
Avtomobilin  quruluşu fənnindən test sualları 

 

1.“ Avtomobil “ sözü yunan və latın dillərindən tərcümədə nə deməkdir. 

A)Özü hərəkət edən       B)Hərəkətli Araba                        C)Nəqliyyat vasitəsi 

D)Mühərrikli araba        E)Təkərli nəqliyyat vasitəsi. 

 

2.Avtomobil  neçə hissədən ibarətdir. 

A)3 hissədən      B)2 hissədən     C)6 hissədən 

D)4 hissədən       E)5 hissədən 

 

3.Avtomoilin hissələri, hansı cavabda düzgün verilib. 

A)Mühərrik , kuza , şassi              B)Çərçivə ,körpü , təkər          C)Kuza və çərçivə 

D)Transmissiya və idarə sistemi   E)Kuza və alın şüşələri 

 

4Mühərrik nədir? Hans; cavabdoğrudur. 

A)Mexaniki enerji mənbəyidir             B)Çox mürəkkəb mexanizmdir    

C)Transmisiyanın bir qurğusudur         D)Avtomobilin arxa körpüsüdür 

E)Avtomobilin qabaq körpüsüdür 

 

5.Avtomobilin “ kuzası “ nə üçündür? Hansı cavab düzgündür. 

A)Sərnişin və baqajların daşınması üçün 

B)Avtomobilə yüksək sürət verilməsi üçün 

C)Avtomobilin xarici görünüşünü dəyişmək üçün 

D)Tormozlanmanı yaxşılaşdırmaq üçün 

E)İdarəetməni yaxşılaşdırmaq üçün 

 

6.“ Şassi “ nədir? Hansı cavab düzgündür. 

A)Hərəkət hissəsinin,transmisiyanın və idarə mexanizmlərinin birgə işidir 

B)Transmisyanın qurğularının bir növüdür 

C)İdarəetmə mexanizmlərinin və hərəkət hissəsinintoplusudur 

D)Bir neçə qurğu və mexanizmlər toplusudur 

E)Hərəkət hissəsi, çərçivə və təkərlər toplusudur 

 

7.Avtomobilin transsmisiyası nədir? 

A)Avtomobilin güc aqreqatıdır            B)Avtombilin ormoz sistemidir 

C)Avtomobili idarəetmə sistemidir      D)Avtomobilin hərəkət hissəsidir  

E)Avtomobilə aid olmayan bir qurğudur 

 

8.Təyinatına görə avtomobillər hansı növlərə bölünür. 

A)Minik, yük, avtobus, qoşqu və yarımqoşqular 

B)Yalnız, yük, qoşqulara və yarımqoşqulara 

C)Avtobus və yük avtomobillərinə 

D)Yalnız qoşqu və yarımqoşqulara 

E)Motonəqliyyat növlərinə 

 

9.Avtomobil hərəkət tərkibi hansı xüsusiyyətlərinə görə təsnif olunurlar? Hansı cavab 

doğrudur. 

A)Təyinatına və keçicilik xüsusiyyətinə   B)Yalnız təyinatına görə 



C)Yalnız keçicilik xüsusiyyətinə              D)Sürətlənmə qabiliyyətinə görə 

E)Tormozlanma xüsusiyyətinə görə 

 

10.Avtomobilin texniki xarakteristikası nəyə deyilir? Doğrucavabıtapın. 

A)Əsas texniki parametrlərinin siyhısına 

B)Avtomobilin konstruksiya xüsusiyyətlərinə 

C)Avtomobilin yükgötürmə qabiliyyətinə 

D)Avtomobilin keçicilik qabiliyyətinə 

E)Avtomobilin istehsal modelinə 

 

11.Avtomobilin markalanmasında, VİN -  kodu neçə işarədən ibarət olur? Doğru cavabı tapın. 

A)17             B)14              C)10              D)8              E)5 

 

12.Avtomobillərdə enerji  mənbəyi kimi hansı mühərriklərdən istifadə olunur? 

A)Daxili yanma mühərriklərindən   B)Elektroransformatorlardan 

C)Buxar mühərriklərindən               D)Odun sobalarından 

E)Yalnız dizel mühərriklərindən 

 

13.İstfadə etdikləri yanacağın növünə görə mühərriklər necə təsnif olunur. 

A)Benzin, dizel, qaz və elektrik mühərrikləri       B)Yalniz benzinlə işləyən mühərriklər  

C)Yalnız qazla işləyən mühərriklər                       D)Yalnız elektriklə işləyən mühərriklər 

E)Yalnız benzin və qazla işləyən mühərriklər 

 

14.Porşenli benzin mühərriklərinin sistemlərinə, hansı sistem aid deyil? 

A)İdarəetmə sistemi             B)Qida sistemi                       C)Soyutma sitemi 

D)Yağlama sistemi              E)Alışdırma sistemi 

 

15.Avtomobil mühərrikləri neçə mexanizmdən ibarətdir? 

A)2 mexanizm    B)3 mexanizm         E)1 mexanizm 

C)5 mexanizm    D)8 mexanizm  

 

16.Mühərrikin mexanizmləri hansı cavabda doğru verilib. 

A)Çarxqolu – sürgüqolu və qazpaylama mexanizmi 

B)Yalnız çarxqolu – sürgüqolu mexanizmi 

C)Yalnız qazpaylama mexanizmi 

D)İdarəetmə mexanizmi 

E)Tormoz mexanizmləri 

 

17.Avtomobil mühərrikləri neçə sistemdən ibarətdir? 

A)5 sistem                  B)3 sistem                                               C)9 sistem 

D)1 sistem                  E)Heç bir sistemdən ibarət deyil 

 

18.Avtomobil mühərriklərinin sistemləri hansı cavabda doğru göstərilib? 

A)Soyutma, yağlama, qidalanma, xaric etmə və alışdırma 

B)Yalnız qidalanma və soyutma sisteləri 

C)Yalnız qida və alışdırma sistemləri 

D)Yalnız soyutma yağlama sistemləri 

E)Mühərrikin heç bir sistemi yoxdur 



 

19.Mühərrikin porşeninin neçə ölü nöqtəsi mövcuddur? 

A)2       B)4    C)6         D)8          E)10 

 

20.Ölü nöqtələr arasındakı məsafə necə adlanır? 

A)Porşen yolu     B)Silindrin diametri    C)Yanma kameras  D)Dirsəkli val   E)Porşenin dibi 

 

21.Yanma kamerasının həcmi  hansı cavabda düzgün verilib. 

A)Y.Ö.N.-də olan porşendən yuxarıda qalan həcm 

B)Y.Ö.N.-də olan porşendən aşağıda qalan həcm 

C)Y.Ö.N. vəA.Ö.N.  arasında qalan həcm 

D)Silindrin diametri 

E)Sürgüqolunun uzunluğu 

 

22.Silindrin işçi həcmi hansı cavabda düzgün verilib 

A)Y.Ö.N. və A.Ö.N. arasında qalan həcm 

B)Porşen dibinin diamerinə 

C)Silindrin yanma kamerasının həcmi 

D)Porşen yoluunun uzunluğu 

E)Sürgüqolunun uzunluğu 

 

23.Sılındrin tam həcmi hansı cavabda düzgün verilib. 

A)Silindrin yanma kamerası ilə işçi həcminin cəmi 

B)A.Ö.N. də olan porşenin diametri 

C)Y.Ö.N. də olan porşendən yuxarıda qalan məsafə 

D)Silindrə daxil olan yanacağın həcmi 

E)Silindrdən kənarlşdırılan qazların həcmi 

 

24.Sıxma dərəcəsi nəyə deyilir? 

A)Silindrin tam həcminin, yanma kamerasının həcminə nisbətinə 

B)Silindrin tam həcminin,silindrin işçi həcminə nisbətinə 

C)Silindrin tam həcmi ilə yanma kamerasının həcminin cəminə 

D)Silindrlərin yanma kameralarının həcmləri cəminə 

E)Silindrə daxil olan yanıcı qarışığın həcminə 

 

25.Mühərrikin işçi tsikli nəyə deyilir? Hansı cavab doğrudur. 

A)Silindrdə təkrarlanan taktların cəminə     B)Silindrin işçi həcminə 

C)Porşenlərin mexaniki hərəkətinə              D)Dirsəkli valın fırlanma hərəkətinə 

E)Dirsəkli valın ana boyunlarına 

26.Dördtaktlı işçi tsikl, porşenin neçə gedişində baş verir. 

A)4        B)3          C)6           D)8      E)7 

 

27.Takt nəyə deyilir? 

A)Porşenin bir gedişində baş verən işçi prosesə                 B)Porşenin mexaniki hərəkətinə 

C)Porşenin üzüklərinin sayına                                            D)Porşenin dibinin diametrinə 

E)Porşenin müxtəlif gedişində baş verən işçi prosesə 

 

28.İşci tşikl hanşı taktlardan ibarətdir? 



A)Daxilolma,sıxma,işçi gediş,xaricetmə       BYalnız daxilolma və sıxma 

C)Yalnız sıxma ve xaricetme                       D)Xaricetme, işci gediş və sıxma 

E)İşci tsiklın taktı olmur 

 

29.Carxqolu-sürgüqolu mexanizminin vezifesi nedir? 

A)Porşenin mexaniki hereketini, dirsekli valın fırlanma hereketine cevirmekdir 

B)Porşeni silindirin icerisinde hereket etdirmekdir 

C)Dirsekli valın dövürler sayını teyin etmekdir 

D)Porşenlə dirsəkli valı əlaqələndirməkdir 

E)Nazimcarxı sürətlə fırlatmaqdır 

 

30.Müherrikin hereketli detalları hansılardır? 

A)Porşen ve üzüklər, sürgüqolu,dirsəklival və nazimçarx 

B)Porşenlər ve silindirlər blokunun başlığı 

C)Silindirlər bloku, blok başlığı,karter ve dibaltı 

D)Silindirler bloku, nazimçarx ve üzüklər 

E)Müherrikin hərəkətli detalları mövcud deyil. 

 

31.Müherrikin hərəkətsiz detalları hansılardır? 

A)Silindirlər bloku,blokbaşlığı,karter ve dibaltı 

B)Porşen ve üzüklər,sürgüqolu,dirsəklival və nazimçarx 

C)Blok başlığı, üzükler və porşenlər 

D)Karter, dibaltı və dirsəkli val 

E)Müherrikin hərəkətsiz detalları mövcud deyil 

 

32.Aytomobilin “Baza məsafəsi” nədir? 

A)Avtomobilin qabaq və arxa təkərlərinin mərkəzi arasındakı məsafə 

B)Avtomobilin maksimal hündürlüyü 

C)Avtomobilin maksimal eni 

D)Avtomobilin maksimal uzunluğu 

E)Avtomobilin qabaq və arxa oxları arasındakı məsafə 

33.Avtomobilin “koleyası” nədir? 

 

A)Qabaq və arxa təkərlərin mərkəzi oxları arasındakı məsafə 

B)Avtomobilin maksimal hündürlüyü 

C)Avtomobilin maksimal eni 

D)Avtomobilin qabarit ölçüləri 

E)Avtomobilin qabaq və arxa təkərlərinin mərkəzi məsafəsi 

 

34.4 taklı mühərrikin dirsəkli valı 1 tsikl ərzində hansı bucaq altında dönür? 

A)360      B)90      C)180     D)270     E)720 

 

35.4 taklı mühərrikin dirsəkli valı 1 takt ərzində hansı bucaq qədər dönür? 

A)180     B)90      C)270     D)360     E)720 

 

36.Hansı taktda silindirdə seyrəklik yaranır? 

A)Genişlənmə taktında     B)Sıxma taktında          C)Xariçetmə taktında 

D)Sorma taktında              E)Bütün taktlarda 



 

37.Avtomobilin “klirensi” nədir? 

A)Avtomobilin ən aşağı nöqtəsindən yerə qədər olan məsafə 

B)Avtomobilin maksimal hündürlüyü 

C)Avtomobilin ən hündür yerindən yerə qədər olan məsafə 

D)Avtomobilin qabarit ölçüsüdür 

E)Avtomobilin maksimal uzunluğudur 

 

38.Çarxqolu-sürgüqolu mexanizminin hansı detalı hərəkətsiz detallara aiddir? 

A)Silindrlər bloku     B)Porşen   C)Nazimcarx    D)Sürgüqolu     E)Porşen üzükləri 

 

39.Nazimcarxın vəzifəsi nədir? 

A)Dirsəkli valın səlis fırlanması,porşenlerin ölü nöqtələrdən çıxarılması,işə salınmanın 

asanlaşdırılması 

B)Qazpaylama valının səlis fırlanmasını təmin etmək,klapan mexanizmilərinin işinin 

optimallaşdırılması 

C)Mühərrikin işi zamanı dirsəkli valın titrəyişlərinin azaldılması 

D)Avtomobilin hərəkəti zamanı transmisiyanın titrəyişlərinin azaldılması 

E)Dirsəkli valda burucu momenti artırmaqla,mühərrikin gücünü artırmaq 

 

40.Porşenin üzərinə neçə növ üzlüklər asılır? 

A)2 növ      B)4 növ      C)6 növ     D)8 növ   E)Üzük asılmır 

 

41.Porşenin üzərinə hansı növ üzüklər asılır. 

A)Yağ sıyırıcı və kompressiya üzükləri 

B)Yalnız yağ sıyırıcı üzüklər 

C)Yalnız kompressiya üzüklər 

D)Porşenin üzərinə heç bir üzük  asılmır 

E)Porşenlərin üzərində heç bir olmur 

 

42.Porşenin kompressiya üzüklərinin vəzifəsi nədir? 

A)Silindrdə yaranan qazlrın karterə keçməsinin qarşısını almaq 

B)Silindrin divarlarından axan yağları silmək 

C)Mühərrikin karterində, yağ axmalarının qarşısını almaq 

D)Karterdəki yağın silindrə keçməsinin qrşısını almaq 

E)Mühərrikdə kompressiya üzüyü olmur 

 

43.Qazpaylama mexanizminin vəzifə nədir? 

A)Silindrdə giriş və çıxış klapanlarının işini təmin etmək 

B)Yalnız giriş klapanlarının işini təmin etməkdir 

C)Yalnız çıxış klapanlarının işini təmin etməkdir 

D)Mühərrikin səssiz və səlis işləməsini təmin etmək 

E)Silindrdə yaranan qazları avtomobilin salonuna ötürmək 

 

44.Qazpaylama mexanizminə hansı detallar aiddir. 

A)Paylma valı, linglər, çiyinlər, yaylar, klapanlar 

B)Yalnız daxilolma və xaricetmə klapanları 

C)Yalnız paylayıcı val və linglər 



D)Yalnız daxilolma klapanları 

E)Sayılan detalların heç biri qazpaylama mexanizminə aid deyil 

 

45.OHV (over  head valves) anlayışının açıqlamasını göstərin 

A)Klapalar yuxarıda yerləşib                 B)Klapanlar sağda yerləşib 

C)Klapanlar aşağıda yerləşib                D)Qazpaylama valı sağda yerləşib 

E)Göstərilənlərin hamısı yanlışdır 

 

46.OHC (over head camşaft) anlayışının açıqlamasını göstərin 

A)Qazpaylama valı yuxarıda yerləşib    B)Klapan yuxarıda yerləşib 

C)Klapan aşağıda yerləşib                      D)Qazpaylama valı sağda yerləşib 

E)Göstərilənlərin hamısı yanılışdır 

 

47.DOHC (Double Over Head Camşaft) anlayışının açıqlaması hansı cavabda düzdür 

A)Yuxarıda yerləşmiş iki qazpaylama valı 

B)Aşağıda yerləşmiş bir qazpaylama valı 

C)Sağda yerləşmiş bir qazpaylama valı 

D)Solda yerləşmiş qazpaylama valı 

E)Göstərilən anlayış qazpaylama valına aid deyil 

 

48.“ Double Vanos “ sisteminin mahiyyəti nədir? 

A)Klapanların açılma hündürlüyünü nizamlamaq 

B)Qazpaylama mexanizminin fazalarını dəyişmək 

C)Klapanda istilik araboşluğunu nizamlamaq 

D)Dirsəkli valın səlis fırlanmasını təmin etmək 

E)Qazpaylama valının fırlanma tezliyini təmin etmək 

 

49.Klapanlarda istilik ara boşluğu nə üçündür? 

A)Yumrucuqların sürətlə yeyilməsinin qarşısını almaq üçün 

B)Çiyin və linglərin yeyilməsinin qarşısını almaq üçün 

C)Xaric olan qazların toksikiliyini azaltmaq üçün 

D)Klapanların kip bağlanmasını təmin etmək üçün 

E)Klapanların nimçələrinin soyudulması 

 

50.Göstərilən funksiyalardan hansı yağlama sisteminə aid deyil. 

A)Mühərrikin optimal temperatur rejimini təmin etmək 

B)Sürtünmə qüvvəsini və itkiləri azaltmaq 

C)Sürtünən səthlərin yeyilmə intesivliyini azaltmaq 

D)Sürtünən səthlərdən yeyilmə məhsullarını kənarlaşdırmaq 

E)Sürtünən səthlərdə yaranan ara boşluğunu doldurmaq 

 

51.Karter altlığı nədir? 

A)Yağın süzülüb saxlanması üçün rezervuardır 

B)Soyducu mayenin saxlanması üçün rezervuardır 

C)Dirsəkli valın yağlanma kanallarıdır 

D)Soyutma sisteminin boru və şlanqlarıdır 

E)Çarxqolu sürgüqolu mexanizmidir 

 



52.Yağ nasosu nə üçündür? 

A)Yağı təzyiq altında hərəkətli detallara vurmaq 

B)Yağı təzyiq altında yalnız çarxqolu-sürgüqoluna vurmaq 

C)Yağı təzyiq altında yalnız qazpaylama mexanizminə vurmaq 

D)Yağlama klapanlarıdır 

E)Yağlama sisteminə aid olmayan bir qurğudur 

 

53.Yağ süzgənci nə üçündür? 

A)Yağı yeyimə məhsullarından və mexaniki qarışıqlardan təmizləmək 

B)Yağın özüllüyünü və şəffaflığını artırmaq 

C)Yağın markalanmasını təyin etmək 

D)Yağın keyfiyyət göstəricisini təyin etmək 

E)Yağ sisteminə aid olmayan bir detaldır 

 

54.Kobud yağ süzgəncində tutulan hissəciklərin ölçüsü hansı hədlərdə ola bilər? 

A)40 mkm-ə qədər       B)1 mkm-ə qədər 

C)5 mkm-ə qədər         D)100 mkm-ə qədər     E)10 mkm-ə qədər 

 

55.Zərif yağ süzgənclərində tutulan hissəciklərin ölçüsü hansı hədlərdə ola bilər? 

A)1-2 mkm-ə qədər         B)5-10 mkm-ə qədər   C)10-20 mkm-ə qədər 

D)20-40 mkm-ə qədər      E)100 mkm-ə qədər 

 

 

56.Soyutma sisteminin vəzifəsi nədir? 

A)Mühərrikin tez qızmasını təmin etmək və optimal istilik rejimini saxlamaq 

B)Mühərrikin yüksək hədlərə qədər soyudulmasını təmin etmək 

C)Mühərrikin yuksək hədlərə qədər qızdırılmasını təmin etmək 

D)Soyuducu mayenin markasını təyin etmək 

E)Avtomobil üçün əhəmiyyətsiz bir sistemdir 

 

57.Soyutma köynəkləri harada yerləşir? 

A)Silindirlər blokunda və blok başlığında       B)Yalnız silindirlər blokunda 

C)Yalnız blok başlığında                                 D)Mühərrikin karterində 

E)Radiatorda 

 

58.Pompa (su nasosu) nə üçündür? 

A)Soyuducu mayenin su köynəklərində dövrüyəsini təmin etmək 

B)Mühərrikdəki mayenin soyudulmasını təmin etmək 

C)Yaranan maye artığını aradan qaldırmaq 

D)Soyuducu mayenin markasını təyin etmək 

E)Soyutma sisteminə heç bir aidiyatı yoxdur 

 

59.Mühərrikin tez qızmasını təmin etmək 

A)Mühərrikin tez soyudulmasını təmin etmək 

B)Maye artıqlığını aradan qaldırmaq 

C)Padiatorun boşaldılması üçün bir krandır 

D)Genişlənmə çənidir 

E) Mayeni yüksək hədlərdə qızdırmaq 



 

60.Radiator nə üçündür? 

A)Ondan keçən mayenin istiliyini ətraf mühütə vermək 

B)Mühərrikin tez qızmasını təmin etmək 

C)aye artıqlığını aradan qaldırmaq 

D)Mayenin su köynəklərində dövranını yaxşılaşdırmaq 

E)Mayeni yüksək hədlərdə qızdırmaq 

 

61.Müasir minik avtomobillərinin mühərriklərində işçi mayenin optimal temperaturu nə qədər 

olmalıdır? 

A)85-95      B)95-110      C)110-120      D)50-60     E)80-100 

 

62.Mühərrik soyudulmasa nə baş verə bilər? 

A)Detalların pərçimlənməsi və dağılması 

B)F.İ.Ə. əmsalının artması 

C)İş müddətinin bir qədər azalması 

D)Mühərrikin güçü artar 

E)Mühərrikin gücü azalar 

 

63.Termostatın qapağı hansı temperaturda tam açılır? 

A)83+2      B)35+2      C)54+2      D)92+2    E)100+2 

 

64.Soyutma sistemində adi (cod) sudan istifadə olunarsa nə baş verər? 

A)Köynəklərdə ərp yaranar 

B)Korroziyalar 

C)Mühərrik qızar 

D)F.İ.Ə. artar 

E)Termostat pis işləyər 

 

65.Bir dəfə yanacaqla doldurulma ilə neçə kilometr məsafə qət edə bilər? 

A)500-600 km     B)100-200 km     C)300-400 km    D)1000-2000 km    E)2000-3000 km 

 

66.1 kq benzinin yanması üçün neçə kiloqram hava lazımdır? 

A)14,7 kq         B)7,5 kq     C)11 kq     D)19 kq      E)25,2 kq 

 

67.Karbürator mühərrikdə nə üçündür? 

A)Yanıçı qarışığı hazırlayıb silindirə vermək        B)Yalnız yanacağı silindirə vermək 

C)Yalnız hava axınını silindirə ötürmək                D)Hava filtirini dayanaqlı saxlamaq 

E)Mühərrikdə əhəmiyyətsiz bir detaldır 

 

68.Yanacaq nasosu nə üçündür? 

A)Yanacağın cendən karbüratora məcburi verilməsi 

B)Yanacağın qida sistemində dövrüyyəsini təmin etmək 

C)Yanacağın soyudulması  

D)Yanacağın qızdırılması 

E)Əhəmiyyətsiz bir detaldır 

 

69.Benzin nasosunda diafraqma aşağı hərəkət etdikdə nə baş verir? 



A)Daxilolma klapanı açılır, vurma klapanı bağlanır 

B)Hər iki klapan açılır 

C)Daxilolma klapanı bağlanır, vurma açılır 

D)Hər iki klapan bağlanır 

E)Hər iki klapan yarımçıq vəziyyətdə olur 

 

70.λ – nın hansı qiymətlərində yanıcı qaışıq “normal “ sayılır. 

A)λ= 0,8...0,9     B)λ= 0,5...0,7     C)λ= 2...3    D)λ= 0,8     E)λ= 0,9 

 

71. ( λ˃1) 0lduqda yanıcı qarışıq necə adlanır. 

A)Kasıblaşdırılmış    B)Zəngiləşdirilmiş  C)Tərkibi dəyişdirilmiş  D)Hava axını     

E)Yanacaq axını 

 

72.Elektirik intiqallı yanacaq nasosu hansı avtomobillərdəistifadə olunur? 

A)Benzin mühərriklərində                  B)Dizel mühərriklərində 

C)Karbürator mühərriklərində            D)Qazla işləyən mühərriklərdə 

E)Rotor mühərrikli avtomobillərdə 

 

73.Benzin mühərrikində “forsunka” nə üçündür? 

A)Yanaçağın təzyiqlə sistemdə püskürməsi üçün 

B)Yanaçağın şırnaqla axıdılması üçün 

C)Yanaçağı çəndən sorub silindirə vurmaq üçün 

D)Silindirdə yanıcı qarışığı qızdırmaq üçün 

E)Mühərrikin f.i.ə-nı artırmaq üçün 

 

74.Dizel mühərrikinin yanma kameraları neçə çürdür? 

A)Bölünmüş və bölünməmiş    B)Yalnız bölünmüş 

C)Yalnız bölünməmiş               D)Kombinə edilmiş 

E)Sadə formalı 

 

75.Plunjer çütlükləri harada yerləşir? 

A)Yüksək təzyiqli yanaçaq nasosunda 

B)Aşağı     təzyiqli yanaçaq nasosunda 

C)Silindirin içərisində 

D)Qida sisteminin tərkibində 

E)Avtomobilin yanaçaq çənində 

 

76.Dizzel mühərrikinin közərtmə şamları nə üçündür? 

A)Şaxtalı havada yanma kamerasını qızdırmaq  

B)Yanaçağı yaxşı buxarlandırmaq 

C)Havanı silindirə doldurmaq 

D)Mühərrikin səlis işləməsini təmin etmək 

E)Mühərrikin f.i.ə-nı artırmaq 

 

77.Avtomobildə mayeləşmiş qaz kimi hansı qazdan istifadə olunur? 

A)Propan-butan    B)Metan    C)Hidrogen     D)Asetilen      E)Oksigen 

 

78.Sıxılmış qaz kimi hansı qazlardan istifadə olunur? 



A)Metan     B)Propan-butan    C)Hidrogen    D)Oksigen    E)Asetilen 

 

79.Mayeləşmiş qaz, balonlarda hansı təzyiq altında saxlanılır? 

A)1.6 ... 2 Mpa    B)1,0 Mpa    C)2,0 ... 5,0 Mpa    D)5 ... 10 Mpa      E)20 ... 25 Mpa 

 

80.Sıxılmış qaz balonlarda hası təzyiq altında saxlanılır? 

A)20 Mpa       B)5 ... 10 Mpa      C)10 Mpa     D)35 Mpa   E)1 Mpa 

 

81.Mühərrikin  xaric etmə sisteminin vəzifəsi hansı cavabda düzgün verilmişdir. 

A)İşlənmiş qazların silindrdən çıxarılması və səs küyün azaldılması 

B)Yanıcı qarışığın silindrə qaxil olmasının təmin edilməsi 

C)Yanacağın və hava buxarlarının bir-biri ilə yaxşı qarışdırılması 

D)Karter qazlarının mühərrikin daxilindən kənarıaşdırılması 

E)Mühərrikin klapanlarının sinxron işini təmin etmək 

 

82.Səsboğucunun avtomobildə funksiyası, hansı cavabda düzgün verilmişdir. 

A)Qaz axınının yaratdığı səsin səviyyəsini azaldır 

B)Qaz axınının yaratdığı səsin səviyyəsini artırır 

C)Yanma zamanı yaranan qazları silindrdən çıxarır 

D)Avtomobildə yaranan titrəyişləri söndürür 

E)Yaranan qaz axınının toksikiliyinin qarşısını alır 

 

83.Səsboğucuların növləri hansı cavabda düzgün verilmişdir. 

A)Reaktiv , disipativ və kombinəedilmiş 

B)Yalnız kombinəedilmiş 

C)Yalnız disipativ 

D)Yalnız kombinəedilmiş və disipativ 

E)Heç bir cavab doğru deyil 

 

84.Reaktiv səsboğucu səsboğucunun işi hansı prinsipə əsaslanır? 

A)Səs dalğalarının qarşılıqlı bir-birini məhv etmə prinsipinə 

B)Səs enerjisinin səsuducunun köməyilə istiliyə çevrilməsi prinsipinə 

C)Çıxış qazlarının oksidləşməsi prinsipinə 

D)Çıxış qazlarının soyudulması prinsipinə 

E)Heç bir prinsipə əsaslanmır 

 

85.Daxiliyanma mühərriklərində turboüfürmənin məqsədi nədir? 

A)Sorma klapablarında təyziqin artırılması 

B)Sorma klapanlarında təyziqin aşağı salınması 

C)Yanmış qazların silindrdən xaric olunması 

D)Atmosferə atılan qazların sürətini artırmaq 

E)Heç bir məqsəd daşımır 

 

86.Transmisiyanın təyinatı hansı cavabda doğrudur. 

A)Burucu momenti aparan təkərlərə ötürməkdir 

B)Avtomobilin sürətləməsini qismən təmin etməkdir  

C)Avtomobilin yerlə ilişməsini yaxşılaşdırmaqdır 

D)Avtomobilin istiqamətini dəyişməkdir 



E)Avtomobili geriyə hərəkət etdirməkdir 

 

87.Transmisiyanı təşkil edən qurğu və mexanizmlər,hansı cavabda doğrudur. 

A)İlişmə muftası, ötürmələr qutusu,kardan,baş ötürmə,diferensial və yarımoxlar 

B)Mühərrik,ötürmələr qutusu, kardan ötürməsi,diferensial və yarımoxlar 

C)Mühərrik , kuzov və şassi 

D)Çərçivə, asqılar,körpülər,təkərlər və şinlər 

E)Avtomobilə aid bütün qurğu və mexanizmlər transmisiyaya aiddirlər 

 

88.Bu aqreqatlardan hansıları transmisiyaya aid deyil. 

A)Asqılar                    B)Ötürmələr qutusu            C)Kardan ötürməsi 

D)Yarımoxlar             E)Baş otürmə 

 

89.Hansı qurğu transmisiyanı qısa müddətdə mühərrikdən ayıra bilir? 

A)İlişmə muftası     B)Ötürmələr qutusu     C)Baş ötürmə   D)erensial   E)Yarım oxlar 

 

90.Burucu momenti qiymət və istiqamətcə dəyişə bilən hansı qurğudur?  

A)Ötürmələr qutusu    B)İlişmə muftası    C)Kardan ötürməsi   D)Diferensial     E)Heç biri 

 

91.Transmisiyanın hansı qurğusu avtomobilin yerindən səlis tərpənməsini təmin edir. 

A)İlşmə muftası      B)Təkərlər və şinlər       C)Avtomobilin çərçivəsi 

D)Mühərrik             E)Heç bir qurğusu 

 

92.Sadalanan hansı funksiyanı transmisiya yerinə yetirmir. Hansı cavab doğrudur. 

A)Avtomobilin nahamar yolda hərəkətini təmin etmir 

B)Təkərlərə ötürülən burucu momentin qiymətini dəyişir 

C)Ötürülən burucu momentin istiqamətini dəyişir 

D)Mühərriki trasnsmisiyadan qısa müddətli ayırır 

E)Aparan körpülərə verilən burucu momenti dəyişən bucaq altında ötürür 

 

93.Ilişmə mexanizminin detalları hansı cavabda düzgün verilmişdir. 

A)Karter, nazimçarx, örtüklü aparan disk, aparılan disk 

B)Karter, aprılan disk, örtüklü sıxıcı disk 

C)Karter və nazimçarx 

D)Örtüklü sıxıcı disk və aparılan disk 

E)Yalnız nazimçarx və aparılan disk  

 

94.Ilişmə muftasının intiqal sistemi,hansı cavabda düzgün verilmişdir. 

A)Mexaniki, hidravlik , elektromexaniki   B)Yalnız mexaniki intiqal 

C)Yalnız hidravlik və eletromaqnit            D)Yalnız elektromaqnit 

E)Heç bir cavabda 

 

95.Ötümələr qutusunun vəzifəsi nədən ibarətdir? 

A)Burucu momenti qiymət və istiqamətcə dəyişmək 

B)Avtomobilin hərəkət sürətini dəyişmək 

C)Mühərriki transmisiyadan ayırmaq 

D)Geriyə hərəkəti təmin etmək 

E)Valın dövrlər sayını saymaq 



 

96.Ötürmələrinsəlis dəyişməsini təmin edən hansı mexanizmdir? 

A)Sinxronlaşdırıcı                       B)Hərəkətli dişli çarx 

C)Birləşdirici mufta                    D)Birləşən vallar 

E)Valların yastıqları 

 

97.Ötürmələr qutusunun aparan valını hərəkətə gətirən detal hansıdır? 

A)Ilişmə muftasının aparılan diski                B)Baş ötürmə 

C)Ilişmə muftasının ayırıcı çəngəli               D)Valın yastığı 

E)Kardan valı 

 

98.Kardan ötürməsini hərəkətə gətirən nədir? 

A)Ötürmələr qutusunun aparılan valı         B)Ötürmələr qutusunun aparan valı 

C)Baş ötürmə                                              D)Ötürmələr qutusunun aralıq valı 

E)Ilişmə muftasının aprılan diski 

 

99.Ötürmələr qutusunun idarə mexanizminin vəzifəsi nədir? 

A)Pillələrin dəyişdirilməsi                    B)Dişli çarxları hərəkətə gətirmək 

C)Valların birləşdirilməsi                     D)Arxaya hərəkəti təmin etməkdir 

E)Heç bir vəzifə icrə etmir 

 

100.Mexaniki ötürmələrqutusununpilləri dəyişmə mexanizmində,fiksatorun işi nədir? Hansı 

cavab doğrudur. 

A)Pillələrin öz-özünə qoşulmalarının qarşısını almaq 

B)Ötürmə ədədinin qiymətini sabit saxlamaq 

C)Arxa pillənin qoşulmasını asanlaşdırmaq 

D)Pillələrin səssiz dəyişməsini təmin etmək 

E)Ötürmələr qutusunu neytral vəziyyətə keçirmək 

 

100.Ötürmələr qutusunda sinxrolaşdırıcının vəzifəsi, hansı cavabda düzgün verilmişdir 

A)Pillələrin səssiz və zərbələrsiz dəyişdirilməsini təmin edir 

B)Pillələrin oz-ozünə qoşulmalarının qarşısını alır 

C)Ötürmə ədədinin qiymətini sabit saxlayır 

D)Iki pillənin birdən qoşulmasını təmin edir 

E)Yalnız arxa pilləni işə qoşur 

 

101.Hidromexaniki ötürmələr qutusunun hissələri,hansı cavabda düzgün verilib. 

A)Hidrotransformator, mexaniki ötürmələr qutusu, idarəetmə mexanizmi 

B)Hidrotransformator,transmisiya və ötürmələr qutusu 

C)Yalnız hidrotransformator  

D)Yalnız ötürmələr qutusununidarəetmə sistemi 

E)Bütün cavablada düzgün verilib 

 

102.Hidrotransformatorun transformasiya əmsalı,hansı cavabda doğrudur. 

A)2,0 ... 2,25 hədlərində       B)3 ... 3,25 hədlərində          C)4 ... 4,25 hədlərində 

D)5 ... 5,25 hədlərində             E)Daha yüksək hədlərdə 

 

 



103.Hidrotransformatorun neçə hissədən ibarətdir? 

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

 

104.Hidrotransformatorun hissələri hansı cavabda düzgündür. 

A)Nasos, turbin, reaktor         B)Yalnız nasosdan 

C)Nasos və turbin                  D)Yalnız reaktordan 

E)Heç bir cavab düz deyil 

 

105.Hidrotransformatorun nasos çarxı nəyin köməyilə hərəkətə gətirilir? 

A)Dirsəkli valın köməyilə               B)Turbin çarxı ilə 

C)Reaktorun köməyilə                    D)Kardan valının köməyilə 

E)Baş ötürmənin köməyi ilə 

 

106.Hidrotransformatoru hidromuftadan fərqləndirən cəhəti tapın. 

A)Hərəkət istiqamətini dəyişmək imkanı        B)F.İ.Ə. nın yüksək olması 

C)Qabarit ölçülərinin kiçik olması                  D)Burucu momentinin yüksək olması 

E)Böyük dövrlərdə işləmək imkanı 

 

107.Sadə planetar ötürmə nədən ibarətdir? 

A)“günəş” dişli çarxından,dişli tacdan, satellitlərdən 

B)Müxtəlif ölçülü dişli çarxlardan 

C)Dişli çarxlardan və friksion metal lövhələrdən 

D)Günəş çarxından və satellitlərdən 

E)Avtomatik ötürmələr qutusundan 

 

108.“ Variator “ nədir? Düzgün cavabı tapın. 

A)Avtomatik pilləsiz transmisiyadır 

B)Mexaniki pilləli transmisiyadır 

C)Robotlaşdırılmış ötürmələr qutusudur 

D)Avtomatik ötürmələr qutusudur 

E)Hidromexniki ötürmələr qutusudur 

 

109.Avtomobillərdə adətən hansı növ variatorlardan istifadə olunur? 

A)Pazvari qayışlı, variarorlardan          B)Toroidal variatorlardan 

C)Diyicəkli variatorladan                     D)Çoxdiskli variatorlardan 

E)Soğulcanvari variatorladan 

 

110.İstismar zamanı variatorun əsas sıradan çıxan detalı hansıdır? 

A)Pazvari qayış          B)Qasnaqlar                                         C)Istifadə olunan yağlar 

D)Qasnaq valları        E)Qeyd olunan bütün detallar 

 

111.Kardan ötürməsinin vəzifəsi hansı cavabda düzgün verilib. 

A)Müxtəlif bucaq altında yerləşən mexnizmlər arasında burucu momenti ötürmək 

B)Burucu momentin hərəkət istiqamətini dəyişərək ötürmək 

C)Aparan təkərin müqvimət quvvəsinin dəyişməsinə uyğun burucu momenti dəyişmək 

D)Aparan təkərlərin qeyri – bərabər sürətlə fırlanmasını təmin etmək 

E)Avtomobili,  səlis və titrəyişlərsiz yerindən tərpətmək 

 



112.Konstruksiyasına gorə, hansı kardan ötürmələri mövcuddur? 

A)Örtülü və açıq kardan ötürmələri 

B)Yalnız örtülü kardan ötürmələri 

C)Yalnız açıq kardan ötürmələri 

D)Bərabər bucaq sürətli kardan ötürmsi 

E)Qeyri-bərabər bucq sürətli kardan ötürməsi 

 

113.Örtülü kardan ötürməsi nədir? Hansı cavab düzdür 

A)Borunun içərisində yerləşən 

B)Borunun içərisində yerləşməyən 

C)Qısa borulu kardan ötürməsi 

D)Körpünün gövdəsində yerləşən 

E)Örtülü kardan ötürməsi anlayışı yoxdur 

 

114.Açıq kardan ötürməsi nədir? Hansı cavab düzgündür. 

A)Borunun içərisində yerləşməyən          B)Borunun içərisində yerləşən 

C)Uzun borulu kardan ötürməsi               D)Körpünün gövdəsində yerləşən kardan ötürməsi 

E)Açıq kardan ötürməsi anlayışı yoxdur 

 

115.Kardan valının uzunluğunun dəyişməsini tənzimləmək üçün hansı birləşmədən istifadə 

olunur.  

A)Şlisli birləşmədən           B)Rezin araqatından                                    C)Yaylı şaybadan 

D)Zəncir ötürməsindən      C)Sadalanan bütün birləşmələrdən 

 

116.Arxa aparan təkərli avtomobildə,kardan ötürməsi burucu momenti haradan haraya ötürür. 

A)Ötürmələr qutusundan baş ötürməyə          B)Baş ötürmədən diferensiala 

C)Diferensialdan ötürmələr qutusuna             D)Ötürmələr qutusundan paylayıcı qutuya 

E)Ötürmələr qutusundan yarımoxlara 

 

117.Müasir avtomobillərdə neçə tip bərabər bucaq sürətli kardan oynaqlarından istifadə 

olunur 

A)4  tip          B)1 tip       C)3 tip           D)2 tip          E)Çox tipli 

 

118.Bərabər bucaq sürətli oynaqlar hansı cavabda düzgün verilib. 

A)Yumruqlu-diskli; “Veys” tipli; “Rtseppa” tipli; “Tripod” tipli 

B)“Veys” və “Rtseppa” tipli oynaqlar 

C)“Rtseppa”; “Tripod” və yumruqlu-diskli oynaqlar 

D)Yalnız- yumruqlu diskli oynaqlar 

E)Heç-bir oynaqdan istifadə olunur 

 

119.Baş ötürmənin vəzifəsi hansı cavabda düzgündür. 

A)Aparan təkərlərə ötürülən burucu momenti artırmaq 

B)Kardan ötürməsini əvəz etmək 

C)Yarımoxların fırlanma sürətini azaltmaq 

D)Diferensial mexanizmini firlatmaq 

C)Körpünün dayanıqlı şəkildə saxlamaq 

 

120.Dişli çarx cütlərinin tipinə görə baş ötürmənin növləri, hansı cavabda düzgündür. 



A)Sonsuz vint; konik; hipoid; silindrik              B)Yalnız hipoid və silindrik 

C)Yalnız silindrik və konik                                 D)Yalnız sonsuz vint 

E)Heç bir cavabda düzgün verilməyib 

 

121.Diferensialın vəzifəsi, hansı cavabda düzgün verilib. 

A)Burucu momenti aparan təkərlər vəya körpülər arasında paylamaq 

B)Burucu momenti yalnız körpülər arasında paylamaq 

C)Burucu momenti yalnız aparan təkərlər arasında paylamq 

D)Ötürmələr qutusu ilə aparan körpü arasında əlaqə yaratmaq 

E)Yarımoxları bir-biri ilə əlaqələndirmək 

 

122.Diferensialın bloklanmasında,necə cür bloklanma mövcuddur.düzgün cavabı tapın. 

A)Təkərlər arası və oxlar arası bloklama 

B)Yalnız təkərlər arası bloklama 

C)Yalnız oxlar arası bloklama 

D)Kombinəedilmiş bloklama 

E)Heç bir bloklama mövcud deyil 

 

123.Mexaniki bloklamada,diferensialın bloklanması necə həyata keçirilir. Düzgün cavabı 

tapın. 

A) Mexaniki və ya pnevmatik intiqalın köməyilə 

B)Yalnız mexaniki intiqalın köməyilə 

C)Yalnız pnevmatik intiqalın  köməyi ilə 

D)Kombinəedilmiş intiqalın köməyilə 

E)Heç bir intiqalın köməyi olmadan 

 

124.Mexaniki transmisiyalı avtomobillərdə,burucu moment,aparan təkərlərə necə ötürülür? 

Doğru cavabı tapın. 

A)Yarıoxlar və ya intiqal valları vasitəsilə           B)Kardan və ya baş ötürmə vasitəsilə 

C)Ötürmələr qutusu vasitəsilə                              D)Yalnız kardan ötürməsi vasitəsil 

E)Avtomobilin kuzası vasitəsilə 

 

125.Yarımoxlar konstruksiyalarına görə neçə kateqoriyaya bölünür?Düzgün cavabı tapın. 

A)2          B)4          C)5          D)3          E)Kateqoriyalara bölünmür 

 

126.Yarımoxların hansı kateqoriyalarını tanıyırsınız. Doğru cavabı tapın. 

A)Yüksüzləşdirilmiş və yarımyüksüzləşdirilmiş            B)Yalnız yarımyülsüzləşdirilmiş 

C)Yalnız yüksüzləşdirilmiş                                              D)Yüklənmiş və ya yüklənməmiş 

E)Kombinəedilmiş 

 

127.Paylayıcı qutunun təyinatı hansı cavabda düzgün göstərilib. 

A)Burucu momenti aparan körpülər arasında paylamaq 

B)Burucu momentin sürət və istiqamətini artırmaq 

C)Yarımoxların müəyyən bucaq altıda fırlanmasını təmin etmək 

D)Transmisiyanı uzumüddətli mühərrikdən ayırmaq 

E)Təkərlərin yerlə ilişməsini təmin etmək 

 

128.Avtomobil təkərlərinin təyinatı hansı cavabda düzgündür. 



A)Avtomobilin yolla əlaqəsini təmin edən quruluşdur 

B)Avtomobilin istiqamətinin dəyişmsinə kömək edən quruluşdur 

C)Avtomobilin nahamar yollarda hərəktini təmin edən quruluşdur 

D)Tormozlanmanı təmin edən quruluşdur 

E)Çərçivəni saxlayan bir quruluşdur 

 

129.Avtomobil təkərlərinin tipləri hansı cavabda düzgün verilmişdir? 

A)Aparan,idarəolunan,saxlayan,kabinəedilmiş          B)Yalnız aparan 

C)Yalnız idarəolunan                                                 D)Yalnız kamerli şinli 

E)Yalnız kamersiz şinli 

 

130.Dizel mühərriki hansı yanacaqla işləyir? 

A)Dizel yanacağı                B)Benzin yanacağı                                      C)Qaz yanacağı 

 D)Elektiriklə                      E)Qeyd olunan bütün yanacaqlarla 

 

131.Avtomobildə yerləşməsinə görəkörpülər hansıcavabda düzgün verilib? 

A)Qabaq,arxa və aralıq       B)Yalnız qabaq körpülər             C)Yalnız arxa körpülər           

D)Uzununa körpülər            E)Eninə körpülər 

 

132.Rezin-metal ventillər hansı avtomobillərdə istifadə olunur? 

A)Minik avtomobillərinin silindirlərində         B)Yük avtomobillərinin silindirlərində 

C)Avtobuslarda                                                D)Kvadrasiklərdə 

E)Skuterlərdə 

 

133.Rezinləşdirilmiş dayaqlı metal elementlər hansı avtomobillərdə istifadə olunur? 

A)Yük avtomobillərində               B)Minik avtomobillərində 

C)Velosipetlərdə                           D)Skuterlərdə 

E)Mopetlərdə 

 

134.Sükan idarəsi nədir? 

A)Təkərin dönməsini təmin edən qurluşların məcmusu    B)Avtomobilin sükan mexanizmidir 

C)Avtomobilin sükan intiqallarıdır                                     D)Avtomobilin sükan çarxıdır 

E)Qeyd olunanların hec biri deyil 

 

135.Sükan idarəsinin düzgün elementlərini göstərin. 

A)Sükan valı,sükan çarxı,sükan mexanizmi, sükan intiqalı 

B)Sükan mexanizmi və sükan intiqalı 

C)Sükan trapesiyası 

D)Sükan valı, sükan çarxı 

E)Reykalı sükan mexanizmi 

 

136.Müasir minik avtomobillərində sükan çarxının düzgündiametirini tapın. 

A)380-425 mm     B)250-300 mm    C)450-470 mm     D)150-200 mm     E)600-700 mm 

 

137.Yük avtomobillərində və avtobuslarda sükan çarxının düzgün diametirini tapın. 

A)450-550 mm   B)650-750 mm   C)350-400 mm   D)380-425 mm   E)100-200 mm 

 

138.Tormoz idarəsi nədir? 



A)Tormoz sistemlərinin cəmidir          B)İsçi tormoz sistemidir 

C)Köməkçi tormoz sistemidir              D)Dayanacaq tormoz sistemidir 

E)Tormoz mexanizmidi. 

 

139.İşçi tormoz sistemi nə üçündür? 

A)Avtomobilləri sürətini azaltmaq və dayandırmaq 

B)Avtomobillərin sürətini artırmaq 

C)Avtomobilin düracaq tormoz sistemidir 

D)Avtomobilin köməkçi tormoz sistemidir 

E)Avtomobilin ehtiyat tormoz sistemidir 

 

140.Ehtiyat tormoz sistemi nə üçündür? 

A)İşçi totmoz sıradan çıxdıqda avtomobili dayandırmaq 

B)Sürəti azaltmaq 

C)Avtomobilə kifayət qədər sürət vermək 

D)Avtomobilin sürətinin qarşısını almaq 

E)Dayanacaqda avtomobili uzun müddətli saxlamaq 

 

141.Duracaq tormoz sistemi nə ücündür? 

A)Duracaqda avtomobili uzuzn müddətli saxlamaq 

B)Avtomobilin sürətini azaltmaq 

C)Daimi enişlərdə avtomobili tormozlamaq 

D)İşci tormoz sistemidir 

E)Qoşqu və yarımqoşqutormoz sistemidir 

 

142.Köməkçi tormoz sistemi nə üçündür? 

A)Daimi enişlərdə avtomobilin sürətini məhdudlaşdırmaq 

B)Qoşqu və yarımqoşqu tormoz sistemidir 

C)Dayanacaq-duracaq tormoz sistemidir 

D)Ehtiyat tormoz sistemidir 

E)Tormoz sisteminə heç bir aidiyyatı yoxdur 

 

143.Detal nədir? Düzgün cavabı seçin. 

A)Bircinsli materialdan hazırlanan məhsul         B)Qaynaq olunmuş metallardır 

C)Avtomobilin bir hissədir                                  D)Sadə bir fiqurdur 

E)Lazımsız bir əşyadır 

 

144.Qovşaq nəyə deyilir? Düzgün cavabı tapın 

A)Yiv,pərçim, qaynaq və digər birləşmə ilə birləşdirilən detal yığımıdır 

B)Avtomobilin dirsəkli valıdır 

C)Avtomobilin intiqal sistemidir 

D)Avtomobilin idarə etmə sitemlərindən biridir 

E)Lazımsız bir detaıdır 

 

145.Mexnizm nəyə deyilir? Düzgün cavabı seçin. 

A)Öz aralarında hərəkətli birləşən detal və qovşaq yığımıdır 

B)Avtomobilin sadə bir detalıdır 

C)Transmisiyanın qurğularından biridir 



D)Avtomobilin xaricetmə sistemidir 

E)Avtomobilin kuzasıdır 

 

146.Sistem nəyə deyilir? Düzgün cavabı tapın. 

A)Bir funksiyanı yerinə yetirən ayrı-ayrı hissələrin birgə işidir 

B)Mexanizmləri hərəkətə gətirən intiqal sistemidir 

C)Avtomobili idarə edən bir mexanizmdir 

D)Avtomobilin hərəkət hissəsidir 

E)Çərçivədir 

 

147.Hərəkət hissəsi nə üçündür? Düzgün cavabı tapın 

A)Mexnizm,aqreqat,qovşaq,sistem və digər hissələrin bərkidilməsi 

B)Avtomobili hərəkətə gətirmək üçün bir vasitədir 

C)Avtomobilə lazimi hərəkət sürəti vermək üçündür 

D)Tormozlamanın keyfiyyətini artırmaq üçündür 

E)Avtomobili dayanacaqda dayanıqlı saxlamaq üçündür 

 

148.Avtomobilin asqı sistemləri nə üçündür? Düzgün cavabı tapın. 

A)Təkərləri aparan sistemlə elasiki birləşdirmək və hərəkətin səlisliyini bərpa etmək üçündür 

B)Avtomobilin yerlə ilişməsini təmin etmək və sürət vermək üçün 

C)Avtomobili atmosfer təzyiqlərindən qoruyaraq lazımi məkana çatdırmaq üçün 

D)Uzun müddətli enişlərdə avtomobilin hərəkətini təmin etmək üçün 

E)Avtomobili dayacaqlarda uzunmüddətli saxlamaq üçündür 

 

149.Təyinatına görə avtomobillər hansı növlərə bölünür. 

A)Sərinşin, yük, xüsusi təyinatlı,xüsusiləşdirilmiş 

B)Yalnız xüsusi təyinatlı və yük avtomobillərinə 

C)Yalnız sərnişin avtobuslarına 

D)Yalnız mnik və xüsusiləşdirilmiş avtomobillərə 

E)Heç bir növə bölünmürlər 

 

150.Porşenin mühərrikdə vəzifəsi nədən ibarətdir? 

A)Istilik enerjisini mexaniki enerjiyə çevirməkdən 

B)Dirsəkli valı dayanıqlı şəkildə saxlamaqdan 

C)Üzükləri saxlamaqdan 

D)Yağ dövriyyəsini bərpa etdirməkdən   

E)Heç bi vəzifə daşımır 

 

151.Avtomobilin təkər düsturu necə işarə olunur? Düzgün cavabı tapın 

A)A x B        B)A – B        C)A + B           D)A / B D              E)A = ( B ) 

 

152.Avtomobilin təkər bazası nəyə deyilir? Düzgün cavabı tapın. 

A)Qabaq və arxa təkərlərin mərkəzləri arasındakı məsafəyə 

B)Avtomobilin yerə qədər olan ən aşağı nöqtəsinə 

C)Avtomobilin qabarit ölçülərinə 

D)Təkərlərin ümumilikdə diametrlərinə  

E)Avtomobildə belə bir anlayış yoxdur 

 



153.Bir cərgəli mühərrikdə silindrlər neçə müstəvidə yrləşdirilir? 

A)Bir müstəvidə               B)Iki müstəvidə                   C)Dörd müstəvidə 

D)Beş müstəvidə              E)Bir neçə müstəvidə 

 

154.V – şəkilli mühərriklərdə silindrlər neçə müstəvidə yerləşdirilir? 

A)Iki müstəvidə                B)Üç müstəvidə             C)Beş müstəvidə 

D)Altı müstəvidə              E)Bir neçə müstəvidə 

 

155.“ Opozit “ mühərrilklərdə çəplik bucağı neçə dərəcə təşkil edir? 

A)180 dərəcə    B)90 dərəcə   C)120 dərəcə   D)45 dərəcə    E)30 dərəcə 

 

156.Neçə cür yağlama sistemini tanıyırsınız? Düzgün cavabı tapın. 

A)2 cür      B)4 cür    C)6 cür     D)1 cür     E)8 cür 

 

157.“ Kobud “ yağ süzgəcləri tutduğu hissəciklərin ölçüsü nə qədərdir? 

A)40 mkm qədər          B)10 mkm qədər                      C)100 mkm qədər 

D)5 mkm qədər            E)Olçüləri məlum deyil 

 

158.“ Zərif “ yağ süzgəclərinin tutduğu hissəciklərin ölçüləri nə qədərdir 

A)1 – 2 mkm qədər         B)8 – 10 mkm qədər    C)12 – 13 mkm qədər 

D)30 – 40 mkm qədər     E)Ölçüləri məlum deyil 

 

159.Yağ süzgəclərinin tipləri hansı cavabda düzgün verilmişdir. 

A)Sökülən və sökülməyən    B)Yalnız sökülən           C)Yalnız sökülməyən  

D)Kombinəedilmiş                E)Heç bir cavabda 

 

160.Mühərrikin işi zamanı orta temperatur hansı hədlərdə olur? Düzgün cavabı tapın. 

A)800 – 900 dərəcə          B)1000 – 2000 dərəcə         C)100 – 200 dərəcə 

D)6000 – 7000 dərəcə      E)5 – 10 dərəcə 

 

161.“Minik” avtomobillərində soyuducu mayenin temperaturu hansı hədlərdə dəyişir? 

A)100 – 120 dərəcədə           B)200 – 300 dərəcədə          C)5 – 10 dərəcədə  

D)6000 – 7000 dərəcədə       E)Dəyişmir 

 

162.“ Yük “ avtomobillərində soyudu mayenin temperaturu hansı hədlərdə dəyişir? 

A)90 – 95 dərəcədə           B)100 – 115 dərəcədə        C)3 – 4 dərəcədə 

D)6 – 7 dərəcədə               E)Dəyişmir 

 

163.“ Termostat “ soyducu mayenin hərəkətini necə dövranla istiqamətləndirir? 

A)Iki dövranla               B)Bir dövranla                C)Üç dövranla 

D)Dörd dövranl            E)Heç bir dovranla 

 

164.“ Yaş “ gilizlər nəyə deyilir? Doğru cavabı tapın. 

A)Soyuducu maye ilə birbaşa təmasda olan gilizlərə 

B)Soyuducu maye ilə birbaşa təmasda olmayan gilizlərə 

C)Silindr – porşen cütlüyünə 

D)Mühərrik yağının içərisində yeləşən silindrlərə 

E)Silndrlər başlığındakı klapanlar cütlüyünə 



 

165.“ Quru “ gilizlər nəyə deyilir? Doğru cavabı tapın. 

A)Soyuducu maye ilə birbaşa təmasda olmayan gilizlərə 

B)Soyuducu maye ilə birbaşa təmasda olan gilizlərə 

C)Porşen və üzüklər cütlüyünə 

D)Mühərrik yağlarının  içərisində yerləşən silindrlərə 

E)Silindrlər başlığındakı klpanlar cütlüyünə 

 

166.Sürgü qolunun vəzifəsi nədən ibarətdir? Doğru cavabı tapın. 

A)Porşeni dirsəkli valla birləşdirmək         B)Porşeni qazpaylama valı ilə birləşdirmək 

C)Silindrdə porşenin kipliyini yaratmaq    D)Poşenin yaxşı yağlanmasını təşkil etmək 

E)Yalnız heç nəyə dəxli olmayan bir detal 

 

167.“ Daxil olma “ klapanı neçə dərəcəyə qədər qızır? Doğru cavabı tap. 

A)500 dərəcə  qədər       B)1000 dərəcəyə qədər       C)2000 dərəcəyə qədər 

D)100 dərəcəyə qədər    E)Qızmır 

 

168.“ Xaricetmə “ klapanı neçə dərəcəyə qədər qızır? Doğru cavabı tapın. 

A)800 dərəcəyə qədər        B)300 dərəcəyə qədər        C)100 dərəcəyə 

D)500 dərəcəyə                 E)200 dərəcəyə 

 

169.“ Daxilolma “ və “ Xaricetmə “ klapanı bir – birindən nə ilə fərqlənir? 

A)Nimçələrini diametri ilə                  B)Buraxma qabiliyyəti ilə        C)Sıxılma kipliyi ilə 

D)Qzpaylama valının uzunluğu ilə     E)Linglər vasitəsilə 

 

170.Karter altlığının funksiyası hansı cavabda düzgün göstərilib. 

A)Yağın saxlanması üçün bir rezervuardır 

B)Avtomobilin yanacaq çənidir 

C)Kuzanın alt hissəsidir 

D)Antifrizin saxlanmsı üçün bir rezervuardır 

E)Mühərrikdə ümumiyyətlə karter altlığı olmur 

 

171.Soyuducu maye olan “ Tosol – 40 “ da 40 rəqəmi nəyə işarədir? 

A)Mayenin,    – 40 dərəcədə donmasına      B)Mayenin,    -10 dərəcədə donmasına 

C)Mayenin,    - 30 dərəcədə donmasına       D)Mayenin,    - 25 dərəcədə donmasına 

E)Soyuducu mayeyə dəxli yoxdur 

 

172.Rezin qol, borular və şlanqlar nə üçündür? 

A) Su köynəklərini,soyutma sistemi ilə əlaqələndirmək üçün  

B)Yalnız su köynaklərini soyutmaq üçün 

C)Mühərrikin silindrlərini soyutmaq üçün 

D)Yalnız radiatorun çənlərini birləşdirmək 

E)Soyutma sistemində istifadə edilmir 

 

173.Elektrik benzin nasosu hansı mühərriklərdə istifadə edilir? 

A)Yanacaq püskürməli mühərriklərdə     B)Karbüratorlu mühərriklərdə 

C)Elektro mühərriklərdə                          D)Avtomobilin elektrik sistemlərində 

E)Avtomobildə istifadə olunmur 



 

174.Hava filtrləri nə üçündür? 

A)Silindrlərə daxil olan havanı təmizləmək üçün      B)Yanmış qazları təmizləmək 

 

C)Yanacağı təmizləmək üçün                                       D)Ktalizator rolu oynayır 

E)Heç bir funksiya daşımır 

 

175.Yanacaq süzgəcləri nə üçündür? 

A)Yanacağı təmizləmək üçün                      B) Yagları təmizləmək üçün 

C)Soyuducu mayeləri təmizləmək üçün       D)Tormoz mayelərini təmizləmək üçün 

E)Heç bir funksiya daşımır 

 

176.YTYN – da plunjer cütlüklərinin rolu nədən ibarətdir? 

A)Yanacağı yüksək təzyiqlə forsukaya verməkdən 

B)Yanacağı aşağı təzyiqlə forsunkaya verməkdən 

C)Yanacağı çəndən sovurmaqdan 

D)Artıq yanacağı çənə qaytarmaqdan 

E)Işə salmanı nizamlamqdan 

 

177.YTYN – də plunjer cütlüyiü əsasən hansı detallardan ibarətdir? 

A)Porşen (plunjer) və silindrdən (oymaq)             B)Qaz paylama valından 

C)Döndərici tamasadan                                          D)Yumrucuqlardan 

E)Forsunkadan 

 

178.“ Common Rail “ sistemində hansı fosunkalardan istifadə olunur? 

A)Elektrohidravlik və pyezoelektrik      B)Yalnız elektrohidravlik 

C)Yalnız mexaniki                                 D)Yalnız pyezoelektrik 

E)Heş bir forsunkadan 

 

179.Turboüfürmə nədir? 

A)Mərkəzdənqaçma kompressorudur           B)Dizel mühərrikidir 

C)Hava filtiridir                                             D)Yağ nasosudur 

E)Lazımsız bir detaldır 

 

180.İnterkuller nədir? 

A)Hava soyudulması üçün radiatordur           B)Soyuducu mayenin bir növüdür 

C)Genişlənmə çənidir                                     D)Su nasosudur 

E)Mühərrikin su köynəkləridir 

 

181.Qaz mühərrikləri hansı yanacqla işləyir? Doğru cavabı tapın. 

A)Mayeləşmiş və sıxılmış qazla             B)Yalnız mayeləşmiş qazla 

C)Yalnız sıxılmış qazla                           D)Duru yanacaqla 

E)Elektrik akkumlyatoru ilə 

 

182.Porşenin mexaniki hərəkəti,dirsəkli valın hansı hərəkətinə çevrilir. 

A)Fırlanma hərəkətinə            B)Yellənmə hərəkətinə 

C)Mexaniki hərəkətinə           D)Ox boyu hərəkətinə 

E)Vibrasiyalı hərəkətinə 



 

183.AÖN - ə nəyə deyilir? Doğru cavabı tapın. 

A)Porşenin dirsəkli vala ən çox yaxınlaşdığı vəziyyətə 

B)Porşenin neytral vəziyyətinə 

C)Porşenin dirsəkli valdan ən çox uzaqlaşdığı vəziyyətə 

D)Porşenin silindrdə qət etdiyi məsafəyə 

E)Porşen dibi ilə dirsəkli val arasındakı məsafəyə 

 

184.YÖN - ə nəyə deyilir? Doğru cavabı tapın. 

A)Porşenin dirsəkli valdan ən çox uzaqlaşdığı vəziyyətinə 

B)Porşenin dirsəkli vala ən çox yaxınlaşdığı vəziyyətinə 

C)Porşenin silindrdə qət etdiyi məsafəyə 

D)Porşenin neytral vəziyyətinə 

E)Porşenin dibi ilə dirsəkli val arasındakı məsafəyə 

 

185.Kardan çəngəlləri bir-biri ilə,necə birləşdirilir? 

A)Yastıqlı çarpaz vasitəsilə             B)Şarnirli yumrucuq vasitəsilə 

C)Yalnız yastıqlar vasitəsilə            D)Şlislərin kömyilə 

E)Qaynaq vasitəsilə 

 

186.Disbalans balanslaşdırıcı lövhə,kardan valının hansı hissəsinə qaynaq olunur? 

A)Kardan valının borularına        B)Kardan valının çəngəllərinə 

C)Çarpazların uc hissələrinə        D)Şlisli birləşmələrə 

E)Balanslaşdırıcıdan istifadə olunmur 

 

187.Çarpazlı oynaqlar neçə dərəcəli bucaq altında effektiv işləyə bilər? 

A)45 dərəcəyə qədər      B)35 dərəcəyə qədər        C)15 dərəcəyə qədər 

D)90 dərəcəyə qədər      E)180 dərəcəyə qədər 

 

188.Diferensialın bloklama konstruksiyasının tipləri hansı cavabda düzgün verilmişdir? 

A)Mexaniki və avtomatik bloklama                    B)Yalnız mexaniki bloklama 

C)Yalnız avtomatik bloklama                              D)Kombinəedilmiş bloklama 

E)Diferensialda bloklama mövcud deyil 

 

189.“ Quattro “ tam intiqal sistemi hansı şirkətə aiddir? 

A)“ Audi “ şirkətinə                         B) “ Toyota “ şirkətinə 

C)“ BMV “ şirkətinə                       D)“ Mersedes “ şirkətinə 

E)“ Volksvagen “ şirkətinə 

 

190.“ xDraive “ tam intiqal sistemi hansı şirkətə aiddir? 

A)“ BMV “ şirkətinə                     B)“ Toyota “ şirkətinə 

C)“ Mersedes “ şirkətinə               D)“ Audi “ şirkətinə 

E)“ Volksvagen “ şirkətinə 

 

191.“ 4 Matiq “ tam intiqal sistemi hansı şirkətə aiddir? 

A)“ Mersedes “ şirkətinə              B)“ Toyota “ şirkətinə 

C)“ Volksvagen “ şirkətinə          D)“ Audi “ şirkətinə 

E)“ BMV “ şirkətinə 



 

192.“ 4 Motion “ tam intiqal sitemi hansı şirkətə aiddir? 

A)“ Volksvagen “ şirkətinə                   B)“ Mersedes “ şirkətinə 

C)“ Toyota “ şirkətinə                           D)“ Audi “ şirkətinə 

E)“ BMV “ şirkətinə 

 

193.“ Torsion “ nədir ? Doğru cavabı tapın. 

A)Burulmaya işləyən elastiki mildir                 B)Amartizatordur 

C)Ressordur                                                      D)Avtomobilin çərçivəsidir 

E)Lazımsız bir elementdir 

 

194.Asqı nə üçündür? Doğru cavabı tapın. 

A)Kuzanı, təkərlərlə elastiki əlaqələndirmək üçün 

B)Kuzanı təkərlərlə sərt əlaqələndirmək üçün 

C)Körpülər arasında əlaqədir 

D)Təkərlər arasında əlaqədir 

E)Sükan valıdır 

 

195.Avtomobilin asqısı,hansı quruluşlardan təşkil olunur? 

A)Elastik, istiqamətləndirici və söndütücü quruluşlardan 

B)Yalnız istiqamələndirici quruluşlardan  

C)Yalnız söndürücü quruluşlardan 

D)Yalnız elastiki quruluşlardan 

E)Avtomobildə asqı adlı bir məvhum yoxdur 

 

196.Asqının elastik qurulişunun vəzifəsi nədir? 

A)Dinamiki yüklənmələri azaltmaq                 B)Dinamiki yüklənmələri artırmaq 

C)Qabaq və arxa körpüləri əlaqələndirmək      D)Avtomobilin keçiciliyini artırmaq 

E)Heç bir rol qynamır 

 

197.Vərəqli ressor nədir? 

A)Müxtəlif uzunluqlu vərəqlər yığımıdır            B)Amartizatordur 

C)Avtomobilin arxa körpüsüdür                         D)Qabaq paran körpüdür 

E)Heç bir əhəmiyyət daşımır 

 

198.Asqılar hansı növlərini tanıyırsınız? 

A)Asılı və qeyri asılı asqılar    B)Yalnız asılı asqılar                      C)Yalnız qeyri asılı asqılar 

D)Kombinəedilmiş asqılar      E)Heçbir növ asqılar mövcud deyil 

 

199.Müasir avtomobillərdə hansı növ amartizatorlardan istifadə edilir? 

A)Iki borulu qaz doldurulmuş                            B) Hidravlik amartizatorlardan 

C)Mexaniki sürtünməli amartizatordan              D)Teleskopik amartizatorlardan 

E)Amartizatordan istifadə olunmur 

 

200.Təkərlərin şaquli oxa nəzərən vəziyyəti necə adlandırılır? 

A)Təkərin çəpliyi                                             B)Təkərin boşluğu 

C)Təkərin hava ilə doldurulması                     D)Təkərin yerə sürtünməsi 

E)Elə bir anlayış yoxdur 



 

201.Təkərlərin üfüqi oxa nəzərən vəziyyəti necə adlandırılır? 

A)Təkərin yaxınlaşması            B)Təkrin uzaqlaşması 

C)Təkərin bşalması                   D)Təkərin doldurulması 

E)Elə bir anlayış yoxdur 

 

202.“ Rezinmetal “ ventillər adətən hansı avtomobillərdə istifadə olunur? 

A)Minik avtomobillərində                                B)Yük avtomobillərində  

C)Qabaq aparan təkərli avtomobillərdə            D)Arxa aparan təkərləri avtomobillərdə 

E)“ Rezinmetal “ ventil olmur 

 

203.“ Runflat “ şinlər hansı şinlərə deyilir? 

A)Yan böyürləri gücləndirilmiş şinlərə          B)Protektoru gücləndirilmiş şinlərə 

C)Yan böyrü hündür şinlərə                           D)Yan böyrü alçaq olan şinlərə 

E)Belə təkərlər mövcud deyil 

 

 

 

 

 

 

1. Silindrin tam həcmi Va işçi həcmi Vh yanma kamerasının həcmi Vc ilə işarə edilərsə 

𝜀- sıxma dərəcəsi hansı ifadə ilə təyin olunar? 

 

137.Hava artıqlıq əmsalı hansı düsturda düzgün göstərilib. 
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