
                                           FƏNN: Elektrotexnika və elektronika 

 

1. Elektrik sahəsinin intensivliyi hansı ifadə ilə təyin olunur? 

a) F/q  b) 2qF  c) qF  d) 2F/q2 e) q2/F 

 

2. Elektrik sahəsinin intensivliyinin vahidi hansıdır? 

a) N/Kl b) Nm2  c) Vm  d) V2/m e) Kl/N 

 

3. Elektrik yükünün vahidi hansıdır? 

a) kulon b) farad c) volt  d) amper  e) henri 

 

4. Şəkildə hansı elementin şərti işarəsi göstərilmişdir?                       

 
a) açar    b) rezistor    c) voltmetr   

d) ampermetr   e) elektrik lampası 

 

5. Şəkildə hansı elementin şərti işarəsi göstərilmişdir?                        

 
a) qalvanik element   b) mühərrik   c) voltmetr   

d) ampermetr    e) elektrik zəngi 

 

6. Şəkildə hansı elementin şərti işarəsi göstərilmişdir? 

 
a) elektrik mühərrik   b) fotodiod   c) voltmetr  

d) ampermetr    e) mühərrik 

 

7. Şəkildə hansı elementin şərti işarəsi göstərilmişdir? 

    
a) birfazalı dəyişən cərəyan mənbəyi  b) rezistor  c)fotoelemnt  

d) əriyən qoruyucu    e) elektrik lampası 

 

8. Şəkildə hansı elementin şərti işarəsi göstərilmişdir? 

    
a) elektrik lampası   b) fotorezistor   c) voltmetr  

d) ampermetr    e) elektrik lampası 

 

9. Şəkildə hansı elementin şərti işarəsi göstərilmişdir? 

 
a) üşfazalı dəyişən cərəyan mənbəyi  b) rezistor   c) voltmetr  

d) ampermetr     e) akkumlyator 

 

10. Şəkildə hansı elementin şərti işarəsi göstərilmişdir? 



 
a) rezistor   b) açar   c) voltmetr  

d) ampermetr        e) fotoelement 

 

11. Şəkildə hansı elementin şərti işarəsi göstərilmişdir? 

 
a) elektrik sobası  b) rezistor  c) tranzistor  

d) ampermetr   e) fotodiod 

 

12. Şəkildə hansı elementin şərti işarəsi göstərilmişdir? 

 
a) elektromexaniki generator   b) rezistor   c) voltmetr  

d) ampermetr     e) elektrik zəngi 

 

13. Şəkildə hansı elementin şərti işarəsi göstərilmişdir? 

 
a) düymə açar   b) transformator   c) voltmetr  

d) kondensator  e) elektrik lampası 

 

14. Şəkildə hansı elementin şərti işarəsi göstərilmişdir? 

 
a) termoelektrik generator   b) kondensator   c) voltmetr  

d) transformator    e) elektrik lampası 

 

15. Şəkildə hansı elementin şərti işarəsi göstərilmişdir? 

 
a) əriyən qoruyucu   b) rezistor   c) voltmetr  

d) ampermetr    e) elektrik lampası 

 

16. Şəkildə hansı elementin şərti işarəsi göstərilmişdir? 

 
a) kondensator   b) transformator  c) voltmetr  

d) elektik mühərriki   e) elektrik lampası 

 

17. Şəkildə hansı elementin şərti işarəsi göstərilmişdir? 

 
a) qızdırıcı element   b) elektik mühərriki   c) əriyən qoruyucu 

d) ampermetr    e) elektrik lampası 



18. Şəkildə hansı elementin şərti işarəsi göstərilmişdir? 

 
a) ampermetr    b) rezistor   c) voltmetr  

d) ampermetr    e) elektrik lampası 

 

19. Şəkildə hansı elementin şərti işarəsi göstərilmişdir? 

 
a) fotodiod    b) fotorezistor   c) tranzistor  

d) ampermetr    e) transformator 

 

20. Şəkildə hansı elementin şərti işarəsi göstərilmişdir? 

 
a) içliksiz transformator  b) rezistor   c) fotelement  

d) ampermetr    e) kondensator 

 

21. Şəkildə hansı elementin şərti işarəsi göstərilmişdir? 

 
a) e.h.q-si mənbəyi   b) elektik mühərriki   c) voltmetr  

d) ampermetr                 e) elektrik lampası 

 

22. Şəkildə hansı elementin şərti işarəsi göstərilmişdir? 

 
a) voltmetr    b) rezistor    c) voltmetr  

d) ampermetr    e) elektrik lampası 

 

23. Şəkildə hansı elementin şərti işarəsi göstərilmişdir? 

 
a) fotoelement    b) fotorezistor    c) diod  

d) elektrik sobası   e) elektrik lampası 

 

24. Şəkildə hansı elementin şərti işarəsi göstərilmişdir? 

 
a) fotorezistor    b) rezistor    c) elektik mühərriki  

d) əriyən qoruyucu   e) elektrik lampası 

 

25. Şəkildə hansı elementin şərti işarəsi göstərilmişdir? 

 
a) içlikli transformator  b) kondensator   c) voltmetr  



d) ampermetr    e) elektrik lampası 

 

26. Şəkildə hansı elementin şərti işarəsi göstərilmişdir? 

 
a) gərginlik mənbəyinin qütbləri  b) rezistor   c) kondensator  

d) transformator    e) elektrik lampası 

 

27. Şəkildə hansı elementin şərti işarəsi göstərilmişdir? 

 
a) p-n-p tipli tranzistor   b) fotorezistor   c) kondensator  

d) açar      e) elektrik mühərriki 

 

28. Şəkildə hansı elementin şərti işarəsi göstərilmişdir? 

 
a) elektrik zəngi   b) rezistor   c) voltmetr  

d) ampermetr    e) elektrik lampası 

 

29. Elektroskop nə üçün istifadə olunur? 

a) cismin elektriklənməsini müəyyən etmək üçün 

b) gərginliyi ölçmək üçün 

c) elektrik sahəsinin intensivliyini ölçmək üçün 

d) elektrik tutumunu ölçmək üçün  

e) cərəyan şiddətini ölçmək üçün 

 

30. 1 amper cərəyan şiddətində naqilin en kəsiyindən 1 saniyədə keçən yükə nə deyilir? 

a) 1 kulon  b) 1 farad  c) 1 volt  d) 1 coul  e) 1 vatt 

 

31. Elektrik yükünün saxlanma qanunu hansıdır? 

a) Qapalı sistem təşkil edən zərrəciklərin yüklərinin cəbri cəmi sabit qalır 

b) İstənilən sistemdə zərrəciklərin yüklərinin cəbri cəmi sabit qalır 

c) Elektrik yükünün miqdarı sürətdən asılı deyil 

d) Qapalı sistemdə müsbət yüklərin cəmi sabitdir 

e) İstənilən sistemdə zərrəciklərin müsbət yüklərinin cəmi sabit qalır 

 

32. Nöqtəvi yük dielektrik nüfuzluğu 25 olan mayeyə batırıldıqda yükün elektrik sahəsinin 

intensivliyi necə dəyişər? 

a) 25 dəfə azalar b) 25 dəfə artar c) 5 dəfə azalar d) 5 dəfə artar  e) dəyişməz 

 

33. İntensivliyi 2 kV/m olan bircins elektrik sahəsində yükə təsir edən qüvvə 32 mN olarsa, bu 

yükün qiymətini hesablayın? 

a) 16 mkKl  b) 2 mkKl  c) 4 mkKl  d) 8 mkKl  e) 64 mkKl 

 

34. C/Kl ifadəsi hansı fiziki kəmiyyətin vahidinə uyğundur? 

a) gərginliyin    b) elektrik tutumunun   

c) enerji sıxlığının   d) müqavimətin   e) cərəyan şiddətinin 

 

35. Kl/V ifadəsi hansı fiziki kəmiyyətin vahidinə uyğundur? 



 a) elektrik tutumunun  b) gərginliyin    c) enerji sıxlığının  

d) müqavimətin   e) cərəyan şiddətinin  

 

36. Kondensatorun bir lövhəsinin yükü +20 mkKl, o birinin yükü isə -20 mkKl-dur. 

Kondensatorun yükü nəyə bərabərdir? 

a) 20 mkKl  b) 40 mkKl  c) 10 mkKl  d) -10 mkKl  e) 0 

 

37. Kondensatorun bir lövhəsinin yükü +30 mkKl-dur. Digər lövhədəki yük nə qədərdir? 

a) -30 mkKl  b) 60 mkKl  c) 0  d) -60 mkKl  e) 10 mkKl 

 

38. Müstəvi kondensatortun lövhələri arasındakı məsafəni 2 dəfə artırdıqda onun elektrik 

tutumu necə dəyişər? 

a) 2 dəfə azalar   b) 2 dəfə artar   c) dəyişməz   

d) 4 dəfə artar    e) 4 dəfə azalar 

 

39. Müstəvi kondensatortun lövhələri arasındakı məsafəni 2 dəfə azaltdıqda  onun elektrik 

tutumu necə dəyişər? 

a) 2 dəfə artar    b) 2 dəfə azalar  c) dəyişməz   

d) 4 dəfə artar    e) 4 dəfə azalar 

 

40. Hər birinin müqaviməti R olan n sayda naqil ardıcıl birləşdirildikdə ümumi müqavimət 

hansı ifadə ilə təyin olunur? 

a) nR   b) R/n   c) n/R   d) n2R   e) nR2 

  

41. Hər birinin müqaviməti R olan n sayda naqil paralel birləşdirildikdə ümumi müqavimət 

hansı ifadə ilə təyin olunur? 

a) R/n   b) nR   c) n/R   d) n2R   e) nR2 

 

42. U/İ ifadəsi ilə hansı fiziki kəmiyyət ifadə olunur 

a) müqavimət    b) cərəyan şiddəti   c) cərəyanın gücü  

d) elektrik yükü   e) xüsusi müqavimət 

 

43. U/R ifadəsi ilə hansı fiziki kəmiyyət ifadə olunur 

a) cərəyan şiddəti   b) müqavimət    c) cərəyanın gücü  

d) elektrik yükü   e) xüsusi müqavimət 

 

46. İntensivliyi E olan elektrik sahəsi tərəfindən q yükünə təsir edən qüvvə hansı ifadə ilə təyin 

olunur? 

a) qE   b) E/2q  c) q2E   d) E/2q2  e) 2q/E 

 

47. Verilmiş naqilin uclarındakı gərginliyi 3 dəfə artırdıqda ondakı cərəyan şiddəti necə 

dəyişər? 

a) 3 dəfə artar  b) dəyişməz  c) 9 dəfə artar   

d) 3 dəfə azalar e) 9 dəfə azalar 

 

48. Dövrə hissəsinin müqaviməti 3 dəfə azaldıqda həmin hissədə cərəyan şiddəti necə dəyişər? 

a) 3 dəfə artar  b) dəyişməz  c) 9 dəfə artar   

d) 3 dəfə azalar e) 9 dəfə azalar 

 

49. Verilmiş naqilin en kəsiyinin sahəsini 4 dəfə azaltdıqda naqilin müqaviməti necə dəyişər? 

a) 4 dəfə artar  b) dəyişməz  c) 4 dəfə artar   

d) 8 dəfə azalar e) 8 dəfə azalar 



 

50. Zəif elektromaqnit rəqslərini gücləndirmək üçün hansı cihazdan istifadə olunur? 

a) tranzistordan   b) ampermetrdən   c) termistordan 

d) vakuum diodundan   e) elektron-şüa borusundan 

 

51. Yarımkeçirici dioddan nə üçün istifadə olunur? 

a) dəyişən cərəyanı düzləndirmək üçün 

b) zəif işıq selini ölçmək üçün  

c) elektrik rəqslərinin generasiyası üçün 

d) dövrədə gərginliyi artırmaq üçün 

e) yüklü zərrəciklərin yükünü ölçmək üçün 

 

52. Metal naqildə elektrik cərəyanının mövcud olmasını necə aşkar etmək olar? 

1. İstilik təsirinə görə  2. Maqnit təsirinə görə 3. Kimyəvi təsirinə görə 

a) 1 və 2  b) yalnız 1  c) yalnız 2  d) 2 və 3  e) yalnız 3 

 

53. Beynəlxalq vahidlər sistemində elektrik tutumunun vahidi nədir? 

a) F   b) N   c) V   d) Kl   e) A 

 

54. Elektrik yüklərini və elektrik enerjisini toplayaraq özündə saxlayan qurğu .......... adlanır. 

a) kondensator  b) ampermetr   c) tranzistor   

d) voltmetr   e) qalvonometr 

 

55. Müstəvi kondensatorun elektrik tutumu hansı ifadə ilə hesablanır ? 

a) εε0s/d  b) d/εε0s  c) qU   d) U/q   e) U/d 

 

56. Kondensatorun yükünün onun lövhələri arasındakı gərginliyə olan nisbəti ilə ölçülən 

kəmiyyətə nə deyilir ? 

a) elektrik tutumu  b) cərəyan şiddəti  c) gərginlik     

d) potensial   e) müqavimət 

 

57. Elektrik tutumu hansı ifadə ilə hesablanır ? 

a) q/U   b) q/t   c) U/R   d) U/q   e) QU/2    

 

58.Zaman keçdikcə qiymət və istiqamətcə dəyişməyən cərəyana ............. deyilir. 

a) sabit cərəyan  b) dəyişən cərəyan  c) elektrik tutumu   

d) cərəyan şiddəti  e) müqavimət 

 

59. Zaman keçdikcə qiymət və istiqamətcə dəyişən cərəyana ............. deyilir. 

a) dəyişən cərəyan  b) sabit cərəyan  c) elektrik tutumu   

d) cərəyan şiddəti  e) müqavimət 

 

60. Ədədi qiymətcə naqilin en kəsiyindən vahid zamanda keçən elektrik yükünün miqdarına nə 

deyilir ?  

a) cərəyan şiddəti  b) elektrik yükü  c) elektrik müqaviməti  

d) potensial   e) müqavimət 

 

61. Beynəlxalq vahidlər sisitemində cərəyan şiddətinin vahidi hansıdır? 

a) A   b) Kl   c) N   d) V   e) F 

 

62. 1 mA neçə amperdir ? 

a) 10-3A  b) 103A  c) 10-6A  d) 10A   e) 106A 



 

63. 1 kA neçə amperdir ? 

a) 103A  b) 10-3 A  c) 10-6A  d) 10A   e) 106A 

 

64.  1 mkA neçə amperdir ? 

a) 10-6A  b) 103A  c) 10-3A  d) 10A   e) 106A 

  

65. 1 MA neçə amperdir ? 

a) 106A  b) 10-3 A  c) 10-6A  d) 10A   e) 103A 

 

66. Naqildən axan cərəyan şiddətinin naqilin en kəsiyinin sahəsinə olan nisbətinə bərabər 

kəmiyyət necə adlanır ? 

a) cərəyanın sıxlığı  b) elektrik müqaviməti  c) gərginlik   

d) rezistiv müqavimət  e) potensial 

 

67. Cərəyanın sıxlığı hansı ifadə ilə təyin olunur? 

a) İ/s   b) s/İ   c) U/R   d) Q/t   e) t/Q  

 

68. Naqilin cərəyana göstərdiyi əks təsirin ölçüsü ............ adlanır. 

a) elektrik müqaviməti b) elektrik tutumu  c) elektrik cərəyanı   

d) keçiricilik   e) potensial 

 

69. Elektrik müqavimətinin işarəsi hansıdır ? 

a) R   b) V   c) A   d) F   e) N 

 

70. Müqavimətin tərs qiymətinə nə deyilir ? 

a) keçiricilik   b) cərəyan şiddəti  c) elektrik hərəkət qüvvəsi   

d) potensial   e) elektrik tutumu 

 

71. Keçiricilik hansı düsturla ifadə olunur ? 

a) 1/R   b) U/R   c) 1/U   d) 1/UR  e) UR   

 

72.Elektrik dövrəsini şərti işarələrlə təsvirinə ...................... deyilir. 

a) elektrik sxemi  b) elektrik mənbəyi  c) cərəyan şiddəti  

d) elektrik gərginliyi  e) elektrik mühərriki 

 

73. Naqildə sərbəst elektronların nizamlı, istiqamətlənmiş hərəkətinə nə deyilir ? 

a) elektrik cərəyanı   b) elektrik gərginliyi  c) tutum  

d) elektrik hərəkət qüvvəsi  e) müqavimət 

 

74. Cərəyan şiddəti hansı düsturla hesablanır ? 

a) İ=q / t  b) İ=t / q  c) İ= q t  d) İ=q / U  e) İ=U / q 

 

75. Ampermetrlə hansı kəmiyyət ölçülür ? 

a) cərəyan şiddəti b) müqavimət  c) gərginlik  d) məsafə e) zaman 

 

76. Akən/q ifadəsi hansı fiziki kəmiyyəti ifadə edir? 

a) elektrik hərəkət qüvvəsi  b) elektrik cərəyanı  c) elektrik tutumu  

d) elektrik müqaviməti  e) gərginlik 

 



77. İnduktivlik hansı hərflə işarə edilir ? 

a) L   b) İ   c) U   d) C   e) k 

 

78. Gərginlik vahidi hansıdır ? 

a) Volt   b) Vatt   c) Amper  d) Farad  e) Coul 

 

79.Müqavimət vahidi hansıdır ? 

a) Om    b) Vatt   c) Amper  d) Farad  e) Coul 

 

80. Om qanunu hansı bənddə doğru verilmişdir ? 

a) dövrədəki cərəyan şiddəti hissənin ucları arasındakı gərginliyin müqavimətə olan nisbətinə 

bərabərdir 

b) dövrədəki cərəyan şiddəti hissənin ucları arasındakı gərginliyin müqavimətə olan hasilinə  

bərabərdir 

c) dövrədəki cərəyan şiddəti hissənin ucları arasındakı gərginliyin müqavimətə olan cəminə 

 bərabərdir 

d) dövrədəki cərəyan şiddəti hissənin ucları arasındakı gərginliyin müqavimətə olan fərqinə  

bərabərdir 

e) dövrədəki cərəyan şiddəti hissənin ucları arasındakı gərginliyin tutuma olan nisbətinə bərabərdir  

 

81. Qapalı dövrədəki cərəyan şiddəti hansı düsturla hesablanır ? 

a) İ=E / (R+r)  b) İ=E / U  c) İ=(R+r) / E  d) İ= U / E  e) İ=ER 

 

82. Dövrə sxemində hansı xarakterik bölmələr vardır ? 

1. rezistor 2. düyün nöqtəsi 3. budaq 4. naqil      5. kontur      6. cərəyan mənbəyi 

a) 2,3,5  b)1,5,6   c) 1,4,5  d) 2,6   e) 4,6 

 

83. Dövrənin üç və daha artıq sayda məftil birləşən nöqtəsi necə adlanır? 

a) düyün nöqtəsi  b) kontur  c) budaq  

d) birləşmə nöqtəsi  e) neytral nöqtə 

 

84. Budaq nəyə deyilir 

a) iki düyün nöqtəsi arasında qalan məsafəyə  

b) bir neçə naqilin əmələ gətirdiyi qapalı yola 

c) dövrənin üç və daha artıq sayda məftil birləşən nöqtəsinə 

d) bir neçə elementdən ibarət olan dövrə hissəsinə 

e) dövrənin paralel birləşmiş hissəsinə 

 

85. Bir neçə budağın əmələ gətirdiyi qapalı yola .............. deyilir. 

a) kontur   b) düyün nöqtəsi  c) budaq  

d) budaqlanma nöqtəsi e) dövrə hissəsi 

 

86. "Dövrənin düyün nöqtəsinə gələn cərəyanların cəmi düyün nöqtəsindən çıxan cərəyanların 

cəminə bərabərdir" cümləsi hansı qanunu ifadə edir ? 

a) Kirxhofun birinci qanununu  b) Om qanununu   c) Kulon qanununu 



d) Kirxhofun ikinci qanununu  e) Tam cərəyan qanununu 

 

87. Düyün nöqtəsindəki cərəyanların cəbri cəmi nəyə bərabərdir ? 

a) 0   b) 1   c) 10   d) 2   e) 5 

 

88. Kirxhofun ikinci qanunu hansı halda doğru verilmişdir ? 

 a) ∑E=∑(İR)    b) ∑İ=∑(ER)   c) ∑E=∑(UR)   

d) ∑E=∑(İU)   e) ∑E=∑İ 

 

89. Əgər bir neçə rezistor bir-birinin ardınca budaqlanma olmadan qoşularsa, belə birləşmə 

neçə adlanır?  

a) ardıcıl birləşmə  b) qarışıq birləşmə  c) paralel birləşmə  

d) ulduz birləşmə  e) üçbucaq birləşmə 

 

90. İki ardıcıl birləşmiş rezistorun ümumi müqaviməti nəyə bərabərdir? 

a) R=R1+R2   b) R=R1-R2   c) R=R1R2  

d) R=R1/R2   e) R=R1R2+ R1 

 

91. Ardıcıl birləşmiş iki rezistordan birinin müqaviməti 20 Om, digərinin müqaviməti 35 Om 

olarsa,dövrənin ümumi müqaviməti neçə Om olar ? 

a) 55 Om  b) 15 Om  c) 2,5 Om  d) 110 Om  e) 50 Om 

 

92. Ardıcıl birləşmiş dövrənin bütün hissələrində .................. 

a) cərəyan şiddəti eynidir  b) gərginlik eynidir  c) müqavimət eynidir 

d) gərginlik düşgüsü eynidir  e) potensial eynidir 

 

93. Ardıcıl birləşmiş dövrənin gərginliyi barədə deyilənlərdən hansı doğrudur ? 

a) dövrənin sıxacları arasındakı gərginlik ayrı-ayrı hissələrdəki gərginliklərin cəminə bərabərdir 

b) dövrənin sıxacları arasındakı gərginlik ayrı-ayrı hissələrdəki gərginliklərin fərqinə bərabərdir 

c) dövrənin sıxacları arasındakı gərginlik ayrı-ayrı hissələrdəki gərginliklərin hasilinə bərabərdir 

d) dövrənin sıxacları arasındakı gərginlik ayrı-ayrı hissələrdəki gərginliklərin nisbətinə bərabərdir 

e) dövrənin sıxacları arasındakı gərginlik ayrı-ayrı hissələrdəki gərginliklərin iki mislinə bərabərdir 

 

94. Ən sadə elektrik dövrəsi nələrdən ibarətdir? 

1. mənbə 2. işlədiçi 3. kondensator 4. elektrik maşını 5. birləşdirici naqillər 

a) 1, 2, 5 b) 1, 4  c) 2, 3, 5  d) 3, 4, 5  e) 3, 4 

 

95. Elektrik dövrəsində elementlər necə göstərilir? 

a) şərti işarələrlə  b) cihazlar sistemi ilə  c) elektrik avadanlıqlarının adları ilə 

c) cihazların baş hərfi ilə e) qurğuların markası ilə 

 

96. Elektrik dövrəsi sadə olaraq necə adlanır ? 

a) sxem   b) qurğu   c) şəbəkə   

d) cihazlar yığımı  e) elementlər toplusu 

 



97. İşlədicilərin növündən asılı olaraq elektrik dövrələri necə olur ? 

a) aktiv, induktiv və tutum müqavimətli dövrələr  b) sabit və dəyişən cərəyanlı dövrələr 

c) standart tezlikli dövrələr     d) tutum müqavimətli dövrələr  

e) dəyişən cərəyanlı dövrələr 

 

98.Bucaq sürəti hansı hərflə işarə edilir ? 

a) ω   b) v   c) t   d) i   e) u 

 

99.Bucaq sürətinin vahidi nədir? 

a) rad/san  b) rad    c) san   d) 1/san  e) 1/rad 

 

100. Maqnit sahəsində yerləşdirilmiş cərəyanlı naqilə təsir edən qüvvənin düsturu hansı 

bənddə düzgün verilmişdir ? 

a) F=İBlsinα  b) F=Blsinα  c) F=İlsinα  d) F=İBl  e) F=İBsinα 

 

101. Dəyişən cərəyan nəyə deyilir? 

a) vahid zaman müddətində bütün kəmiyyətləri təkrarlanan periodik cərəyana 

b) istilik enerjisinə çevrilən cərəyana   

c) tezliyi dəyişməyən cərəyana 

d) tezliyi və amplitudu dətişməyən cərəyana 

e) düzxətli volt-amper xarakteristikasına malik olan cərəyana 

 

102. Maqnit seli hansı hərflə işarə edilir ? 

a) Ф   b) B   c) U   d) E   e) İ 

 

103. Maqnit selinin vahidi nədir? 

a) veber  b) amper  c) tesla  d) volt   e) vatt 

 

104. Maqnit selinin ifadəsi hansı halda doğrudur ? 

a) Ф=BScosα   b) Ф=Bİcosα  c) Ф=Bcosα  d) Ф=Blcosα  e) Ф=BS 

 

105. Maqnit sahəsində yerləşdirilmiş cərəyanlı naqilə təsir edən qüvvənin düsturunda "B" 

hərfi nəyi ifadə edir ?   (F=İBlsinα) 

a) maqnit sahəsinin inbuksiyasın  b) cərəyan şiddətin  c) naqilin uzunluğun  

d) müqaviməti     e) gərginliyi 

 

106. Maqnit induksiyasının vahidi nədir? 

a) tesla  b) amper  c) veber  d) volt   e) vat 

 

107. Maqnit sahəsində yerləşdirilmiş cərəyanlı naqilə təsir edən qüvvənin düsturunda "l" hərfi 

nəyi ifadə edir ?   (F=İBlsinα ) 

a) naqilin uzunluğun  b) cərəyan şiddətin  c) maqnit sahəsinin inbuksiyasın  

d) müqaviməti   e) gərginliyi 

 

108. Aşağıdakı ifadələrdən hansı dəyişən cərəyanın ani qiymətidir? 



a) i=İm sinωt   b) i=Um sinωt   c) i=İ 2 sinωt   

d) U=İm sinωt   e)U=İ sinωt 

 

109. Elektrik sxemləri barədə məlumat verilmiş sənədlərdə "K" hərfi ilə hansı quruluş işarə 

olunur ? 

a) relelər   b) kondensatorlar  c) mühərriklər   

d) transformatorlar       e) generatorlar 

 

110. Cərəyanın amplitud qiyməti ilə təsiredici qiyməti arasında əlaqə necə ifadə edilir ? 

a) İm=√2 İ  b) İ=2İm  c) İm=√3 İ  d) İm=3 İ  e) İ=√2 İm 

 

111. Elektrik sxemləri barədə məlumat verilmiş sənədlərdə "M" hərfi ilə hansı quruluş işarə 

olunur ? 

a) mühərriklər    b) kondensatorlar  c) relelər  

d) transformatorlar       e) generatorlar 

 

112. Elektrik sxemləri barədə məlumat verilmiş sənədlərdə "C" hərfi ilə hansı quruluş işarə 

olunur ? 

a) kondensatorlar    b) mühərriklər   c) relelər  

d) transformatorlar       e) generatorlar 

 

113. Elektrik sxemləri barədə məlumat verilmiş sənədlərdə "T" hərfi ilə hansı quruluş işarə 

olunur ? 

a) transformatorlar    b) mühərriklər  c) relelər  

d) kondensatorlar        e) generatorlar 

 

114. Elektrik sxemləri barədə məlumat verilmiş sənədlərdə "G" hərfi ilə hansı quruluş işarə 

olunur ? 

a) generatorlar   b) mühərriklər   c) relelər  

d) kondensatorlar   e) transformatorlar 

 

115. .......... bir gərginlikli dəyişən cərəyanı başqa gərginlikli dəyişən cərəyana çevirmək ücün 

istifadə edilir. 

a) transformatordan       b) mühərrikdən  c) reledən  

d) kondensatordan       e) generatordan 

 

116. Transformatorların dolaqları .......... məftildən hazırlanır. 

a) mis    b) rezin   c) kauçuk   d) gümüş   e) dielektrik 

 

117. Fazalarının sayına görə transformatorların hansı növləri var ? 

a) birfazalı və üçfazalı  b) ikifazalı və uçfazalı           c) birfazalı və ikifazalı  

d) ikifazalı və dördfazalı  e) birfazalı və dördfazalı  

 

118. Dəyişən cərəyanı hasil etmək üçün nədən istifadə edilir ? 

a) sinxron generatordan  b) asinxron generatordan  c) transformatordan  



d) kondensatordan   e) akkumlyatordan 

 

119. Sinusoidal dəyişən cərəyan hansı kəmiyyətlərlə xarakterizə edilir ? 

1. period 2. tezlik 3. amplitud 4. gərginlik 5. başlanğıc faza 6. bucaq sürəti 

a) 1,2,3,5  b) 3,5,6  c) 1,2,5,6  d) 4,5,6  e) 2,3,4 

 

120. Bir tam rəqs üçün lazım olan zamana ............. deyilir ? 

a) period  b) tezlik  c) başlanğıc faza  

d) gərginlik  e) bucaq sürəti 

 

121. Tezlik nəyə deyilir ? 

a) bir saniyədəki periodların sayına   b) bir saniyədəki periodların cəminə 

c) bir tam rəqs üçün lazım olan zamana  d) bir saniyədəki periodların fərqinə 

e) 1/2 rəqs üçün lazım olan zamana 

 

122. Cərəyanlı çərçivənin fırlanma sürətinin rad/san ilə ifadəsinə nə deyilir ? 

a) bucaq tezliyi  b) period  c) tezlik  

d) amplitud   e) bucaq sürəti 

 

123. Dəyişən cərəyanın zamanın istənilən anındakı qiyməti necə adlanır ? 

a) ani   b) həqiqi  c) xəyali  d) başlanğıc  e) optimal 

 

124. Period müddətində dəyişən kəmiyyətlərin maksimum qiymətlərinə nə deyilir ? 

a) amplitud qiymət  b) orta qiymət  c) ən kiçik qiymət  

d) ani qiymət   e) ani qiymətin maksimum qiyməti 

 

125. Dəyişən cərəyan mənbəyi necə adlanır ? 

a) generator   b) mühərrik   c) kondensator  

d) induktiv sarğac  e) avtotransformator 

 

126. Mənbədən işlədiciyə maksimum gücün ötürülmə şərti hansıdır ? (R- işlədicinin 

müqaviməti, R0-mənbənin daxili müqavimətidir) 

a) R0=R  b) R0≥R  c) R0≤R d) R0=0, R=1  e) R0=1, R=0 

 

127. Avropa ölkələrində dəyişən cərəyan dövrəsinin standart gərginliyi necə voltdur ? 

a) 240 V  b) 340 V  c) 120 V d) 170 V  e) 150 V 

 

128. Güc əmsalı cosφ nəyi göstərir ? 

a) elektrik qurğusunun işinin effektivliyini   b) elektrik qurğusunun faydalı işini 

c) elektrik qurğusunun maksimum gücünü   d) elektrik qurğusunun məhsuldarlığını 

e) elektrik qurğusunun f.i.ə.-nı 

 

129. Fotorezistorun köməyilə hansı fiziki kəmiyyət ölçülür? 

a) zəif işıq seli   b) elektrik yükü  c) elektrik tutumu 

d) termometr   e) gərginlik 



 

130. Qazlarda elektrik yükdaşıyıcıları hansı zərəciklərdir? 

1. elektronlar  2. deşiklər  3. müsbət ionlar  4. mənfi ionlar 

a) 1, 3, 4  b) yalnız 1  c) yalnız 2  d) 3,4  e) 2,4 

 

131. Hansı mühitdən elektrik cərəyanı keçdikdə istilik miqdarı ayrılmır? 

a) elektrolidlərdə  b) qazlaqda   c) metallarda 

d) mayelərdə   e) yarımkeçiricilərdə  

 

132.Metallarda elektrik cərəyanını hansı zərrəciklər yaradir? 

a) sərbəst elektronlar  b) müsbət yüklü ionlar  c) mənfi yüklü ionlar 

d) deşiklər   e) protonlar  

 

133. Dövrədə hansı müqavimət olduqda tutum gücü ayrılır ? 

a) tutum müqaviməti  b) aktiv müqavimət  c) induktiv müqavimət 

d) aktiv-induktiv  e) omik 

 

134.  Güc əmsalı necə təyin olunur ? 

a) aktiv gücün tam gücə nisbəti ilə  b) tam gücün aktiv gücə hasili ilə 

c) tam gücün aktiv gücə nisbəti ilə  d) induktiv gücün tam gücə hasili ilə 

e) aktiv gücün tutum gücünə hasili ilə  

 

135. İnduktivli dövrədə cərəyanın amplitud qiyməti nəyə bərabərdir ? 

a) İm= Um/XL   b) İm= Um-XL   c) İm= Um+XL   

d) İm= Um+R   e) İm= Um/R 

 

136. Aktiv müqavimətli dövrədə aktiv güc hansı düsturla hesablanır ? 

a) P=İR  b) P=İRt  c) P=İ/R  d) P=1+R  e) P=R/İ  

 

137. Tutum müqaviməti hansı hərflə işarə edilir? 

a) XC   b) XL   c) X   d) R   e) RX 

 

138. W=CU2/2 ifadəsi ilə kondensatorun ............... hesablanır. 

a) enerjisi  b) tutumu  c) yükü  d) gücü e) intensivliyi 

 

139. Praktikada ən cox necə fazalı sistemlərdən istifadə edilir ? 

a) üçfazalı  b) ikifazalı  c) dördfazalı   

d) beşfazalı  e) yeddifazalı 

 

140. Üçfazalı cərəyanı nə hasil edir ? 

a) üçfazalı generator  b) birfazalı generotor  c) birfazalı mühərrik  

d) transformator  e) induktiv sarğac 

 

 

141. Üçfazalı sistemdə faza dolaqlarının başlanğıcları hansı hərflərlə işarə edilir ? 



a) A B C  b) D E F  c) E K M  d) O E D  e) K M N 

 

142. Üçfazalı sistemdə faza dolaqlarının sonları hansı hərflərlə işarə edilir ? 

a) X Y Z  b) M N L  c) K O L  d) Z M K  e) M Ö V 

 

143. Üçfazalı sistemi almaq üçün generatorun dolaqlarını və işlədicilərin fazalarını necə 

birləşdirmək olar ? 

1. ardıcıl 2. ulduz 3. paralel 4. qarışıq 5. üçbucaq 

a) 2,5   b) 1,2,4  c) 4,5   d) 3,4,5  e) 2,3,4 

 

144. Generatorun dolaqları bir-birinə nəzərən neçə dərəcə bucaq altında yerləşdirilir ? 

a) 1200   b) 1400   c) 1500   d) 1700   e) 2100 

 

145. Üçfazalı generatorun başlanğıc və ya sonlarını bir nöqtədə birləşdirib sərbəst qalan ucları 

isə xətt məftillərinə birləşdirilməsindən alınan birləşmə neçə adlanır ? 

a) ulduz birləşdirmə  b) paralel birləşdirmə  c) üçbucaq birləşdirmə  

d) qarıçıq birləşdirmə  e) ardıcıl birləşdirmə  

 

146. Xətt naqili nəyə deyilir ? 

a) Generator və işlədicinin fazalarının başlanğıclarını birləşdirən naqilə 

b) Generator dolaqlarının sonlarını birləşdirən naqilə 

c) İşlədicinin fazalarının sonlarını birləşdirən naqilə 

d) Generator dolaqlarının başlanğıclarını birləşdirən naqilə 

e) İşlədicilərin başlanğıclarını birləşdirən naqilə 

 

147. Faza gərginliyi nəyə deyilir ? 

a) Fazanın başlanğıcı və sonu arasındakı gərginliyə 

b) Fazaların başlanğıcları arasındakı gərginliyə 

c) Generator dolaqlarındakı gərginliyə 

d) Fazanın sonları arasındakı gərginliyə 

e) İşlədicilərin fazaları arasındakı gərginliyə 

 

148. Faza gərginliyi hansı hərflə işarə edilir ? 

a) Uf   b) Ui   c) İf   d) İu   e) Ur 

 

149. Üçfazalı sistemdə iki xətt naqili arasında qalan gərginlik necə adlanır ? 

a) xətt gərginliyi  b) faza gərginliyi  c) xətt cərəyanı  

d) faza cərəyanı  e) neytral 

 

150. İN ilə hansı kəmiyyət işarə edilir ? 

a) neytral xətdəki cərəyan  b) neytral xətdəki gərginlik  c) neytral xətdəki güc 

d) faza cərəyanı   e) faza gərginliyi 

 

151. Ulduz birləşmədə faza cərəyanları ilə xətti cərəyanları arasındakı əlaqə necədir ? 

a) İf = İx  b) İf ≤ İx  c) İf ≥ İx  d) İf =1+ İx  e) İf = 1- İx 



152. Hansı növ ulduz birləşmələri vardır ? 

1. üç məftilli  2. iki məftilli 3. beç məftilli  4. dörd məftilli 5. bir məftilli 

a) 1 və 4  b) 2 və 5  c) 3 və 4  d) 2 və 3  e) 1 və 3 

 

153. Elektrik ölçü cihazları nəyə deyilir ? 

a) elektrik kəmiyyətlərini ölçən cihazlara   b) istilik enerjisini ölçən cihazlara 

c) temperaturu ölçən cihazlara    d) rəqsin periodunu olçən cihazlara 

e) rəqsin tezliyini ölçən cihazlara 

 

154. Ölçməni hansı üsullarla həyata keçirmək olar ? 

1. bilavasitə yolla  2. hesablama yolu ilə  3. cihazın dəqiqlik sinfi ilə  

4. dolayı yolla  5. cihazın pasport göstəricisinə əsasən 

a) 1,4   b) 3,5   c) 2,4   d) 1,3   e) 2,5 

 

155. Ölçülən kəmiyyətin həqiqi qiymətinin ölçmədən alınan qymətdən fərqli olmasının səbəbi 

nədir? 

a) cihazın mütləq xətası  b) cihazın nisbi xətası  c) cihazın dəqiqlik sinfi 

d) cihazın iş şəraiti   e) cihazın ölçdüyü kəmiyyətin nominal qiyməti 

 

156. Ölçü cihazının mütləq xətası nəyə deyilir ? 

a) Cihazın göstərişi ilə ölçülən kəmiyyətin həqiqi qiymətinin fərqinə 

b) Cihazın göstərişi ilə ölçülən kəmiyyətin həqiqi qiymətinin cəminə 

c) Cihazın göstərişi ilə ölçülən kəmiyyətin həqiqi qiymətinin hasilinə 

d) Cihazın göstərişi ilə ölçülən kəmiyyətin həqiqi qiymətinin nisbətinə 

e) Cihazın göstərişi ilə ölçülən kəmiyyətin həqiqi qiymətinin yarısına 

 

157. Nisbi xəta nəyə deyilir ? 

a) mütləq xətanın həqiqi qiymətə nisbətinə 

b) mütləq xətanın həqiqi qiymətə hasilinə 

c) mütləq xətanın həqiqi qiymətə cəminə 

d) mütləq xətanın həqiqi qiymətə fərqinə 

e) mütləq xətanın həqiqi qiymətə iki mislinə 

 

158. Bunlardan hansı ampermetrin ölçü vahidləridir ? 

1. V  2. mA  3. kV  4. C  5. MA  6. kC  7. A 

a) 2,5,7  b) 1,3   c) 4,6   d) 1,4,7  e) 1,2,5 

 

159. Ampermetr həmişə dövrəyə  .................. qoşulur. 

a) ardıcıl  b) həm ardıcıl. həm paralel  c) paralel  

d) ulduz  e) üçbucaq 

 

160. Voltmetr həmişə dövrəyə  .................. qoşulur. 

a) paralel  b) həm ardıcıl, həm paralel  c) ardıcıl  

d) ulduz  e) üçbucaq 

 



161. Sistemin gücü hansı cihazla ölçülür ? 

a) vattmetrlə    b) voltmetrlə   c) ampermetrlə   

d) hersmetrlə    e) voltmetr və ampermetrlə 

 

162. Siqnalı çevirən qurğu nə adlanır ? 

a) analoq rəqəm çeviricisi  b) siqnalın avtomatik çeviricisi c) elektromexaniki qurəu 

d) faza çeviricisi   e) tezlik çeviricisi 

 

163. Üçfazalı düzləndiricilərdə neçə ventildən (dioddan) istifadə olunur ? 

a) 3   b) 4   c) 2   d) 1   e) 6 

 

164. Güc gücləndiricilərin hansı növündən istifadə olunr ? 

a) bir kaskadlı    b) iki kaskadlı   c) bir və iki kaskadlı  

d) bir və üç kaskadlı   e) iki və üç kaskadlı 

 

165. Gərginlik gücləndirisinin gücləndirmə əmsalı hansı bənddə doğru verilmişdir ? 

a) k= Ucıx / Ugir   b) k=İcix / İgir   c) k= Ugir / Ucıx   

d) k=İgir / İcıx    e) k=Pgir / Pcıx  

 

166. Müxtəlif  ................. ən çox yayılmış elementlərindən biri relelərdir? 

a) avtomatik sistemlərin     b) mexaniki sistemlərin      c) mühərriklərin  

d) gücləndiricilərin   e) düzləndiricilərin  

 

167. Relelər, kontaktlar və başqa açarlar nəyə aid edilir? 

a) icra mexanizmlərinə  b) siqnallaşdırma elementlərinə c) tənzimləyici orqanlarına 

d) avtomatik elementlərə  e) heç birinə 

   

168. Elektrik enerjisini mexaniki enerjiyə çevirən qurğuya ............ deylir. 

a) elektrik mühərriki      b) elektrik relesi    c) icra elementi   

d) dövrə hissəsi   e) kondensator 

 

169. Hava xəttlərində izolyator kimi adətən nədən istifadə edilir? 

a) şüşədən         b) rezindən   c) kauçukdan  d) dəmirdən  e) alüminiumdan 

 

170. Elektrik şəbəkəsində F hərfi ilə hansı element işarə edilir? 

a) mühafizəedici elementlər      b) relelər, kontaktorlar       c) generatorlar  

d) transformatorlar   e) kondensatorlar 

 

171. Yarımkeçirici materiallar dövrü sistemin neçənci qrupunda yerləşir? 

a) I𝑉              b) II                c) I             d) 𝑉                e) III 

 

172. Yarımkeçiricilərin kristal qəfəsi .......... şəklindədir. 

a) kub         b) düzbucaqlı       c) romb         d) dairə  e) üçbucaq 

 



173. .............................  sxemlərdə gərginliyi stabilləşdirmək (sabit saxlamaq) üçün istifadə 

olunur. 

a) stablitronlar    b) yarımkeçirici diodlar  c) yüksəktezlikli diodlar 

d) çox yüksəktezlikli diodlar  e) transformatorlar 

 

174. Xüsusi konstruksiyaya malik olan dövrələrdə dəyişən tutumlu kondensator kimi istifadə 

edilən cihazlara nə deyilir. 

a) varikaplar       b) düzləndiricilər      c) stablitronlar      d) tunel diodları  e) triggerlər 

 

175. Fotoelementlər ............. hadisəsinə əsaslanan cihazlardır. 

a) fotoeffekt   b) fotoelektron  c) avtoelektron 

d) termoelektron  e) emissiya 

 

176. İşıq şüasının təsiri ilə müqavimətini dəyişən yarımkeçirici cihazlara ........... deyilir. 

a) fotorezistorlar  b) fotoelementlər  c) fototranzistorlar 

d) fototristorlar  e) trigger 

 

177. İşıq şüasının enerjisini  elektrik enerjisinə  və əksinə çevirən  elektron cihazlara  

.........................  deyilir. 

a) fotoelektron cihazlar  b) rezistorlar    c) fotodiodlar 

d) tranzistorlar    e) yarımkeçirici cihazlar  

 

178. Aktiv yarımkeçirici cihaz olub iki p – n  keçidinə, üç sahəyə və üç çıxış ucuna malik olan 

cihaz göstərilənlərdən hansıdır ? 

a) Tranzistorlar  b) Fotoelementlər  c) Yarımkeçirici diodlar 

d) Fotodiodlar   e) Tiristorlar 

 

179. Tranzistorlardan nə üçün istifadə olunur? 

a) Elektrik siqnallarını gücləndirmək üçün  

b) Dəyişən cərəyanı sabit cərəyana çevirmək üçün 

c) Sabit cərəyanı dəyişən cərəyana çevirmək üçün 

d) Temperaturu ölçmək   

e) Cərəyanı ölçmək  

 

180. Dəyişən cərəyanı sabit cərəyana  çevirən  statik çeviricilərə  ..............  deyilir. 

a) Düzləndiricilər   b) Gücləndiricilər   c) Tranzistorlar 

d) Bipolyar tranzistorlar  e) Kondensatorlar 

 

181. Aşağıdakı hansı düzləndirmə əmsalının ifadəsidir? 

a) 𝐾𝑑 = 
İ𝑑ü𝑧

İə𝑘𝑠
       b) 𝐾𝑑 = 

İə𝑘𝑠

İ𝑑ü𝑧
       c)  𝐾𝑑 =   İ𝑑ü𝑧 ∙ İə𝑘𝑠     

d) 𝐾𝑑 =   İ𝑑ü𝑧 + İə𝑘𝑠     e)  𝐾𝑑 =   İ𝑑ü𝑧 + İə𝑘𝑠     

 

182. Gücləndiricinin  gücləndirmə  əmsalını göstərin?     

a) 𝐾𝑔ü𝑐 =  
İç𝚤𝑥

İ𝑔𝑖𝑟
          b) 𝐾𝑔ü𝑐 =  

İ𝑔𝑖𝑟

İç𝚤𝑥
          c) 𝐾𝑔ü𝑐 =  İç𝚤𝑥 −  İ𝑔𝑖𝑟     



D) 𝐾𝑔ü𝑐 =  İ𝑔𝑖𝑟 −  İç𝚤𝑥   e) 𝐾𝑔ü𝑐 =  İç𝚤𝑥 +  İ𝑔𝑖𝑟     

 

 

183. Gərginliyə görə  gücləndirmə  əmsalını göstərin?       

A) 𝐾𝑢 =  
𝑈ç𝚤𝑥

𝑈𝑔𝑖𝑟
         B)  𝐾𝑢 =  𝑈ç𝚤𝑥 −  𝑈𝑔𝑖𝑟        C)    𝐾𝑢 =  

𝑈𝑔𝑖𝑟

𝑈ç𝚤𝑥
        

 D) 𝐾𝑢 =  𝑈𝑔𝑖𝑟 −  𝑈ç𝚤𝑥    e)  𝐾𝑢 =  𝑈ç𝚤𝑥 +  𝑈𝑔𝑖𝑟      

 

184. Gücə görə  gücləndirmə  əmsalını göstərin?   

A)  𝐾𝑝 =  
𝑃ç𝚤𝑥

𝑃𝑔𝑖𝑟
    B) 𝐾𝑝 =  𝑃ç𝚤𝑥 −  𝑃𝑔𝑖𝑟      C) 𝐾𝑝 =  

𝑃𝑔𝑖𝑟

𝑃ç𝚤𝑥
 

D) 𝐾𝑝 =  𝑃𝑔𝑖𝑟 −  𝑃ç𝚤𝑥     e) 𝐾𝑝 =  𝑃𝑔𝑖𝑟 + 𝑃ç𝚤𝑥      

 

185. Gücləndiricinin çıxışındakı gücləndirilmiş enerjinin bir hissəsinin onun girişinə verilməsi 

............. adlanır. 

A) Əks əlaqə         B) Çıxış siqnalı         C) Çıxış müqaviməti        

D) Giriş siqnalı  E) Giriş müqaviməti 

 

186. Yarımkeçiricilərdə hansı yüklər cərəyan daşıyıcılarıdır? 

a) Elektron və deşiklər   b) Elektronlar   c) Deşiklər   

d) Yarımkeçiricinin tipindən asılıdır  e) İonlar 

 

187. Aşağıdakı materiallardan (elementlərdən) hansı yarımkeçiricidir? 

a) Silisium                 b) Mis               c) Dəmir                    d) Nikel e) Gümüş 

 

188. n- tip yarımkeçiricilərdə əsas yük daşıyıcılar hansılardır? 

a) Elektronlar   b) Elektron və deşiklər  c) Deşiklər  

d) Müsbət ionlar  e) Mənfi ionlar 

 

189. p-tip yarımkeçiricilərdə əsas yük daşıyıcılar hansılardır? 

a) Deşiklər          b) Müsbət ionlar         c) Elektronlar        

d) Mənfi  ionlar    e) Protonlar 

 

190. Elektrik enerjisini mexaniki enerjiyə çevirib, çevrilmiş enerjinin idarə olunmasını təmin 

edən elektromexaniki qurğu necə adlanır? 

a) Elektrik intiqalı   b) Elektrik generatoru   c) Sabit cərəyan generatoru 

d) Dəyişən cərəyan generatoru e) Tranzistor 

 

191. ............... elektrik intiqalında bir elektrik mühərriki bir neçə işçi mexanizmi transmissiya 

sistemi vasitəsi ilə hərəkətə gətirir. 

a) qrup          b) fərdi  c) sadə         d) çoxmühərrikli          e) mürəkkəb 

 

192. ............... elektrik intiqalında bir  mühərrik müəyyən bir işçi mexanizmini hərəkətə gətirir. 

a) fərdi            b) qrup                 c) mürəkkəb  d) sadə             e) çoxmühərrikli       



 

193. ...................  fərdi kompyuterlərin düşünən beyni olub, ana plata üzərində yerləşir,ədədlər 

üzərində hesab-məntiq əməllərini və idarəni həyata keçirir. 

a) Mikroprosessor  b) Yaddaş qurğusu  c) Əməli yaddaş  

d) Daimi yaddaş  e) Trigger 

 

194. Kompüterlərin (EHM – lərin) inkişaf tarixləri nəsillərə bölünərkən hansı göstərici əsas 

götürülür? 

a) elementlər bazası   b) ölçüləri  c) yaranma tarixləri   

d) istehsal olunduqları ölkə  e) adları 

 

195. İlk dəfə  kütləvi şəkildə istehsal olunan fərdi komputerlər necə adlanırdı? 

a) IBM  PC  b) PC-1  c) ENİAK  d) AMM–1  e) İB-1 

 

196. Fərdi komputerlərin əsas hissəsi  ...........  əməliyyat sistemi ilə işləyir. 

a) Windows əməliyyat sistemi b) MAK əməliyyat sistemi c) Ms Dos əməliyyat sistemi 

d) Unix əməliyyat sistemi  e) heç biri 

 

197. Aşağıdakı materiallardan (elementlərdən) hansı yarımkeçiricidir? 

a) Germanium                 b) Mis               c) Dəmir                    d) Nikel e) Gümüş 

 

198. Aşağıdakı materiallardan (elementlərdən) hansı yarımkeçiricidir? 

a) Qallium                       b) Mis               c) Dəmir                    d) Nikel e) Gümüş 

 

199. Aşağıdakı materiallardan (elementlərdən) hansı yarımkeçiricidir? 

a) Selen                  b) Mis               c) Dəmir                    d) Nikel e) Gümüş 

 

200. 2W/U2 ifadəsi ilə kondensatorun ............... hesablanır. 

a) tutumu  b) enerjisi  c) yükü  d) gücü e) intensivliyi 

 


