə 

miqdarınının həmin müddətdəki daşıma həcminin tonla miqdarına nisbətindən təyin olunur. 

 

A) Orta daşıma məsafəsi                            D) Orta boş yürüş məsafəsi  

B) Orta gediş məsafəsi                                  E) Orta sıfırlı yürüş məsafəsi    

C) Orta yürüş məsafəsi  

 

154. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        ... hərəkət tərkibinin orta  yürüşü olub, gün ərzindəki ümumi yüklü yürüşün gedişlərin sayına 

nisbətindən təyin olunur. 

 

A) Gedişin orta uzunluğu                           D) Sıfırlı yürüş məsafəsi   

B) Orta daşıma məsafəsi                               E) Ümumi yürüşün uzunluğu    

C) Boş yürüş məsafəsi                                      

 

155. 𝑇𝑛=𝑇𝑚 + 𝑇0 düsturunda 𝑇𝑚 nəyi ifadə edir? 

 

A) hərəkət tərkibinin marşrutda olma vaxtını            D) boş yürüşə sərf olunan vaxtı  

B) sıfırlı yürüşə sərf olunan vaxtı                                      E) hərəkət tərkibinin naryadda olma vaxtını  

C) yüklü yürüşə sərf olunan vaxtı   

 

156.  𝑇𝑛=𝑇𝑚 + 𝑇0 düsturunda 𝑇0 nəyi ifadə edir? 

 

A) sıfırlı yürüşə sərf olunan vaxtı           D) hərəkət tərkibinin marşrutda olma vaxtını  
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B) yüklü yürüşə sərf olunan vaxtı               E) hərəkət tərkibinin naryadda olma vaxtını 

C) boş yürüşə sərf olunan vaxtı 

 

157.  Lüm=Lg+ L0 düsturu nəyin ifadəsidir? 

 

A) ümumi yürüşünün                       D) yüklü yürüşün  

B) məhsuldar yürüşün                         E) boş yürüşün 

C) sıfırlı yürüşün 

 

158.  𝑇𝑛= 𝑇𝑚+𝑇0 düsturu nəyin ifadəsidir? 

 

A) naryadda olma vaxtının                        D) yükləmədə olma vaxtının 

B) marşrutda olma vaxtının                           E) boşaltmada olma vaxtının 

C) təmirdə olma vaxtının 

 

159. Ağır çəkili ədədi yüklərə hansı yüklər aiddir. 

 

A) 30t – dan çox olan                      D) kütləsi  10- 30t  olan             

B) kütləsi 2- 5t olan                           E) kütləsi  5- 10t olan   

C) kütləsi 2t – a qədər olan  

 

160. Uzunluğu 20m-dən çox olan yüklər hansı qoşqularla daşınır? 

 

A) uzadılabilən qoşqularla                                   D) çox oxlu qoşqularla  

B) bir oxlu qoşqularla                                              E) bortlu avtomobillərlə 

C) yarımqoşqularla  

 

161. Cümləni tamamlayın 

        Hər iki istiqamətdə tam yüklü yürüşlü ... ən səmərəli marşrut sayılılr. 

 

A) rəqqasi marşrut                           D) paylama marşrut 

B) halqavarı marşrut                           E) yığma – paylama marşrutu 

C) yığma marşrutu   

 

162. Əmtəə təyinatlı yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə  daşınmasında yük daşıma müqaviləsini 

rəsmiləşdirən əsas daşıma sənədi ... . 

 

A) əmtəə - nəqliyyat qaiməsidir                        D) sifariş – tapşırıq sənədidir  

B) ikitərəfli daşıma müqaviləsidir                        E) yol vərəqəsidir  

C) ölçmə aktıdır  

 

163.  td = 
𝐿𝑀

𝑉𝑇
+𝑡𝑦.𝑏+𝑡𝑗(𝑛𝑎 − 1) düsturunda 𝐿𝑀 nəyin ifadəsidir? 

 

A) yığma – paylama marşrutunun uzunluğunun             D) halqavarı marşrutun uzunluğunun 

B) yükləmə - boşaltma məntəqəsinin  uzunluğunun             E) məntəqəyə gələn avtomobilin uzunluğunun   
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C) yükləmə və ya boşaltma cəbhəsinin uzunluğunun 

 

164. td = 
2𝑙𝑦.𝑦

𝑉𝑡
+∑ 𝑡𝑦−𝑏  düsturu nəyi ifadə edir? 

 

A) rəqqasi marşrutda dövr vaxtını           D) yığma marşrutunda dövr vaxtını  

B) halqavarı marşrutda dövr vaxtını             E) paylama marşrutunda dövr vaxtını     

C) qarışıq daşımalarda dövr vaxtını  

 

165.  𝐴𝑠 =𝐴𝑖.ℎ+ 𝐴𝑡 düsturu nəyin ifadəsidir?  

 

A) parkının siyahı avtomobil sayının                 D) təmirdə olan avtomobillərin sayını 

B) istismara hazır avtomobillərin                           E) istismarda olan avtomobillərin sayını 

C) boş dayanan avtomobillərin sayını  

 

166.  Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

         Gedişin orta uzunluğu hərəkət tərkibinin orta  yürüşü olub, gün ərzindəki ümumi yüklü yürüşün ... 

nisbətindən təyin olunur. 

 

A) gedişlərin sayına                             D) Sıfırlı yürüş məsafəsinə  

B) Orta daşıma məsafəsinə                    E) Ümumi yürüşün uzunluğuna       

C) Boş yürüş məsafəsinə  

 

167. Uzadılabilən qoşqular hansı yüklərin daşınması üçün nəzərdə tutulur. 

 

A) uzunölçülü yüklərin                        D) kənd təsərrüfatı yüklərinin  

B) təhlükəli yüklərin                               E) metal yüklərin 

C) tezxarab olan yüklərin  

 

168. 𝑙𝑜𝑟𝑑  = 
𝑃

𝑄
   düsturu nəyin ifadəsidir? 

 

A) orta daşıma məsafəsinin                      D) sıfırlı yürüşün 

B) orta gediş məssafəsinin                           E) məhsuldarlığın 

C) boş yürüş məsafəsiniun  

 

169. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        Hərəkət tərkibinin yükgötürmə qabiliyyətindən istifadənin statiki əmsalı dinamiki  əmsalına gün 

ərzində müxtəlif miqdarda yüklər ... daşındıqda bərabər olmur.  

 

A) müxtəlif məsafəyə                                   D) yaxın məsafəyə  

B) eyni məsafəyə                                           E) bərabər məsafəyə   

C) uzaq məsafəyə  

 

170. Hərəkət tərkibinin hansı yürüşü məhsuldar yürüş sayılır? 

 

A) yüklü yürüşü                                       D) sıfırlı yürüşü                                                                     



.  

B) boş yürüşü                                             E) gediş məsafəs    

C) ümumi yürüşü  

 

171. Uzunluğu 20m-dən çox olan yüklər hansı yüklərə aiddir? 

 

A) uzunölçülü                                D) qorunma tələb edən  

B) ağırçəkili                                    E) normal                                       

C) təhlükəli   

 

172. Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşımalarının yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar çəkilən xərclərdən 

nəqliyyat məhsulu vahidi üçün hesablanan xərc nə adlanır? 

 

A) maya dəyəri                               D) üstəlik xərc  

B) tarif                                             E ) dəyişən xərc     

C) əmək haqqı  

 

173.  η𝑖 = 
𝑄𝑑

𝑄ə
 düsturunda 𝑄𝑑 nəyi ifadə edir?  

 

A) düz istiqamətdə yük axınını                             D) daşıma həcmini 

B) əks istiqamətdə yük axınını                                 E) qeyri – müntəzəmlik əmsalını 

C) təkrarlanma əmsalını  

 

174.  𝑙𝑜𝑟𝑔
=

𝐿𝑦

𝑍𝑔
  düsturu nəyin ifadəsidir. 

 

A) orta gediş məsafəsinin                                     D) orta yüklü yürüşün       

B) tam gediş məsafəsinin                                        E) daşıma məsafəsinin   

C) orta sıfırlı yürüşün           

 

175. Yürüşdən istifadə əmsalı hərəkət tərkibinin ... istifadə dərəcəsini xarakterizə edir. 

 

A) yürüşdən                                       D) məhsuldar yürüşdən  

B) avtomobildən                                  E) boş yürüşdən    

C) qoşqudan 

 

176. Halqavarı marşrutda avtobilin dövrü nəyə bərabərdir? 

 

A) marşrutun  uzunluğuna                                   D) qeyri - məhsuldar yürüşün uzunluğuna  

B) məhsuldar yürüşün uzunluğuna                          E) orta daşıma məsafəsinin uzunluğuna  

C) orta gedişin  uzunluğuna 

 

177. Marşrutun başlanğıc və son dayanacaqları arasındakı yolun uzunluğu nə adlanır? 

 

A) marşrutun uzunluğu                              D) məhsuldar yürüş 

B) gedişin uzunluğu                                      E) boş yürüş 

C) aşırımın uzunluğu  



.  

 

178. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        ... hərəkət tərkibinin parkdan çıxıb parka qayıdanadək keçən vaxtla ölçülür. 

 

A) Naryadda olma vaxtı                                         D) Gün  ərzində təmir vaxtı 

B) Marşrutda olma vaxtı                                           E) Gedişlərə sərf olunan vaxt     

C) Gün ərzindəki hərəkət vaxtı  

 

179. 𝐼𝑎=
𝑡𝑑

 𝐴𝑚
 düsturunda 𝑡𝑑  nəyin ifadəsidir?    

 

A) marşrutda avtomobilin dövr vaxtının                  D) marşrutda avtomobilin dövrünün uzunluğunun 

B) marşrutda avtomobillərin hərəkət intervalının         E) konteynerlərin dövrünün davametmə müddətinin                

C) marşrutda işləyən avtomobillərin sayının  

 

180. 𝐼𝑎=
𝑡𝑑

 𝐴𝑚
 düsturunda   𝐴𝑚 nəyin ifadəsidir?    

 

A) marşrutda işləyən avtomobillərin sayının            D) marşrutda avtomobilin dövrünün uzunluğunun 

B) marşrutda avtomobillərin hərəkət intervalının          E) konteynerlərin dövrünün davametmə 

müddətinin 

C) marşrutda avtomobilin dövr vaxtının   

 

181.  Rk= 
𝑡𝑑𝑘∙𝑛𝑘

𝑋𝑘
  düsturu nəyin ifadəsidir? 

 

A) konteynerlərin yükləmə - boşaltma ritminin              D) marşrutda işləyən avtomobillərin sayının 

B) konteynerlərin dövrünün davametmə müddətinin           E) konteynerlərin tələb olunan sayı 

C) avtomobillərdə yerləşmiş konteynerlərin sayının  

 

182. 𝑋𝑎= 
𝑄∙𝑡𝑑𝑎

𝐺𝑖𝑠 ⋅𝑞𝑎∙𝛾𝑎
 düsturunda 𝐺𝑖𝑠 nəyi ifadə edir? 

 

A) altlıqların  istismar günlərinin sayını                D) altlıqların tələb olunan sayını  

B) altlıqların dövr vaxtını                                            E) altlıqların təkrar istifadə keyfiyyətini 

C) altlığın nominal yükgötürməsini  

 

183. Cümləni tamamlayın. 

        ... azaldılmasının əsas medodları bir gedişdə daşınan yükün miqdarının artırılması, qeyri - məhsuldar 

dayanmaların və boş yürüşlərin azaldılması, hərəkət sürətinin yüksəldilməsi sayılır. 

 

A) Maya dəyərinin                                  D) Əmək haqqının 

B) Yanacaq sərfinin                                 E) Təmir vaxtının 

C) Ehtiyat hissələrinin  

  

 

184. 𝑄 = 𝑄ℎ + 𝑄𝑦 + 𝑄𝑏 düsturu nəyin ifadəsidir? 

 



.  

A) tələb olunan  qoşquların ümumi sayının               D) boşaltmada olan qoşquların sayının      

B) hərəkətdə olan qoşquların sayının                              E) təmirdə olan qoşquların sayının 

C) yükləmədə olan qoşquların sayının  

 

185. Cümləni tamamlayın. 

       “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun  VIII fəsli yalnız bir 

maddədən ibarət olmaqla, avtomobil nəqliyyatı sahəsində ... həyata keçirilməsi məsələlərini tənzimləyir 

(maddə 59). 

 

A) dövlət nəzarətinin                                     D) yeniliklərin 

B) dispetçer nəzarətinin                                   E) səmərəli təkliflərin  

C) tədbirlər planının  

 

186. Cümləni tamamlayın. 

        Əmtəə - nəqliyyat qaiməsi ... tərəfindən daşıyıcıya təqdim edilir və yükgöndərən tərəfindən malların 

silinməsi, yükalan tərəfindən isə malların mədaxil edilməsi üçün əsas sənəd sayılır. 

 

A) yükgöndərən                                           D) dispetçer 

B) yükalan                                                     E) mexanik     

C) yükləyici  

 

187. Cümləni tamamlayın. 

        Əmtəə - nəqliyyat qaiməsi yükgöndərən tərəfindən ... təqdim edilir və yükgöndərən tərəfindən 

malların silinməsi, yükalan tərəfindən isə malların mədaxil edilməsi üçün əsas sənəd sayılır. 

 

A) daşıyıcıya                                               D) dispetçer 

B) yükgöndərən                                           E) yükalan 

C) yükləyici  

 

 

188. Əmtəə - nəqliyyat qaiməsinin başlıq hissəsində hansı məlumatlar göstərilməməlidir? 

 

A) yükgöndərən və yükalanın adı                             D) avtonəqliyyat müəssisəsinin  adı 

B) hərəkət tərkibinin  markası                                        E) sürücü haqqında məlumat  

C) qaimənin yazılma tarixi  

 

189. Cümləni tamamlayın.  

        Yük təhvil verildikdə əmtəə-nəqliyyat qaiməsi ... imzası və möhürü ilə təsdiqlənir 

 

A) yükalanın                                      D) yükləyicinin  

B) yükgöndərənin                               E) dispetçerin  

C) daşıyıcının  

 

190. Cümləni tamamlayın.  

        Qeyri - əmtəə  təyinatlı  yüklərin,  o  cümlədən  torpaq  və qar  kütləsinin,  məişət və digər  

tullantıların  daşınması  ...  ilə  rəsmiləşdirilə bilər. 



.  

 

A) ölçmə aktı  B) yol vərəqəsi C) müqavilə D) sifariş tapşırıq sənədi E) arayış  

 

191. Cümləni tamamlayın. 

 Kiçik partiyalı yüklərin daşınmasında kiçik yükgötürmə qabiliyyətli, böyük həcmli müntəzəm 

yüklərin daşınmasında  ...  hərəkət tərkibləri tətbiq edilir.  

 

A) xüsusiləşdirilmiş                        D) böyük tutumlu 

B) ümumi təyinatlı                            E) özüboşaldan 

C) furqonlardan 

 

192. Cümləni tamamlayın. 

 ... avtonəqliyyat vasitələrinin gücləndirilmiş lonjeronli çərçivəsi, çox vərəqli ressor asqıları və 

çoxpilləli ötürmələr qutusu var və bunlar belə avtomobillərdən müxtəlif istismar şəraitlərində  istifadə  

olunmasına  imkan  verir. 

 

A) Universal                                                   D) Özüboşaldan 

B) Magistral                                                     E) Özüyükləyən 

C) İnşaat  

 

193. Cümləni tamamlayın. 

... avtonəqliyyat vasitələri 6×6 və hətta 8×6 təkər formullu olub, əsasən II və III kateqoriya- lı 

avtomobil yollarında istifadə üçün nəzərdə tutulur və  belə hərəkət tərkibləri xüsusiləşdirilmiş hərəkət 

tərkibləri olub, səpələnən yükləri daşınmasında  istifadə  olunur  (özüboşaldanlar). 

 

A) İnşaat                                     D) Ümumi istifadəli  

B) Magistral                                 E) Bortlu platformalı   

C) Universal  

 

194. Cümləni tamamlayın. 

        Saatlıq qrafiki tərtib olunarkən daşımaların iştirakçısı olan hər üç tərəflə - avtonəqliyyat müəssisəsi, 

yükgöndərən və ... razılaşdırılmalıdır. 

 

A) yükalanla                                  D) təmir müəssisəsi ilə  

B) çeşidləyici ilə                              E) hazırlıq məntəqəsi ilə   

C) mərkəzi anbarla  

 

 

195.. Cümləni tamamlayın. 

       Saat qrafiki üzrə işin təşkilində ... rəhbərliyi və nəzarəti mühüm rol oynayır. 

 

A) dispetçer                                D) sürücünün 

B) mexanikin                               E) yükləyicinin 

C) texnikin  

 

196. Cümləni tamamlayın. 



.  

  ... dedikdə elə hərəkət marşrutunun tərtib olunması başa düşülür ki, həmin marşrutda hərəkət 

tərkibinin yürüşündən istifadə əmsalının daha yüksək olması təmin olunsun. 

 

A) Marşrutlaşma                       D) Hərəkətlilik  

B) Səmərəlilik                              E) Məhsuldarlıq      

C) Dinamiklik  

 

197. Marşrutun  seçilməsi nədən asılı deyil?  

 

A) sənədləşdirmədən                                                                              D) yük partiyasının ölçüsündən   

B) yükün növündən                                                                                   E) hərəkət tərkibinin tipindən          

C) anbarın yerləşməsindən 

 

198. Cümləni tamamlayın. 

        ... marşrutlar o halda təşkil olunur ki, əks istiqamətdə yüklü yürüşü olan rəqqasi marşrut təşkil etmək 

mümkün olmur. 

 

A) Halqavarı                                              D) Paylama 

B) Rəqqasi                                                   E) Yığma - paylama 

C) Yığma 

 

199. Cümləni tamamlayın.  

 Halqavari marşrut tərtib olunarkən  nəzərə  almaq lazımdır ki, həmin marşrutda ... ən yüksək 

olmalıdır. 

 

A) yürüşdən istifadə əmsalı                                      D) texniki hazırlıq əmsalı  

B) parkdan istifadə əmsalı                                           E) kütlədən istifadə əmsalı     

C) yükgötürmədən istifadə əmsalı  

 

200. Cümləni tamamlayın.  

 Marşrutun düzgün tərtib olunması yürüşdən istifadə əmsalının yüksək olmasına, hərəkət tərkibinin 

... yüksəlməsinə və daşımaların maya dəyərinin azalmasına səbəb olur. 

 

A) məhsuldarlığının                                      D) yanacaq sərfinin 

B) texniki sürətinin                                         E) yükləmə vaxtının    

C) istismar sürətinin  

 

201. Cümləni tamamlayın. 

        Marşrutlar tərtib olunarkən iqtisadi və ..., şəbəkə planlaşdırılması metodlarından istifadə olunur. 

  

A) riyazi                                                        D) kimyəvi 

B) fiziki                                                          E) mexaniki 

C) həndəsi  

 

202. Cümləni tamamlayın. 



.  

        Yaradılan marşrutlarda müəyyən olunmuş çatdırılma şərtlərinə ciddi əməl edilərsə, saxlama 

xərclərini azaltmaq üçün istehlakçıların  ...  ehtiyatları 1,5 – 2 dəfə azaldıla bilər. 

 

A) istehsal                                                    D) məhsul  

B) tədarük                                                     E) təmir 

C) təchizat  

 

203. Cümləni tamamlayın. 

        Hərəkət tərkibinin ... marşrutlarda məhsuldarlığını yüksəltmək üçün dəyişən qoşqu və 

yarımqoşqularla işləyən avtomobil dartqılardan istifadə olunması məqsədəuyğun sayılır. 

 

A) daimi                                                 D) paylama 

B) adi                                                     E) yığma - paylama 

C) yığma  

 

204. Bu qrafik nəyi ifadə edir? 

                                                                                                                                     

A)yüklü yürüşün tonla məhsuldarlığa təsirini                  D) texniki sürətin tonla məhsuldarlığa təsirini   

B) yürüşdən istifadə əmsalının məhsuldarlığa təsirini            E) istismar sürətinin məhsuldarlığa təsirini      

C) yükləmə - boşaltma vaxtının məhsuldarlığa təsirini  

 

                                          𝑊𝑄    

 

 

 

                                                                         𝑙𝑦.𝑦                      

 

205. Cümləni tamamlayın. 

   Yükgötürmə  qabiliyyətindən  istifadə  əmsalının  artırılmasına  yük   partiyasının  yığılması, ... 

tətbiqilə də nail oluna bilir. 

 

A) xüsusi kuzaların                                            D) xüsusi çeşidləmənin        

B) xüsusi yükləyicilərin                                       E) xüsusi hazırlamanın 

C) xüsusi taraların  

 

206. Cümləni tamamlayın. 

   Texniki sürətin yüksəldilməsinə yol və ..., nəqliyyat axınında hərəkətin nizamlanmasını 

yaxşılaşdırılmaqla nail olunur. 

 

A) avtomobilin konstruksiyasını                     D) avtomobilin kütlədən istifadəsini 

B) avtomobilin yanacaq sərfini                          E) avtomobilin yürüşdən istifadəsini 

C) avtomobilin texniki hazırlığını  

 

207. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

   Şəhərin hüdudlarından 50 km- dən çox məsafələrə yerinə yetirilən daşımalar ...  daşımalara  aiddir.  

 

A) şəhərlərarası                                                  D) şəhərdaxili 



.  

B) beynəlxalq                                                        E) yerli 

C) şəhərətrafı 

 

208. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

   Avtomobil nəqliyyatı ilə yerinə yetirilən müntəzəm şəhərlərarası rabitələrin trassaları ... adlanır. 

 

A) avtomobil xətləri                                          D) maqistral 

B) marşrut                                                            E) sürət yolu 

C) trassa 

 

209. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        Şəhərlərarası mərkəzləşdirilmiş daşımaların mühüm şərtlərindən biri onun  .... 

 

A) müntəzəmliyidir                                            D) komfortluluğudur  

B) sürətliliyidir                                                     E) ucuzluğudur  

C) təhlükəsizliyidir 

 

210. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin.  

   Müntəzəm şəhərlərarası rabitələrdə iki növ avtomobil xətləri mövcuddur: digər nəqliyyat növlərinin 

maqistral yollarına paralel olan...;  digər  nəqliyyat  növlərinin  olmadığı və ya az inkişaf etdiyi 

rayonlardan keçən avtomobil  xətləri. 

 

A) avtomobil xətləri                                                  D) çay yolları 

B) dəmir yolu xətləri                                                  E) boru xətləri 

C) dəniz yolları 

 

211. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

   Terminal yüklərin yüklənib - boşaldılması, daşımalar və digər ... mərkəzləşdirilmiş idarə edilməsi 

əsasında müxtəlif nəqliyyat növlərinin qarşılıqlı əlaqəsinə xidmət edən qurğular kompleksidir.  

 

A) əməliyyatların                                               D) boşaltmaların 

B) yükləmələrin                                                   E) sənədləşdirmələrin 

C) daşımaların  

 

212. Cümləni tamamlayın. 

  Terminalların əsas vəzifəsi müntəzəm ... həyata keçirmək, bu daşımalarla əlaqəli nəqliyyat-

ekspedisiya xidməti işlərini yerinə yetirmək, yolüstü istiqamətlər üzrə boş avtomobilləri yüklə təmin 

edilməsini təşkil etməkdir. 

 

A) şəhərlərarası  yük daşımaları               D) yerli yük daşımaları  

B) beynəlxalq  yük daşımaları                  E) şəhərətrafı yük daşımaları 

C) şəhərdaxili yük daşımaları 

 

213. Cümləni tamamlayın. 

  Avtomobil   xətlərində  avtomobillərin (dartqıların)  böyük məsafələrdə hərəkətinin təşkilinin iki 

sistemi (sxemi) mövcuddur:  ...  və  sahələr  sxemi 



.  

 

A) birbaşa                                                          D) dartqı çiyni  

B) marşrut                                                           E) mərkəzləşmiş 

C) gediş   

 

214. Cümləni tamamlayın. 

   Birbaşa daşıma sistemində hər bir avtomobil bütün yolu  başlanğıc məntəqədən son məntəqəyədək 

və əksinə yolda heç  bir ... olmadan hərəkət edir.  

 

A) yükləmə - boşaltma                                      D) texniki xidmət 

B) dayanma                                                          E) istirahət 

C) təmir 

 

215. Cümləni tamamlayın. 

   Sahələr sistemi ilə avtomobil xətlərində hərəkətin təşkili zamanı hər avtomobilin hərəkəti, ancaq 

verilmiş  xəttin bölünmüş olduğu ... birində baş verir (bu üsula  dartqı  çiyinləri də deyilir). 

 

A) sahələrin                                                                      D) otellərin 

B) məntəqələrin                                                                  E) dayanacaqların 

C) postların 

 

216. Cümləni tamamlayın. 

  Beynəlxalq nəqliyyat daşımaları dedikdə iki və ya daha artıq ... həyata keçirilən beynəlxalq 

müqavilələrlə  tənzimlənən  daşımalar  başa  düşülür. 

 

A) dövlətin ərazisində                                       D) aralıq məntəqədə 

B) gömrük məntəqəsində                                    E) son məntəqədə  

C) təyinat məntəqəsində 

 

217. Cümləni tamamlayın. 

   Beynəlxalq yük daşımaları, iştirakçı dövlətlərin yollarında qoyulan qabarit və kütlə ... cavab verən, 

böyük yükgötürmə qabiliyyətli (30 - 40t) avtomobil və avtoqatarlarla  yerinə  yetirilir. 

 

A)  məhdudiyyətlərinə                                      D) qiymətlərinə 

B) normativlərinə                                                E) nisbətinə 

C) vahidlərinə 

 

218. Cümləni tamamlayın. 

    Yükləmə - boşaltma işləri ... yükgöndərən məntəqədə hərəkət tərkibinə yüklənməsi və yükalan 

məntəqədə hərəkət tərkibindən boşaldılması ilə əlaqəli olan kompleks əməliyyatlardan ibarətdir. 

 

A) yükün                                                   D) sertifikatın  

B) taranın                                                   E) yük qaiməsinin 

C) sənədin  

 

219. Cümləni tamamlayın. 
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 Bir gedişdə yükləmə prosesinə sərf edilən vaxt ... 𝑡𝑦, boşaltma prosesinə sərf edilən vaxt isə 

boşaltma vaxtı 𝑡𝑏 adlanır. 

 

A) yükləmə vaxtı                                               D) yürüş vaxtı  

B) boşaltma vaxtı                                                E) xidmət vaxtı 

C) təmir vaxtı 

 

220. Cümləni tamamlayın. 

 Yükləmə - boşaltma məntəqəsinin ... məntəqədə 1 saat ərzində yüklənən və ya boşaldılan yükün 

tonla miqdarı və ya avtomobillərin sayı ilə ölçülür. 

 

A) buraxma qabiliyyəti                                   D) mexanizmlərinin növü 

B) yük tutumu                                                    E) iş rejimi 

C) postlarının sayı 

 

221. Cümləni tamamlayın. 

  Məntəqədə yükləmə - boşaltma əməliyyatlarını ...,  yüklərin  qəbulu,  təhvili  saxlanması,  

çeşidlənməsi, göndərilməsi və sənədləşdirilməsi üçün  meydança, postlar, anbarlar, çəki qurğusu, xidmət 

və məişət tikili-ləri, zəruri inventarlar, qurğular nəzərdə tutulur.  

 

A) yerinə  yetirmək                                            D) tərtib etmək  

B) sənədləşdirmək                                                E) qeyd etmək 

C) hesablamaq 

 

222. 𝑄𝑦(𝑏) =
1

τ𝑦(𝑏)
  düsturu nəyin ifadəsidir? 

 

A) postun bir saatdakı tonla buraxma qabiliyyətinin          D) anbarın saatlıq buraxma qabiliyyətin 

B) məntəqənin  bir saatdakı  tonla  buraxma  qabiliyyətin         E) məntəqənin saatlıq buraxma 

qabiliyyətin                                                                                      

C) postun sutkalıq tonla buraxma qabiliyyətin 

 

223. Ay(b ) = 
1

𝑡𝑦(𝑏)   
 düsturu nəyin ifadəsidir? 

 

A) postun saatlıq avtomobillə  buraxma qabiliyyətin         D) anbarın avtomobillə  buraxma qabiliyyətin  

B) məntəqənin  saatlıq avtomobillə  buraxma qabiliyyətin      E) postun avtomobillə buraxma qabiliyyətin                                                                                                 

C) postun  sutkalıq  avtomobillə  buraxma  qabiliyyətin 

 

 

224. Cümləni tamamlayın. 

  Yükləmə - boşaltma məntəqəsinin ... məntəqədə  istifadə  olunan  yükləmə  -  boşaltma  vasitələrinin  

məhsuldarlığından  da  asılıdır.  

 

A) buraxma qabiliyyəti                                      D) yük həcmi  

B) yükləmə  qabiliyyəti                                         E) yük dövrüyyəsi 
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C) boşaltma  qabiliyyəti 

 

225. Cümləni tamamlayın. 

  Yükləmə və boşaltma məntəqəsindəki postların sayı yükləmə və ya boşaltma məntəqəsinin buraxma 

qabiliyyətinə uyğun olmaqla, avtonəqliyyat vasitələrinə fasiləsiz xidmət üçün məntəqənin ... 

avtomobillərin marşrutdakı hərəkət intervalına  bərabərlik  şərtindən  təyin  olunur. 

 

A) iş ritminin                                                     D) iş rejiminin 

B) iş vaxtının                                                      E) iş həcminin 

C) iş prosesinin 

 

226. Cümləni tamamlayın. 

    Yükləmə və ya  boşaltma cəbhəsi həddində avtomobillərin yan, arxa və ... dayanma sxemləri tətbiq 

olunur 

  

A) pilləvari                                                        D) dioqanal 

B) arxa                                                                 E) radial 

C) yan sxemi 

 

227. Cümləni tamamlayın. 

   Yükləmə - boşaltma vasitəsinin ... onun müəyyən dövrdə yüklədiyi və ya boşaldığı yükün tonla 

miqdarından təyin olunur. 

 

A) məhsuldarlığı                                                D) hərəkətliliyi 

B) yük götürməsi                                                 E) üstünlüyü  

C) çevikliyi 

 

228. Cümləni tamamlayın. 

  Yükləmə - boşaltma  mexanizmlərinin texniki və ... məhsuldarlığını  fərqləndirirlər:   

 

A) istismar                                                        D) gündəlik  

B) çatdırma                                                        E) sutkalıq 

C) faktiki 

 

229. Cümləni tamamlayın. 

       Yükləmə - boşaltma işlərinin maya dəyəri mexanizmlərin və yükləyicilərin işi ilə əlaqədar həmin 

müddətdə daşınmış yüklərin ümumi miqdarına çəkilmiş bütün ... cəmindən  təyin olunur.  

 

A) xərclərin                                                D) qiymətlərin 

B) yüklərin                                                   E) dəyərlərin  

C) işlərin 

 

 

230. Cümləni tamamlayın. 

Texnologiya dedikdə müddəti, ardıcıllığı, əmək və material sərfi göstərilməklə uyğun ... yerinə 

yetirilmə qaydası  başa  düşülür. 



.  

 

A) əməliyyatların                                               D) boşaltmanın 

B) mərhələlərin                                                    E) hesablaşmanın 

C) yükləmənin  

 

231. Cümləni tamamlayın. 

   Yük daşımaları prosesinin ...  dedikdə yüksək səmərəliliyə nail olunması məqsədilə daşıma 

prosesinin ardıcıl yerinə  yetirilən mərhələlərə və əməliyyatlar sisteminə bölünməsi yolu  ilə həyata  ke-

çirilməsi başa  düşülür.  

 

A) texnologiyası                                                D) xüsusiyyətləri 

B) xarakteristikası                                              E) başlaması 

C) əhəmiyyəti 

 

232. Cümləni tamamlayın. 

  Torpaq daşınmasında ... avtomobillərdən və  avtoqatarlardan istifadə olunur. 

 

A) özüboşaldan                                                                       D) xüsusiləşdirilmiş 

B) furqon kuzalı                                                                        E) sisternlərdən 

C) bortlu platformalı 

 

233. Cümləni tamamlayın. 

Kütləvi sement daşımalarında  pnevmatik boşaltma qurğusu ilə təchiz olunmuş xüsusiləşdirilmiş, 

sisternisi üfüqi (arxaya tərəf meyilli) və şaqulu yerləşmiş ... sementdaşıyan hərəkət tərkiblərindən istifadə 

olunur. Sisternlər avtomobilin, qoşqu və ya yarımqoşqunun şassisi üzərində yerləşdirilir. 

 

A) sisternli                                             D) özüyükləyən 

B) özüboşaldan                                      E) xüsusi  

C) bortlu 

 

234. Cümləni tamamlayın. 

  Atmosfer təsirlərindən və çirklənmədən xarab olmayan maşın, mexanizm və məmulatlar tarasız halda 

açıq ... platformalı avtomobillərlə altlıqlarda və geniş konteynerlərdə daşına  bilər. 

 

A) bortlu                                                          D) özüboşaldan 

B) qapalı                                                            E) bortsuz 

C) təmiz 

 

235. Cümləni tamamlayın. 

  Kənd təsərrüfatı məhsullarının yığımı mövsümi və ... olduğu üçün məhsul yığımında hərəkət 

tərkibinin işinin təşkili mühüm  əhəmiyyətə  malikdir. 

 

A) qısa müddətli                                                                      D) daimi 

B) uzun müddətli                                                                      E) mövsümi  

C) müvəqqəti  

 



.  

 

236. Cümləni tamamlayın. 

Pambığın açıq şəkildə (tarasız) və taralı daşınması ... artırılmış  hərəkət  tərkibləri  ilə  yerinə  yetirilir.   

 

A) tutumu                                           D) uzunluğu  

B) kütləsi                                             E) yükgötürməsi 

C) sürətlənməsi 

 

237. Cümləni tamamlayın. 

   Taxılın (buğda, arpa, çovdar və s.) sıxlığı (0,4...0,8 t/𝑚3) az olduğu üçün taxıl daşımalarında ..., 

kuzasının birləşmə yerləri kipləşdirilmiş avtomobillər, özüboşaldanlar və avtoqatarlardan istifadə olunur 

(kuzanın üstü brezentlə örtülür). 

 

A) bortlarının hündürlüyü artırılmış                  D) yanacaq sərfiyyatı azaldılmış 

B) tormozlanma xüsusiyyəti artırılmış                    E) yürüşdən istifadə əmsalı yüksəldilmiş 

C) sürətlənmə xüsusiyyəti artırılmış 

 

238. Cümləni tamamlayın. 

        Ərzaq malları daşıyan ... avtomobillərin  kuzası  sanitar - gigiyenik tələblərə yüksək səviyyədə cavab 

verməlidir. 

 

A) furqon                                                         D) xüsusi  

B) özüboşaldan                                                E) bortlu 

C) sisternli 

 

239. Cümləni tamamlayın. 

   Çörək və çörək - bulka məmulatları çörək daşımaq üçün  avadanlıqlaşdırılmış furqon avtomobillər 

və furqon qoşqularla əvvəlcədən işlənib hazırlanmış ... qrafik üzrə çatdırılır. 

 

A) aylıq                                                  D) həftəlik 

B) illik                                                    E) saatlıq 

C) gündəlik 

 

240. Cümləni tamamlayın. 

  Tez xarab olan yüklərə daşıma zamanı temperatur rejiminin ..., müəyyən  sanitar - gigiyenik 

qaydalara əməl olunmasını tələb edən yüklər aiddir. 

 

A) saxlanmasını                                   D) saxlanmamasını  

B) paylanmasını                                   E) azaldılmasını 

C) artırılmasını 

 

241. Cümləni tamamlayın. 

  Daşıyıcının daşımalara təqdim edilmiş tez xarab olan yükün ... yoxlamaq hüququ vardır. 

 

A) keyfiyyətini                                                          D) bərkliyini 

B) temperaturunu                                                      E) təzyiqini 
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C) sıxlığını 

 

242. Cümləni tamamlayın. 

   Süd daşınmasında südün ... çatdırma sürətindən çox asılıdır.  

 

A) keyfiyyəti                                                                      D) həcmi 

B) kəmiyyəti                                                                       E) təzyiqi 

C) kütləsi  

 

243. Cümləni tamamlayın. 

  Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq yollarda daşınması haqqında Avropa Sazişi 

ADR (DOPOQ) ... daşınmasında geniş yayılmışdır. 

 

A)  təklükəli yüklərin                                        D) ərzaq yüklərinin 

B)  tez xarab olan yüklərin                                   E) inşatat yüklərinin  

C) səpələnən yüklərin 

 

244. Cümləni tamamlayın. 

        Nəqliyyat təhlükəsizliyinə ... təhlükəsiz təşkili  ilə  nail  olmaq  mümkündür.  

 

A) daşıma prosesinin                                         D) satış əməliyyatının 

B) yükləmə prosesinin                                         E) qablaşdırma işlərinin 

C) boşaltma prosesinin 

 

245. Cümləni tamamlayın. 

   Ağır çəkili və iri qabaritli yüklərin daşınması ciddi təsdiq olunmuş ... üzrə yerinə  yetirilməlidir.  

 

A) hərəkət marşrutu                                           D) hərəkət sürəti 

B) ciddi saat qraqfiki                                             E) müəyyən rejim 

C) tərtib olunmuş cədvəl 

 

246. Cümləni tamamlayın. 

        Maye qaz daşıyan avtomobillərin ... irəliyə, radiatorun altına çıxarılır. 

 

A) səsboğucusu                                                 D)  

B)                                                                       E)  

C)  

 

247. Cümləni tamamlayın. 

        Qatı neft məhsulları (mazut, bitum) termoizolyasiyalı  ... qızdırılmış halda daşınır. 

 

A) sisternlərlə                                                    D) bortlu avtomobillərlə  

B) özüboşaldanlarla                                             E) xüsusi  avtomobillərlə 

C) refrijatorlarla 

 

248. Cümləni tamamlayın. 
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    Sərnişin  avtomobil  nəqliyyatı  ...  istifadəli sərnişin avtomobil nəqliyyatı (avtobus) və minik taksi 

avtomobillərinə  ayrılır.      

 

A) ümumi                                         D) münasib 

B) xüsusi                                           E) rahat 

C) təbii 

 

249. Cümləni tamamlayın. 

  ... sərnişin daşımalarında mühüm yer  tutmasına səbəb  onun  bir  sıra  şəhərlərdə,  əksər  şəhərətrafı 

və şəhərlərarası rabitələrdə yeganə nəqliyyat növü olmasıdır. 

 

A) Avtomobil nəqliyyatının                                              D) Daxili su nəqliyyatının 

B) Dəmir yolu nəqliyyatının                                              E) tramvayların 

C) Dəniz nəqliyyatının 

 

 

250. Cümləni tamamlayın. 

   Sərnişin  axınının  paylanma  xarakteri ... ilə qiymətləndirilir. 

 

A) qeyri - müntəzəmlik  əmsalı                         D) hazırlıq əmsalı 

B)  təkrarlıq əmsalı                                               E) istiqamətlənmə əmsalı 

C) xəttə çıxış əmsalı  

 

251. Cümləni tamamlayın. 

  Sərnişin axınının qeyri - muntəzəmlik əmsalı ... müəyyən vaxt ərzindəki maksimum qiymətinin 

həmin vaxt ərzindəki orta  qiymətinə  olan  nisbətindən  təyin olunur. 

 

A) sərnişin axınının                                         D) avtobusun  kütləsinin 

B) sərnişin tutumunun                                       E) reys vaxtının 

C) avtobusun sürətinin 

 

252. Cümləni tamamlayın. 

        Şəhərin planında verilmiş müxtəlif nəqliyyat növlərinin marşrutlar toplusu şəhərin ... adlanır. 

 

A) nəqliyyat şəbəkəsi                                         D) avtobus şəbəkəsi 

B) nəqliyyat sistemi                                             E) avtobus sistemi 

C) rabitə  şəbəkəsi 

 

253. Cümləni tamamlayın. 

   Avtobus marşrut şəbəkəsi özündə birləşdirdiyi bütün  avtobus  marşrutları  ilə  birlikdə  ... əmələ 

gətirir.  

 

A) marşrut  sistemini                                         D) nəqliyyat şəbəkəsini 

B) nəqliyyat sistemini                                          E) rabitə sistemini 

C) marşrut şəbəkəsini 

 



.  

 

254.  𝐾𝑚=
∑ 𝐿𝑚

∑ 𝐿ş
  düsturu nəyin ifadəsidir? 

 

A) marşrut əmsalının                                       D) marşrutun sıxlıq əmsalının 

B) sürətlənmə əmsalının                                    E) marşrutun uzunluq əmsalının 

C) şəbəkəsi əmsalının 

 

255.  Aşağıdakılardan hansı avtobus  marşrutlarının  şəhərin  planında  yerləşməsinə  görə təsnifatına aid 

deyil? 

  

 

A) diaqonal                                                    D) tangensial  

B) radial                                                          E) halqavarı  

C) diametral 

 

256. Cümləni tamamlayın. 

Avtobus  dayanacaqları  daimi, ...  və  təlabata  görə  olurlar. 

 

A) müvəqqəti                                                    D) ekspress 

B) mövsümi                                                        E) örtülü 

C) dəyişkən 

 

257. Cümləni tamamlayın. 

... avtomobil nəqliyyatı müəssisəsi avtobuslarının marşrutda işini təmin edən əsas istismar sənədi 

hesab olunur. 

 

A) Hərəkət cədvəli                                            D) Yol vərəqəsi 

B)  Hərəkət marşrutu                                         E) Baqaj qəbzi 

C) Yanacaq sənədi 

 

258. Cümləni tamamlayın. 

Avtomobil sərnişin daşımaları müqaviləsinə görə, ... sərnişini  və  onun baqajını yola düşmə yerindən 

təyinat məntəqəsinə çatdırmağı, sərnişin isə daşınma haqqını ödəməyi öhdəsinə  götürür. 

      

A) daşıyıcı                                                         D) dispetçer 

B) köməkçi                                                         E) mexanik  

C) sürücü  

 

259. Cümləni tamamlayın. 

  Avtomobil sərnişin daşıma müqaviləsi ... ilə rəsmiləşdirilir. 

 

A) yol bileti                                                       D)  

B)                                                                       E)  

C)  
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260. Cümləni tamamlayın. 

Səhərdaxili avtobus  marşrutlarına, şəhərin hüdudları ... yerləşən marşrutlar aiddir. 

 

A) daxilində                                       D) yaxınlığında 

B) kənarında                                      E) sərhəddində 

C) xaricində 

 

261. Cümləni tamamlayın. 

Marşrutların dayanacaqları arasında məsafə ...  zonanın  tikili  hissələrində  500 -700 m  tikili  olmayan  

sahələrində isə 800 - 1200 m və daha çox olur. 

 

A) şəhərətrafı                                                     D) beynəlxalq 

B) şəhərdaxili                                                      E) rayonlararası 

C) şəhərlərarası 

 

262. Cümləni tamamlayın. 

  Müntəzəm şəhərlərarası rabitə, adətən iki və daha çox ... arasında təşkil olunur. 

 

A) şəhərlər                                                                      D) dövlətlər 

B) rayonlar                                                                      E) kəndlər 

C) ölkələr 

 

263. Cümləni tamamlayın. 

Beynəlxalq avtomobil sərnişin daşımalarına ölkənin ... kəsən avtobus marşrutlarında yerinə yetirilən 

daşımalar aiddir. 

 

A) dövlət sərhəddini                                          D) kəndin hüdudlarını 

B) şəhərin hüdudlarını                                         E) şəhərin sərhəddini 

C) rayonun hüdudlarını 

 

264. Cümləni tamamlayın. 

  Müasir taksilər ... taksometrlərlə  təchiz  olunurlar. 

 

A) elektron                                                        D) mikroprosessorlu 

B) mexaniki                                                       E) süni intellektli 

C) avtomat 

 

265. Cümləni tamamlayın. 

  Taksi  minik avtomobilləri ilə sərnişin daşımaları bir sıra ... malikdir: yüksək çatdırma sürəti; sutkanın 

istənilən vaxtında istifadə etmək imkanı; müəyyən qədər yük (Bakı şəhərində 60 kq - a qədər) aparmaq 

imkanı. 

 

A) üstünlüklərə                                                  D) xarakteristikalara 

B) çatışmazlıqlara                                                E) xassələrə 

C) xüsusiyyətlərə 

 



.  

266.  𝑄𝑟= 𝑞 γs ɳsd   düsturu nəyin ifadəsidir? 

 

A) reys ərzində daşınan sərnişinlərin sayının       D) avtobusun dövr ərzindəki nəqliyyat işinin        

B) gün ərzində daşınan sərnişinlərin sayının              E) avtobusun gün ərzindəki nəqliyyat işinin 

C) il ərzində daşınan sərnişinlərin sayının        

 

 

 267.  ɳsd = 
𝑄𝑟

𝑞𝑓
  düsturu nəyin ifadəsidir? 

 

A) reys ərzində sərnişin dəyişmə əmsalının                D) il ərzində sərnişin dəyişmə əmsalının 

B) dövr ərzində sərnişin dəyişmə əmsalının                E) gün ərzində sərnişin dəyişmə əmsalının 

C) reys ərzində sürətin dəyişmə əmsalının  

 

268. Cümləni tamamlayın. 

  Sərnişinin orta gediş məsafəsi sərn·km - lə nəqliyyat işinin ... nisbətindən hesablanır. 

 

A) sərnişin daşıma həcminə                              D) sərnişinlərin orta sıxlığına 

B) sərnişinin daşıma sürətinə                               E) sərnişinlərin hərəkətliliyinə 

C) sərnişininin daşıma vaxtına 

 

269. Cümləni tamamlayın. 

  Gün (növbə) ərzində marşrutda iş vaxtı ..., aralıq və son dayanacaqlarda dayanma vaxtlarının 

cəmindən ibarətdir. 

 

A) hərəkət vaxtı                                                 D) təmir vaxtı 

B) marşrut vaxtı                                                   E) yürüş vaxtı  

C) istirahət vaxtı 

 

270.  𝑡𝑟=𝑡ℎə𝑟+𝑡𝑎.𝑑 +𝑡𝑠.𝑑  düsturu nəyin ifadəsidir?  

 

A) reys vaxtının                                                D) hərəkət vaxtının 

B) dövr vaxtının                                                 E) dayanma vaxtının 

C) marşrut vaxtının 

271. 𝑡𝑟=𝑡ℎə𝑟+𝑡𝑎.𝑑 +𝑡𝑠.𝑑 düsturunda 𝑡𝑎.𝑑  nəyi ifadə edir? 

 

A) aralıq dayanacaqlarda dayanma vaxtını                         D) marşrutda hərəkət vaxtının  

B) son dayanacaqda dayanma vaxtının                                     E) avtobusun sürətlənmə vaxtının 

C) marşrutda istirahət vaxtının 

 

272. 𝑙𝑑= 2𝑙𝑚  düsturu nəyin ifadəsidir? 

 

A) rəqqasi marşrutda avtobusun dövrünün                 D) tangensia marşrutlarda avtobusun dövrünün  

B) halqavarı marşrutda avtobusun dövrünün                    E) diametral marşrutlarda avtobusun dövrünün 

C) radial marşrutlarda avtobusun dövrünün 

     



.  

 273.   𝑡𝑑= 2𝑡𝑟 düsturu nəyin ifadəsidir? 

   

A) rəqqasi marşrutda avtobusun dövr vaxtının            D) diametral marşrutda avtobusun dövr vaxtının 

B) halqavarı   marşrutda avtobusun dövr vaxtının             E) radial marşrutda avtobusun dövr vaxtının 

C) tangensial marşrutda avtobusun dövr vaxtının 

 

 274.   𝑡𝑑 = 𝑡ℎ+𝑡𝑎.𝑑 +𝑡𝑠.𝑑 

        

A) halqavarı marşrutda avtobusun dövr vaxtı             D) radial marşrutda avtobusun dövr vaxtı 

B) rəqqasi marşrutda avtobusun dövr vaxtı                        E) ekspress marşrutda avtobusun dövr vaxtı 

C) tangensial marşrutda avtobusun dövr vaxtı    

 

275.  𝐴𝑡 =
𝐴𝑚

𝑡𝑑
  düsturu nəyin ifadəsidir? 

 

A) avtobusların hərəkət tezliyinin                     D) avtobusların hərəkət sürətinin 

B) avtobusların hərəkət intervalının                      E) avtobusların hərəkət yolunun 

C) avtobusların hərəkət vaxtının 

 

276.  𝐴𝑡 =
𝐴𝑚

𝑡𝑑
 düsturunda 𝐴𝑚 nəyi ifadə edir? 

 

A) marşrutdakı avtobusların sayı                  D) marşrutda avtobusların intensivliyinin 

B) marşrutda avtobusların sürətinin                  E) marşrutda avtobusların intervalının 

C) marşrutda avtobusların sıxlığının  

 

   

277.  𝐴𝑡 =
𝐴𝑚

𝑡𝑑
 düsturunda  𝑡𝑑 nəyi ifadə edir? 

 

A) avtobusun dövr vaxtını                                    D) avtobusun intervalını 

B) avtobusun reys vaxtını                                     E) avtobusların sayını  

C) avtobusun sürətlənməsini  

 

278. İ =
𝑡𝑑

𝐴𝑚
 düsturu nəyin ifadəsidir? 

 

A)  avtobusların hərəkət intervalı                 D) avtobusların tezliyini 

B)  avtobusların dövr vaxtını                            E) avtobusların sıxlığını 

C) avtobusların reys vaxtını 

 

279.  𝑉ç= 
𝑙𝑚

𝑡ℎ+𝑡𝑎.𝑑
 düsturu nəyin ifadəsidir? 

 

A) çatdırma (marşrutda) surətinin                         D) ekspress (marşrutda) sürətinin 

B) texniki (marşrutda) sürətinin                                  E) kreyser (marşrutda) sürətinin 

C) istismar (marşrutda) sürətinin 

 



.  

280. 𝐿𝑝=  𝛽𝑝 ∙ 𝐿 düsturu nəyin ifadəsidir? 

     

A) taksinin pullu yürüşünün                                    D) taksinin ümumi yürüşünün 

B) taksinin pullu dayanma vaxtının                            E) taksinin pulsuz dayanma vaxtının 

C) taksinin pulsuz yürüşünün 

 

281. Cümləni tamamlayın. 

   Pullu  yürüş  əmsalı minik taksi avtomobillərinin istifadəsinin ən mühüm ... göstəricisidir. 

 

A) səmərəlilik                                                   D) gılirlilik 

B) istismar                                                          E) mənfəət 

C) iqtisadi 

 

282. Cümləni tamamlayın. 

  Avtobusun ... vahid zamanda daşınan sərnişinlərin sayı və ya sərn⋅km - lə görülən nəqliyyat işinin 

miqdarıdır.  

 

A) məhsuldarlığı                                              D) ümumi yürüşü 

B)  sərnişin dövrüyyəsi                                      E) sərnişinlə yürüşü 

C) daşıma həcmi 

 

283. Cümləni tamamlayın. 

        Taksi avtomobilinin saatlıq  məhsuldarlığı  ... və  pullu dayanma vaxtının miqdarına görə hesablanır.  

 

A) saatlıq pullu  yürüşün            D) saatlıq daşıma həcminin 

B) saatlıq pulsuz yürüşün               E) saatlıq sərnişin dövrüyyəsinin 

C) saatlıq ümumi yürüşün 

 

 

284. Cümləni tamamlayın. 

   Tarif daşınmaların maya dəyərinə  uyğun olub, sərnişin avtomobil nəqliyyatının gələcək inkişafını 

nəzərə alan ... haqqıdır. 

 

A) daşıma                                                           D) təmir 

B) gediş                                                               E) xidmət 

C) əmək 

 

285. Cümləni tamamlayın. 

        ... dedikdə son məqsədə ən az məsrəflərlə nail olmağı təmin edən qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyət 

kompleksi başa düşülür.  

 

A) İdarəetmə                                       D) Şəbəkə 

B) Təşkil etmə                                     E) Mərkəzləşmə 

C) Sistem 

 



.  

286. Cümləni tamamlayın. 

  Daşımalarının idarə olunması avtomobilin ... tam şəkildə təşkil edən və istiqamətləndirən  kompleks 

tədbirlərdir. 

A) xətdəki işini                                                 D) texniki xidmətini  

B) hərəkətini                                                       E) yürüşünü 

C) təmirini 

 

287. Cümləni tamamlayın. 

       Avtomobil nəqliyyatı müəssisələrində (ANM) yüklərin daşınmasının təşkili ilə müəssisənin ... 

xidməti məşğul olur. 

 

A) daşımaların təşkili                         D) boşaltmanın təşkili 

B) idarəetmənin təşkili                         E) təmirin təşkili 

C) yükləmənin təşkili 

  

288. Cümləni tamamlayın.   

       Avtonəqliyyat müəssisələrində daşımaların təşkili xidməti ..., əməli planlaşdırmanı, onların idarə 

edilməsini və qeydiyyatının aparılmasını həyata keçirir. 

 

A) daşımalara hazırlığı                                    D) əmək haqlarının hesablanmasını 

B) təmir işlərini                                                   E) yanacaq verilməsini 

C) texniki qulluq işlərini 

 

289. Aşağıdakılardan hansı daşımaların təşkili xidmətinə aid deyil?         

 

A) təmir qrup                                          D) nəzarət qrupu  

B) dispetçer qrupu                                     E) qeydiyyat qrupu 

C) yük qrupu 

 

290. Cümləni tamamlayın. 

  Avtobus təşkilatlarında kommersiya qrupunun (hərəkətin təşkili qrupu) vəzifəsinə ... marşrutları-nın 

xətti avadanlıqlarla (dayanacaq məntəqələrinin göstəriciləri, cədvəllər, pavilyonlar və s.) təmini, sürücü 

briqadalarının və s. formalaşdırılması kimi spesifik məsələlər də daxil olur. 

 

A) avtobus                              D) troleybus 

B) taksi                                   E) minibus 

C) tramvay    

 

291. Cümləni tamamlayın.   

  Dispetçer qrupu  sutkalıq - növbəlik  (əməli) ..., hərəkət tərkibinin xəttə buraxılması, xətdən  qəbulu, 

xəttə hərəkət tərkibinin işinə əməli rəhbərlik, sutkalıq - növbəlik xəttə bura-xılmanın hesabatı, daşıma  

planının yerinə  yetirilməsinin əməli analizinin aparılması işləri ilə məşğul olur. 

 

A) daşımaların planlaşdırılması                     D) boşaltma işlərinin planlaşdırılması 

B) daşımaların təşkili                                     E) təmir işlərinin planlaşdırılması 

C) yükləmə işlərinin planlaşdırılması 



.  

 

292. Cümləni tamamlayın. 

  Nəzarət - qeydiyyat qrupu yol vərəqələrini, əmtəə - nəqliyyat sənədlərini ilkin yoxlayaraq hərəkət 

tərkibinin ümumi yürüşünün bu sənədlərdə qeyd olunan qiymətinin ... göstərişinə, yükləmə - boşaltmada 

boş dayanma vaxtının normaya uyğunluğunu  yoxlayır.     

  

A) spidometrin                                           D) voltmetrin 

B) manometrin                                            E) termometrin 

C) taxometrin 

 

293. Cümləni tamamlayın. 

   Rabitə vasitələri olmayan yerdə ... sisteminin təşkili mümkün deyildir. 

 

A) dispetçer idarəetmə                                    D) səmərəsiz idarəetmə  

B) qeyri - müntəzəm idarəetmə                          E) adi idarəetmə 

C)  sistemsiz idarəetmə 

 

294.  Aşağıdakılardan hansı avtomobil nəqliyyatında operativ rabitə vasitələrinə aid deyil? 

 

A) müntəzəm rabitə                     D) şəbəkə rabitəsi 

B) peyk rabitəsi                           E) kompüter izləmə 

C) radio rabitə 

 

295. Cümləni tamamlayın. 

   Naviqasiya sistemi hərəkət tərkibinin yerləşmə yerini təyin etmək üçün nəzərdə tutulur və kosmik 

(qlobal), ... olurlar. 

 

A) yerüstü                                           D) mərkəzi 

B) yeraltı                                             E) şəbəkəli 

C) yerli 

 

296. Cümləni tamamlayın. 

  Dispetçer üçün naviqasiya ... hərəkət tərkibinin yerləşmə yerini dispetçer məntəqəsinə ötürmək üçün 

nəzərdə tutulur. 

 

A) sistemi                                       D) cihazı 

B) şəbəkəsi                                      E) rabitəsi 

C) vasitəsi 

 

297. Cümləni tamamlayın. 

     Şəhərlərdə mərkəzləşdirilmiş ... mərkəzi dispetçer  məntəqəsi (MDM)  həyata  keçirir. 

 

A) dispetçer idarəetməsini                              D) səmərəli idarəetməni 

B) intellektual idarəetməni                                 E) optimal idarəetməni 

C) müntəzəm idarəetməni 

 



.  

298. Cümləni tamamlayın. 

  Şəhərdaxili marşrutlarda rezerv avtobusların sayı marşrutda işləyən  avtobusların  ..., şəhərlərarası 

marşrutlarda isə 5 -7% - ni təşkil edir.  

 

A) 3 - 4% - ni                                                    D) 9 - 10% - ni 

B)  5 - 6% - ni                                                    E)  12 - 15% - ni 

C) 7- 8% - ni 

 

299. Cümləni tamamlayın. 

   Taksi dayanacaqları, adətən  şəhərlərdə əhalinin ... yerlərində, ticarət mərkəzlərində, dəmir yol 

vağzal-larında, bazarlarda, metro  stansiyalarında, stadionlarda, avtovağzallarda  və  s. quraşdırılır. 

 

A) kütləvi istirahət                                           D) rayonun mərkəzi 

B) şəhərin kənar                                                  E) rayonun kənar 

C) şəhərin mərkəzi 

 

300. Cümləni tamamlayın. 

   Bakı şəhərində tətbiq olunan NİİS - nin məqsədi ən müasir texnologiyalar tətbiq etməklə Bakı  

şəhərində  artmaqda olan avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkətində yaranmış və getdikcə artan ... aradan 

qaldırılması üçün şəhər  nəqliyyatının idarə edilməsi sisteminin yaradılmasıdır. 

 

A) problemlərin                                                D) yüksək sürətin 

B) sıxlığın                                                           E) təhlükələrin  

C) intensivliyin 

   

 

 


