
Avtomobillərin istehsalı və təmirinin əsasları. 

Testlər: 

 

1) Fərdi istehsalda ildə neçə avtomobilin istehsalı nəzərdə tutulur? 

A)10 ədəd  B)250ədəd  C)300ədəd  D)500ədəd  E)600ədəd 

 

2) Kiçik seriyalı istehsalda ildə neçə avtomobilin istehsalı nəzərdə tutulur? 

A)10-200ədəd  B)200-300ədəd C)350-450ədəd 

D)500-600ədəd E)650-750ədəd 

 

3) Otra seriyalı istehsalda ildə neçə avtomobilin istehsalı nəzərdə tutulur? 

A)200-500ədəd B)500-600ədəd C)650-750ədəd 

D)750-850ədəd E)900-1000ədəd 

 

4) İri istehsalda ildə neçə avtomobilin istehsalı nəzərdə tutulur? 

A)500-5000ədəd  B)5000-6000ədəd  C)6000-7000ədəd 

D)7000-8000ədəd  E)8000-9000ədəd 

 

5) Kütləvi istehsalda ildə neçə avtomobilin istehsalı nəzərdə tutulur? 

A)5000-dən çox B)1000-dən çox C)2000-dən çox 

D)3000-dən çox E)4000-dən çox 

 

6) Pəstah nəyə deyilir? 

A)Ehtiyat metal təbəqəyə  B)Aqreqatlara  C)Düyünlərə 

D)Tərtibatların eleentlərinə  E)Qüvvə intiqallarına 

 

7) IVsinif-disklərə aiddir: 

A)Nazim çarxlar   B)Dirsəkli val  C)Şatunlar 

D)Şlisli kardan valı   E)Mühərrikin slindrlər bloku 

 

8) V sinif-dairəvi olmayan millərə aiddir: 

A)Şatunlar   B)Qilzlər  C)Dirsəkli vallar 

D)Tormoz barabanları E)Yarımoxlar 

 

9) I sinif-gövdə hissələrinə aiddir: 

A)Mühərrikin silindrlər bloku  B)Dirsəkli val  C)Nazim çarxlar 

D)Şatunlar (sürgüqolu)   E)Boltlar 

 

10) I sinif-gövdə hissələrinə aiddir: 

A)Blok başlıqları  B)Qazpaylama valları   C)Qilizlər 

D)Tormoz barabanları E)Qaykalar 

 

11) I sinif-gövdə hissələrinə aiddir: 

A)Reduktorun karteri  B)Yarımoxlar    C)Qasnaqlar 

D)Çərçivənin lonjeronu    E)Şlisli kardan valı 

 

12) II sinif-dairəvi millərə aiddir: 

A)Mühərrikin qazpaylama valı   B)Disklər  C)Qilzlər 

D)Yarımoxlar      E)Nazimçarxlar 

 

 

 



13) II sinif-dairəvi millərə aid deyil: 

A)disklər   B)Mühərrikin qazpaylama valı  C)Şlisli kardan valı 

D)Yarımoxlar  E)mühərrikin dirsəkli valları 

 

14) I sinif-gövdə hissələrinə aid deyil 

A)nazimçarx   B)Blok başlıqları    C)Baş ötürücünün 

D)Reduktorun karteri  E)mühərrkin silindrlər bloku 

 

15) III sinif-içi boş slindrlərə aiddir: 

A)Qiliz    B)Yağ nasosunun qövdəsi  C)Tormoz diskləri 

D)Yarım oxlar   E)Mühərrikin silindrlər bloku 

 

16) Silindrlər blokunun təmiri zamanı hansı hissələri dəyişmək olmaz? 

A) əsas yastıqların qapaqlarını  B)Blok başlığını  C)Yaş gilizləri 

D)blokun karterinin üst qapağı      E)Paylayıcı dişli çarxın qapağını 

 

17) Avtomobilin təmir növləri neçə cür olur? 

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

 

18) Cari təmir nəyə deyilir? 

A) imtina və nasazlığın aşkar edilərək aradan qaldırılmasına 

B)Avtomobilin yığılmasına 

C)Nasazlığın aşkar edilməsinə 

D) avtomobilin sökülməsinə 

E)İmtina və nasazlığın diaqnostika vasitəsilə aşkar edilməsinə 

 

19) Avtomobil təmirinin növləri hansılardır? 

A)Əsaslı təmir, carı təmir 

B)Əsaslı təmir, orta təmir, mövsümi təmir 

C)Əsaslı təmir, cari təmir, orta təmir, mövsümi təmir 

D)Cari təmir, əsaslı təmir, aqreqat təmiri 

E)Əsaslı təmir, carı təmir, aqreqat təmiri, orta təmir 

 

20) Gizli qüsurların aşkar edilmə üsulları: 

A) pnevmatik, hidravlik, maqnit, ultrasəs, lüminessent 

B)Hidravlik,pnevmatik,maqnit,ultrasəs,lüminessent,elektrik 

C)Hİdravlik,pnevmatik, maqnit, ultrasəs,lüminessent, termokimyəvi 

D)Hidravlik,maqnit,ultrasəs,pnevmatik,lüminessent, termokimyəvi, elektrik 

E)Elektrik,termokimyəvi,lüminessent,pnevmatik,  hidravlik, ultrasəs, titrəyişlə 

 

21) Aqreqatların əsaslı təmiri nədir? 

A)Aqreqatların iş qabiliyyətinin tam bərpası ilə əlaqədar əməliyyatlar kompleksinə: 

B)Aqreqatın baza detallarından başqa digər bütün detallarnın bərpa texnologiyasına 

C)Aqreqatın baza detallarının bərpasına  

D)Aşkar edilən nasazlığın aradan qaldırılmasına 

E)Mühərrikdə yalnız dirsəkli valın dəyişdirilməsi 

 

22) Gövdə tipli hissəyə daxil deyil: 

A) qazpaylama valı   B)Blok başlığı  C)silindrlər bloku 

D) Ötürmələr qutusunun karteri E)Baş ötürücünün gövdəsi 

 

 



23) Təmir müəsisələrində təmir ölçülərinin neçə növündən istifadə edilir? 

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

 

24) Hissələrin təmir ölçüsündə bərpası növünə aiddir: 

A)Standart  B)Mənsublu  C)Axın   D)Mexaniki  E)Universal 

 

25) Hissələrin təmir ölçüsündə bərpası növünə aiddir: 

A)Reqlament üzrə   B)Qeyri-mənsublu   C)Əsaslı 

D)Mexaniki   E)Universal 

 

26) Hissələrin təmir ölçüsündə bərpası növünə aiddir: 

A)Sərbəst  B)Mexaniki  C)Universal  D)Axın  E)Cari 

 

27)Standart təmir ölçüsü növü ilə hansı hissələr bərpa olunur? 

A)porşenlər, porşen üzükləri, porşen barmaqları, nazik divarlı içliklər 

B)silindrlər bloku, dirsəkli val, itələyicilər 

C)porşenlər, porşen üzükləri, porşen barmaqları, qazpaylama valı, nazimçarx 

D)porşenlər, porşen üzükləri, ötürmələr qutusunun karteri, nazik divarlı hissələr 

E)klapanlar, yumruqlu val boyunları 

 

28) Standart təmir ölçüsündə hazırlanan hissələr: 

A)porşenlər   B)dirsəkli vallar  C)qazpaylama valları 

D)silindrlər bloku  E)nazimçarxlar 

 

29) Standart təmir ölçüsündə hazırlanır? 

A)porşen üzükləri  B)dirsəkli vallar  C)qazpaylama valları 

D)nazimçarxlar  E)klapanlar 

 

30) Standart təmir ölçüsündə hazırlanır: 

A)nazik divarlı içliklər  B)dartqılar  C)təkər topları 

D)yastıqlar    E)dirsəkli vallar 

 

31) Mühərrik tam yığıldıqdan sonra hansı əməliyyat aparılır? 

A)sınaq  B)rəngləmə  C)çeşidləmə  D)sökmə  E)yığma 

 

32) Avtomobillərin təmir metoduna aiddir: 

A)mənsublu  B)standart  C)sərbəst D)mexaniki   E)əsaslı 

 

33) Avtomobillərin təmir metoduna aiddir: 

A)qeyri-mənsublu B)mexaniki  C)standart  D)cari  E)əsaslı 

 

34)Təmir zamanı təmir obyektindən sökülən hissələrin yenidən həmin obyektə quraşdırılası 

metoduna aiddir: 

A)mənsublu  B)universal  C)qeyri-ənsublu D)mexaniki E)aqreqat 

 

35) Təmir zamanı təmir obyektindən sökülən hissələrin istənilən obyektə quraşdırılma metoduna 

aiddir: 

A)qeyri-mənsublu  B)aqreqat C)mənsublu  D)universal  E)mexaniki 

 

36) Hissələrin döyəcləmə ilə bərpasında hansı alətdən istifadə olunur? 

A)pnevmatik çəkic B)kəlbətin C)yiv açan  D)kəski  E)açar 

 



37) Gizli qüsurların aşkar edilmə üsullarına aid deyil? 

A)mexaniki    B)pnevmatik    C)hidravlik   D)maqnit   E)ultrasəs 

 

38) Gizli qüsurların aşkar edilməsinə aiddir: 

A)lüminessent   B)profiloqraf üsul  C)mexaniki 

D)diaqnostika     E)birbaşa ölçmə 

 

39) Qəza qüsurlarına aid deyil: 

A)kompressiyanın pozulması 

B)dişli çarxın dişinin sınması   C)şkroven barmağının sınması 

D)ressor vərəqlərinin sınması   E)dartqıların sınması 

 

40) Təmirə qəbul edilmiş aqreqat sökmə-yuma-təmizləmə əməliyyatından sonra hansı prosesdən 

keçir? 

A)çeşidləmə    B)komplektləşdirmə   C)təmir     D)yığma    E)rəngləmə 

 

41)Lehimin ərimə temperaturu birləşdirilən hissələrin ərimə temperaturundan ---------- 

olmalıdır: 

A)aşağı    B)yuxarı     C)50oc yuxarı     D)100oc yuxarı    E)bərabər 

 

42) Tez əriyən lehimlərlə hansı hissə bərpa olunur? 

A)radiator     B)blok başlığı    C)ötürmələr qutusunun karteri 

D)boru kəmərləri    E)elektrik avadanlığı 

 

43) Asan əriyən lehimlərin ərimə temperaturu hansı hədlə məhdutlaşır? 

A)450oc    B)1000oc      C)850oc      D)700oc      E)550oc 

 

44) Aluminium oksidinin ərimə temperaturu alüminiumun ərimə temperaturundan nə qədər 

fərqlənir? 

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

 

45) Metallaşdırmanın hansı üsulunda temperatur yüksəkdir? 

A)plazma    B)qaz alovu      C)elektrik-qövs      D)yüksək-tezlikli      E)detonasiyalı 

 

46) Qaynaq zamanı oksidləşmədən qorumaq üçün hansı tədbirlər həyata kerçirilir? 

A)flüsdən istifadə edilir   B)metal örtükdən istifadə edilir 

C)rəng qatından istifadə edilir  D)yağ qatından istifadə edilir 

E)mazut qatından istifadə edilir 

 

47) Qaynaq tikişinin keyfiyyətli alınması üçün hissəni hansı formada yonmaq lazımdır? 

A) “Y”,”X”           B)”U”,”I”         C)”I”,”X”        D)”Y”,”I”         E)”U”,”X” 

 

48) Düzəltmə üsulunun neçə növündən istifadə edilir? 

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

 

49) Hissənin materiallarının mexaniki xüsusiyyəti hansı üsulla bərpa olunur? 

A)təzyiq     B)lehimləmə       C)metallaşdırma         D)qaynaq        E)üstəritmə 

 

50) Hissələrin təzyiq üsulu ilə bərpası metalın hansı xüsusiyyətinə əsaslanır? 

A)plastiklik    B)dözümlülük    C)elastiklik      D)bərklik        E)möhkəmlik 

 

 



51) Uzatma ilə hansı hissə bərpa edilir? 

A)şatun     B)porşen barmağı    C)dirsəkli val  D)içlik     E)porşen 

 

52) Üzdöyəcləmə ilə bərpa zamanı hansı dəzğahdan istifadə edilir? 

A)torna          B)frez         C)cilalama        D)burğu        E)revolven 

 

53) Üzdiyirləmə ilə hissənin bərpasının hansı dəzgahda aparılması məsləhətdir? 

A)itiləmə      B)torna      C)frez      D)şaquli-burğu        E)cilalama 

 

54) Hissələrdə lazımı qalıq deformasiya almaq üçün onu hansı istiqamətə əymək lazımdır? 

A)əyintinin əks tərəfinə      B)əyintiyə paralel    C)əyintiyə maili   

D)əyinti tərəfə   E)əyintiyə perpendikulyar 

 

55) Hissələrin bərpa texnologiyasının əsas vəzifəsi nədir? 

A)hamısı 

B)istismar prosesində qovşaq hissələrində pozulmuş oturtmaların bərpası 

C) hər bir hissənin həndəsi ölçülərinin bərpası 

D) mexaniki möhkəmliyin bərpası 

E) yeyilmə davamlılığın və antikorroziya xüsusiyyətlərinin bərpası 

 

56) Təmir ölçüsünə çatdırmaqla bərpada əksər hallarda hansı əməliyyatdan istifadə edilir? 

A)cilalama      B)yonma    C)pardaxlama        D)kəsmə     E)üstəritmə 

 

57) Əsaslı təmirdə mühərrik hansı ardıcıllıqla texnoloji prosesdən keçirilir? 

A)sökmə, yuma, təmir, yığma, sınaq       B)sınaq, yığma, sökmə, yuma, təmir 

C)sökmə, yuma, sınaq, yığma, təmir      D)təmir, yığma, yuma, sınaq, sökmə 

E)sökmə, yığma, sınaq, yuma, təmir 

 

58) Elektroliz zamanı katoddan hansı qaz ayrılır? 

A)hidrogen     B)oksigen      C)dəm qazı     D)azot       E)helium 

 

59) Düzəltmə üsulunun neşə növündən istifadə olunur? 

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

 

60) Üzdiyirləmə üsulundan hansı halda istifadə olunur? 

A)xarici silindrik səthlərdə yeyilməni kompensasiya etmək üçün 

B)daxili səthi genişləndirmək üçün    C)səthin möhkəmliyini artırmaq üçün 

D)emal payını azaltmaq üçün          E)daxili səthin diametrini azaltmaq üçün 

 

61) Qəza qüsurlarına aid deyil? 

A)kompressiyanın pozulması      B)dişli çarxın dişinin sınması 

C)şkroven barmağının sınması       D)ressor vərəqələrinin sınması 

E)dartqıların sınması 

 

62) Avtotəmir müəsisələrində təmir işlərinin təçkili neçə metoddan istifadə edilir? 

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

 

63) Avtomobil istehsalının növünə aiddir? 

A)seriyalı      B)mexaniki     C)mənsublu       D)carı      E)standart 

 

64) Avtomobilin etibarlılığı kompleks xüsusiyyətinə aiddir? 

A)hamısı    B)imtinasızlıq     C)təmirəyararlıq  D)ömüruzunluq   E)saxlanma qabiliyyəti 



65) Mühərrikdə baza elementinə aiddir: 

A)slindrlər bloku    B)porşen   C)silindrlər başlığı   D)dirsəkli val   E)şatun 

 

66) Avtomobilin baza elemntinə aiddir? 

A)kuzov   B)aqreqat    C)mühərrik      D)arxa körpü      E)ötürmə qutusu 

 

67) Ötürmələr qutusunda baza elementinə aiddir? 

A)karter     B)dişli çarxlar     C)sinxronizator      D)aralıq valı    E)birinci val 

 

68) Avtomobilin  sınaq edilməsində məqsəd: 

A)hamısı    

B)aqreqatların vəziyyətini yoxlamaq   

C)bərkitmə işlərinin keyfiyyətini yoxlamaq 

D)nizamlama işlərin keyfiyyətini yoxlamaq        

E)yığma işlərinin keyfiyyətini yoxlamaq 

 

69) Yığım prosesini başlamaq üçün ilk götürülən detal hansıdır? 

A)baza elementi    B)dirsəkli val    C)paylayıcı val     D)porşen     E)şatun 

 

70) Disbalans hansı hissələrdə əmələ gəlir? 

A)hamısı    B)dirsəkli valda    C)kardan valında    D)nazimçarxlarda    E)qasnaqlarda 

 

71) Disbalans hansı hissədə əmələ gəlir? 

A)dirsəkli valda      B)porşendə   C)şatunda 

D)silindrlər blokunda E)silindrlər başlığında 

 

72) Disbalans hansı hissədə əmələ gəlir? 

A)kardan valında        B)silindrlər blokunda     C)silindrlər başlığında   

D)porşen barmağlarında       E)porşen üzüklərində 

 

73) Disbalans nəyə səbəb olur? 

A)titrəməyə   B)sürtünməyə     C)yeyilməyə     D)imtinalara      E)nasazlıqlara 

 

74) Disbalansın əmələ gəlmə səbəblərinineşə qrupa bölmək olar? 

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

 

75) Disbalansın əmələ gəlmə səbəblərinə aiddir? 

A)konstruktiv      B)mexaniki       C)statiki      D)dinamiki      E)pnevmatik 

 

76) Disbalansın əmələ gəlmə səbəblərinə aiddir? 

A)texnoloji     B)standart      C)Sərbəst    D)ixtisaslaşdırılmış     E)mexaniki 

 

77) Disbalansın əmələ gəlmə səbəblərinə aiddir? 

A)istismar    B)mexaniki    C)hidravlik    D)simmetrik    E)universal 

 

78) Avtomobilin konstruksiyasında  ən çox istifadə edilən birləşmə? 

A)yivli birləşmələr 

B)oturtma birləşməsi 

C)diyirlənmə yastıqları ilə birləşmə 

D)barmaqlar ilə birləşmə 

E)ştiflər ilə birləşmə 

 



79) Aşağıdakılardan hansı qaynaq üsulu elektrik enerjisindən istifadə etmir? 

A)qazalovu qaynağı      B)şua enerjisi yaqnağı      C)elektrik posa qaynağı 

D)sualtı qaynaq      E)diffuziya qaynağı 

 

80) Mühərrikin etibarlılığının həddi vəziyyəti hansı göstəricilərlə xarakterizə olunur?  

A)yağ sərfinin artması, gücün azalması, işlənmiş qazların karterə daxil olması və s. 

B)dartıcı keyfiyyətinin azalması ilə, saxlanma qabiliyyəti ilə 

C)imtinasızlıqla     

D)təmirəyararlılıqla     

E)ömüruzunluluqla 

 

81) Meyvə çəyirdəkləri ilə hansı çirklərin təmizlənməsində istifadə edilir? 

A)qurumla çirklənmiş     B)yağ plyonkaları ilə çirklənmiş    C)ərplə çirklənmiş 

D)yol çirklənmələri         E)yağ çirklənməsi 

 

82) Hissələrdə yeyilmə hansı üsullarla təyin edilir? 

A)işlənmiş yağların analızı    B)radioaktiv şüa    C)optik    D)ultrasəs   E)elektrik 

 

83) Yararlıq əmsalı nəyi xarakterizə edir? 

A)təkrar istifadə edilən hissələrin sayını 

B)bərpa oluna bilən və yararlı hissələrin sayını 

C)çıxdaş olunan hissələrin sayını 

D)əvəz olunacaq hissələrin sayını 

E)bərpa olunacaq hissələrin sayını 

 

84) Elektrik-qövs qaynağında termiki təsir zonasının dərinliyi nə qədər olur? 

A)2-6 mm      B)6-10 mm       C)10-15 mm     D)15-20 mm      E)20-25 mm 

 

85) Qaz qaynağında termiki təsir zonasının dərinliyi nə qədər olur? 

A)25-30 mm     B)20-25 mm    C)15-20 mm    D)10-15 mm   E)5-10 mm 

 

86) Pəstahın hündürlüyünün azalmasının hesabına onun eninə kəsiyinin böyüdülməsi hansı 

prosesdir?  

A)oturtma      B)ştamplama      C)genəltmə      D)uzatma    E)daraltma 

 

87) Təmir müəsisələrində təmir ölçülərinin neçə növündən istifadə edilir? 

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

 

88) Standart təmir ölçülərində hazırlanan hissələr: 

A)hamısı      B)porşenlər      C)porşen üzükləri     D)porşen barmaqları    E)içliklər 

 

89) Standart təmir ölçülərində hazırlanan hissələr: 

A)porşenlər   B)dirsəkli vallar    C)şatunlar    D)blok başlıqları    E)qazpaylama valları 

 

90) Standart təmir ölçülərində hazırlanan hissələr: 

A)içliklər   B)klapanlar   C)şkvorenlər   D)qazpaylama valları    E)blok başlıqları 

 

91) Reqlamen üzrə təmir ölçülərində hazırlanan hissələr: 

A)klapanlar   B)içliklər   C)porşenlər   D)porşen üzükləri   E)porşen barmaqları 

 

 

 



92) Reqlament üzrə təmir ölçülərində hazırlanan hissələrə aid deyil 

A)porşen üzükləri   

B)yumruqlu valların boyunları və onların oymaqları 

C)klapanlar və onların istiqamətləndiriciləri  

D)şkvorenlər     

E)dirsəkli valların boyunları 

 

93) Pnevmatik üsulla radiatorlar hansı təzyiqlə yoxlanılır? 

A)0,05-0,1Mpa   B),0,01-0,05Mpa    C)0,1-0,2Mpa    D)0,15-0,2Mpa   E)0,2-0,25Mpa 

 

94) Çirklənməni neçə qrupa bölmək olar? 

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

 

95) İstismar prosesində əmələ gələn çirklənmələrə aiddir: 

A)hamısı    B)qurum        C)ərp       D)korroziya məhsulları    E)lak-rəng örtükləri 

 

96) Hissələrin qurum və ərpdən təmizlənməsi hansı metodla aparılır? 

A)termokimyəvi        B)mənsublu      C)universal     D)ixtisaslaşdırılmış     E)əsaslı 

 

97) Maşınqayırmada ATM-nin neçə fərqləndirici xüsusiyyətləri var? 

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

 

98) Bərpa olunmayan hissələrə aiddir? 

A)yastıqlar    B)dirsəkli vallar     C)tormoz diskləri         D)silindrlər bloku     E)barabanlar 

 

99) Təmirə qəbul edilmiş aqreqat sökmə-yuma-təmizləmə əməliyyatından sonra hansı prosesdən 

keçir? 

A)çeşidləmə    B)komplektləşdirmə    C)təmir      D)yığma     E)rəngləmə 

 

100) Avtotəmir istehsalında düzəltmənin neçə növündən istifadə edilir? 

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

 

101) Üzdöyəcləmə ilə bərpanın üstünlükləri hansılardır? 

A)metalın səthi təbəqəsinin bərkliyi artır     B)metal təbəqəsinin bərkliyi azalır 

C)yeyilmə davamlığı azalır        D)qalıq gərginliyi azalır    E)yorulma möhkəmliyi 

azalır 

 

102) Dirsəkli vallar hansı üsulla bərpa olunur? 

A)döyəcləmə    B)oturtma     C)mexaniki    D)uzatma    E)daraltma 

 

103) Üzdiyirləmədə diyircəyin yaya sıxılma qüvvəsi nə qədər olur? 

A)20-40 N      B)10-20 N       C)80-90 N       D)40-60 N      E)60-80 N 

 

104) Uzatma əməliyyatı hansı halda aparılır? 

A) soyuq halda və ya YTC yerli qızdırma ilə    

B)isti halda 

C)300o C-yə qədər qızdırılmış halda        

D)300-700oC temperatura qədər qızdırılmış halda  

E)700oC temperaturdan çox qızdırılmış halda  

 

 

 



105) Qaynaqdan nə zaman istifadə edilir7 

A)çatların bərpası       B)yanacaq borularının bərpasında     C)batıqların bərpasında 

D)yeyilmiş səthlərin bərpasında    E)radiatorların bərpasında 

 

106) Hissələrin üstəritmə ilə bərpası hansı dəzgahlarda aparılır? 

A)torna     B)frez     C)kəsmə    D)universal    E)şaquli-hurğu 

 

107) Mexanikləşdirilmiş qaynaq növünə aid deyil6 

A)qaz qaynağı     

B)flüs təbəqəsi altında avtomatik qaynaq     

C)karbon qazı mühitində qaynaq 

D)plazma qövslü qaynaq     

E)kontakt qaynağı 

 

108) Üstəritmə zamanı görülən işlərin məhsuldarlığı əl ilə elektrik qövs qaynağına nisbətən neçə 

dəfə çox olur? 

A)6-10dəfə       B)10-15dəfə    C)15-20dəfə      D)20-25dəfə     E)23-30 dəfə 

 

109) Avtomobil hissələrinin üstəridilməsində istifadə edilən məftillərin diametri: 

A)1,6-2,6 mm          B)1,0-1,5 mm         C)2,7-3,5 mm D)3,6-4,5 mm     E)4,6-5,6 mm 

 

110) Flüs altında avtomatik üstəritmə ilə hansı hissələr bərpa edilir? 

A)hamısı            B)dirsəkli valların boyundan      C)müxtəlif valların şlisli səthləri 

D)yarımoxlar           E)ötürmə qutusunun valları 

 

111) Boz çuqundan tökmə ilə hazırlanan hissələr: 

A)silindrlər bloku   B)porşen barmaqları     C)porşen üzükləri   D)içliklər   E)ressorlar 

 

112) Boz çuqundan tökmə ilə hazırlanan hissələr: 

A)blok başlığı   B)radiatorlar    C)yaylar    D)yastıqlar   E)radiatorlar 

 

113) Boz çuqundan tökmə ilə hazırlanan hissələr: 

A)ötürmə qutularının gövdəsi   B)yastıqlar   C)ressorlar   D)radiatorlar    E)yaylar 

 

114) Boz çuqundan tökmə ilə hazırlanan hissələrə aid deyil: 

A)porşen üzükləri     B)silindrlər bloku     C)blok başlığı 

D)nazimçarxların karterləri    E)ötürmə qutularının gövdələri 

 

115) Çuqunun soyuq halda qaynağı hansı ölçülü elektrodla aparılır? 

A)3-4 mm     B)5-6 mm     C)6-7 mm      D)8-9 mm     E)10-11 mm 

 

116) Alüminium oksidinin A2O3 ərimə temperaturu: 

A)2050OS        B)1990OS        C)1809OS      D)1705OS      E)1650OS 

 

117) Alüminium oksidinin A2O3  ərimə temperaturu, alüminiumun özünün ərimə 

temperaturasından neçə dəfə artıqdır? 

A)4 dəfə       B)3 dəfə     C)2 dəfə    D)6 dəfə      E)1 dəfə 

 

118) Bazaların növlərinə aiddir: 

A)hamısı           B)konstruktor bazarı      C)texnoloji baza     D)ölçmə bazası    E)yığma bazası 

 

 



119) Qara baza səthləri hansı şərtlərə görə saeçilir? 

A)hamısı 

B)qara baza səthinin kələ-kötürlüyü az və təmiz olmalıdır 

C)qara baza səthi kimi emal olunmayan və ya emal yayı az olan səth seçilməlidir 

D)qara bazadan yalnız birinci emalda və bir dəfə istifadə edilməlidir 

E)qara baza əsas yerləçdirmə baza səthlərinin emalına verməlidir 

 

120) Səthi təbəqənin xarakteristikalarına aiddir? 

A)hamısı              B)kələ-kötürlük            C)səthin forması 

D)kəsmə emal izlərinin istiqaməti        E)dalğalılıq 

 

121) Avtomobillərin təmiri zamanı  lehimləmədən hansı hissələr bərpa etmək üçün istifadə 

edilir? 

A)radiatorlar       B)dişliçarxlar    C)şatunlar     D)porşen barmaqlarını      E)porşen üzüklərini 

 

122) Avtomobillərin təmiri zamanı lehimləmədən hansı hissələri bərpa etmək üçün istifadə 

edilir? 

A)yanacaq bakları     B)yastıqları     C)dirsəkli valları    D)paylayıcı valları    E)klapanları 

 

123) Avtomobillərin təmiri zamanı lehimləmədə hansı hissələri bərpa etmək üçün istifadə edilir? 

A)karbüratorları    B)klapanları     C)porşen barmaqları    D)paylayıcı valları    E)alışdırma şamları 

 

124) İçi boş hissələrin xarici diametrinin azaldılması hesabına daxili diametrini kiçiltmək üçün 

istifadə edilən üsul: 

A)daraltma   B)oturtma    C)genəltmə    D)uzatma    E)üzdiyirləmə 

 

125) Lehimin ərimə temperaturundan asılı olaraq lehimləmə prosesi neçə növə bölünür? 

A)2         B)4           C)5        D)6         E)1 

 

126) Sökmə prosesində hansı qovşaqların hissələrini bir-birindən ayırmaq olmaz? 

A)şatunlar və qapaqları       B)dirsəkli val və tıxacları      C)porşen və porşen üzüklərini 

D)porşen və porşen barmaqlarını      E)sıxıcı disk və aparılan disk 

 

127) Sökmə prosesində hansı qovşaqların hissələrini bir-birindən ayırmaq olmaz? 

A)heçbirini            B)şatunlar və qapaqları        C)plunjer cütləri 

D)ilişmə muftasının karteri        E)baş ötürücünün aparan və aparılan dişli çarxları 

 

128) Sökmə prosesinə aid olan işlər: 

A)hamısı               B)yuma-təmizləmə işləri          C)bilavasitə sökmə işləri 

D)qaldırma-nəql etmə işləri          E)nəzarət-çeşidləmə işləri 

 

129) Sökmə prosesinə aid deyil: 

A)təmir işləri                 B)yuma-təmizləmə işləri          C)nəzarət-çeşidləmə işləri 

D)qaldırma-nəql etmə işləri     E)bilavasitə sökmə işləri 

 

130) Sökmə prosesində hansı hissələri bir-birindən ayırmaq olmaz? 

A)silindrlər bloku və onun ana boyun yastıqlarının qapaqları    

B)porşen və porşen barmaqlarını 

C)porşen və porşen üzüklərini      

D)dirsəkli val və yağ tıxaclarını     

E)blok başlığı və ara qatları 

 



131) Aqreqat təmirə qəbul edilərkən akt neçə nüsxədən tərtib edilir? 

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

 

132) Aqreqatlar və düyünlər neçə komplektliliyə malik olurlar? 

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

 

133) Üst əritmədən nə zaman istifadə edilir? 

A)yeyilmiş səthlərin bərpasında    

B)mexaniki zədələrin bərpasında     

C)çatların bərpasında 

D)əzilmələrin bərpasında    

E)batıqların bərpasında 

 

134) Üstəritmə zamanı elektrodun zenitdən hərəkətin əks istiqamətində sürüşdürülməsi nəyin 

qarşısını almağa imkan verir? 

A)metalın və flüsün axmasının       

B)boçluğun əmələ gəlməsinin  

C)deformasiyaya səbəb olan hissələrin qizmasının    

D)termiki emalın pozulmasının 

E)prosesin məhsuldarlığının azalmasının  

 

135) Əl ilə elektrik qaynaq işlərini aparmaq üçün hansı elektroddan çox istifadə edilir? 

A)örtüklü    B)keramika   C)qrafit    D)volfram   E)kömür 

 

136) Mexanikləşdirilmiş qaynaq üsulunda hansı elektroddan istifadə edilir? 

A)elektrod məftili    B)keramika     C)örtüklü     D)kömür     E)çuqun 

 

137) Hansı qaynaq üsulunda qaynaq flüsü yaxşı yanır? 

A)flüs altında     B)karbon qazı mühafizəsində    C)suyun altında 

D)qaz qaynağında    E)əl ilə qövs qaynağında 

 

138) Qaz alovu ilə qaynaqda hansı qazların qarışığından istifadə edilir? 

A)asetilen-oksigen      B)oksigen-karbon      C)arqon-helium 

D)azot-oksigen           E)propan-karbon 

 

139) Yanacaq və qaz borularının batıqlarını və əzilmələrini hansı üsulla aradan qaldırmaq olar? 

A)”dorn” adlı alətin yağ nasosu vasitəsi ilə yüksək təzyiqli borudan keçirilməsiliç 

B)döyənəklik vasitəsi ilə düzəltmə      C)qarmaaxını vasitəsi ilə emal 

D)diyircəklə emal etmək                       E)statiki emal ilə düzəltmə 

 

140) Elekroqöv qaynağından alınan termiki təsir zonasının ölçüsü nədən asılıdır? 

A)qaynaq cərəyanının qiymətindən      

B)elektrodla qaynaq zonası arasında məsafədən 

C)ətraf mühitin temperaturundan         

D)bərpa olunan hissələrin temperaturundan 

E)qaynaq olunan hissənin istilikkeçirmə əmsalından  

 

141) Üzdiyirləmədə dayaq səthinin azalmasının maksimum qiyməti nə qədərdir? 

A) 50%       B)45%       C)40%         D)55%       E)60% 

 

142) Pres altında düzəltmə üsulunda yorulma möhkəmliy nə qədər azalır? 

A) 15...40%         B)5...15%        C)20...55%         D)55...70%       E)70...85% 



143) Yanacağ və yağ borularında deformasıyanı nə ilə düzəldirlər? 

A) dornla       B)çəkiclə      C)kəlbətinlə     D)kəski ilə    E)kernlə 

 

144) Qalvanik örtüklərin çəkilməsi zamanı neçə növ anoddan istifadə olunur? 

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

 

145) Qaz qaynağında hansı hissələrin bərpasında istifadə olunur? 

A)nazik divarlı metaldan olan hissələrin       B)dişli çarxların      C)valların 

D)gövdə tiplı hissələrin        E)gilzlərin 

 

146) Aşağıdakılardan hansı kontakt qaynağıdır? 

A)diyirsəlki         B)elektrik posa    C)elektrik qövs      D)qaz alovu    E)elektron şualı 

 

147) Yağ-çirk qatının təmizlənməsində hansı sintetik yuyucu vasitələrindən istifadə olunur? 

A)labomid-101, MS-6, aerol     B)MS-8, labomid-315, MK-2     C)AM-15, termos, traktoin 

D)labomid-203, MS-15, MK-2   E)labomid-203, AM-15, MS-15 

 

148) Termiki emalın hansı növü hissənin daxili gərginliyinin azalmasına imkan yaradır? 

A)yumşaltma    B)azotlama    C)tablama    D)YTC-la tablama   E)sementləmə 

 

149) Val tipli hissələrin yeyilməsində hansı forma xətası əmələ gəlir? 

A)konusluluq, ovallıq    B)qeyri-bərbaər yeyilmə    C)birtərəfli yeyilmə 

D)əyilmə    E)burulma 

 

150) Xromlamadan sonra hissələr hansı mexaniki emal növünə uğradılır? 

A)cilalama      B)üz yonuş        C)iç yonuş    D)təzyiq      E)kəsmə 

 

151) Bərpa imkanına görə qüsurlar neçə qrupa bölünür? 

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

 

152) Hissələrinin ölçülərinin plastik deformasiya ilə bərpasında hansı deformasiya növü iştirak 

etmir? 

A)döyənəkləmə, “dorn” ilə emal             B)batırma, uzatma             C)uzatma, genəltmə 

D)sıxışdırma, üzdiyirlətmə            E)oturtma, batırma 

 

153) Yeyilmiş hissələrin metallaşdırma prosesi hansı ardıcıllıqla aparılır? 

A)səthin metallaşdırmaya hazırlanması, səthin metallaşdırılması, səthin emalı 

B)səthin metallaşdırılması, səthin metallaşdırmaya hazırlanması, səthin emalı 

C)səthin emalı, səthin metallaşdırılması,səthinmetallaşdırmaya hazırlanması 

D)hazırlıq işləri, səthin emalı, səthin metallaşdırılması 

E)səthin emalı, hazırlıq işləri, səthin metallaşdırılması 

 

154) Qaz alovu ilə metallaşdırmada məhsuldarlıq hansı hədlərdə dəyişir? 

A)2...4kq/saat   B)1...2kq/saat    C)4...6kq/saat    D)6...8kq/saat    E)8...10kq/saat 

 

155) Çəkilərinə görə dəzhahlar neçə qrupa bölünürlər? 

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

 

156) İndeks 2A150 hansı dəzgahı xarakterizə edir? 

A)şaquli-burğu dəzgahını     B)çox kəsikli torna dəzgahını    C)şaquli frez dəzgahını 

D)cilalama dəzgahını        E)burğu və içyonma dəzgahını 

 



157) Avtotəmir istehsalında istifadə olunan polimer materiallar neçə qrupa bölünür? 

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

 

158) Avtotəmir istehsalında istifadə olunan termoplastlar hansı qrupa aiddir? 

A)polimer materiallara        B)çuqun materiallara       C)alüminium materiallara 

D)polad materiallara          E)dəmir materiallara 

 

160) Karbon qatı mühitində üstəritmənin üstün cəhətlərinə aiddir:  

A)hamısı                   

B)qaynaq yerinin görünməsi        

C)hissənin az qızması 

D)hissənin istənilən vəziyyətdə qaynaq edilməsi    

E)karbon qazının ucuzluğu 

 

161) Dəqiqlik dərəcəsinə görə dəzgahlar hansı siniflərə bölünürlər? 

A)hamısı        B)normal dəqiqlikli     C)artırılmış dəqiqlik      D)yüksək dəqiqlili      E)ən dəqiq 

 

162) Dəqiqlik dərəcəsinə görə dəzgahlar neçə sinifə bölünürlər? 

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

 

163) Poliner və plastik kütlələrin nöqsan cəhətlərinə aid deyil: 

A)istilik keçiciliyi yüksək olur                     

B)istiliyə davamlılığı zəif olur  

C)bərkliyi və yorulma möhkəmliyi kiçikdir   

D)temperaturun dəyişməsindən xassəsi dəyişir 

E)istilik keçiciliyi zəif olur 

 

164) Nikkelləmənin neçə üsulu tətbiq olunur? 

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

 

165) Alüminium ərintilərinin qaynağı hansı qaynaq növü ilə aparılır? 

A)arqon-qövs qaynağı     B)qaz-qaynağı    C)elektrik-qövs qaynağı 

D)kontakt qaynağı           E)plazma qövslü qaynaq 

 

167) Çuqun okcidlərin ərimə temperaturu: 

A)1400oS         B)1100oS        C)1000oS        D)950oS        E)900oS 

 

168) Aluminium və onun ərintilərini lehimləmək üçün istifadə edilən lehimlər neçə qrupa 

bölünür? 

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

 

169) Lehimləmə ilə bərpa üsulunun üstünlükləri: 

A)hamısı               B)hissənin forması dəyişmir           C)hissənin ölçüləri dəyişmir 

D)kimyəvi tərkib dəyişmir            E)yüksək və məhsuldarlığa malikdir 

 

170) Köməkçi metalın ərimə temperaturu, birləşdirilən metalların ərimə temperaturlarından  

............... olur: 

A)aşağı            B)yuxarı         C)200oC  yuxarı        D)300oC  aşağı     E)100o C  aşağı 

 

171) Asanəriyən lehimlərlə ərimə temperaturu: 

A)450oS qədər       B)470oS        C)500oS         D)550oS        E)600oS 

 



172) Çətinəriyən lehimlərdə ərimə temperaturu: 

A)450oS böyük      B)400oS       C)350oS      D)300oS     E)200oS 
 

173) Xromlamada  H2S4O:CrO3nisbəti nə qədər götürülür? 

A)1:100      B)1:75      C)1:50       D)1:125     E)1:150 

 

 

174) Xrom örtüklərinin şəkilməsi hissələrin yorulma möhkəmliyini nə qədər azaldır? 

A) 20...30%     B)10...20%       C)30...40%        D)40...45%     E)42...48% 
 

175) Qalinliği 12 mm-dən çox olan hissələrdəki çatlar qaynağa hazırlanmaq üçün hansı formada 

yonulur? 

A)”X”         B)”Y”         C)”U”         D)”I”          E)”V” 

 

176) Pnevmatik üsul ilə yanacaq çəninin qüsurunu təyin etmək üçün hansı təzyiqdən istifadə 

edilir? 

A) 0,1Mpa     B)0,04Mpa       C)0,06Mpa       D)0,08Mpa        E)0,02Mpa 

 

177) Hissələrin formasını düzəltmək üçün <<dorn>> adlı alət hansı hissələr üçün istifadə edilir? 

A)borular         B)porşen barmağı   C)silindr blokunun başlığı    D)dirsəkli val     E)giliz 

 

178) Təmir olunmuş vallarda ovallıq və konusluq hansı həddən artıq olmamalıdır? 

A)0,01...0,02 mm    B)0,02...0,03 mm     C)0,03...0,04 mm    D)0,04...0,05 mm   E)0,05...0,06 mm 

 

179) Süni köhnəltmə zamanı pəstah qızdırıldıqdan sonra neçə saat saxlanıb tədricən soyudulur? 

A)1-6saat      B)6-7saat      C)7-8saat     D)8-9saat    E)9-10 saat 

 

180) Mexaniki emal zamanı emal payının artırılması zamanı baş verən proseslərə aiddir: 

A)hamısı         B)metal sərfinin artması     C)kəsən alətin sərfinin artması 

D)əmək tutumunun artması     E)maya dəyərinin artması 

 

181) Avtomobillərin konstruksiyasında ən çox istifadə edilən birləşmə: 

A)yiv birləşməsi      B)gərginlikli oturtma ilə birləşmə    C)barmaqlar ilə birləşmə 

D)oxlar ilə birləşmə      E)vtulkalar ilə birləşmə 

 

182) Yivli birləşmələrin yığılması ümumi əmək tutumunun neçə faizini təşkil edir? 

A)25-30%       B)10-15%      C)15-25%    D)5-10%     E)30-35 % 

 

183) Mühərrikin detallarının tam uyuşması neçə saata baş verir? 

A)50-60 saat   B)20-30saat     C)10-20saat   D)30-40saat    E)40-50saat 

 

184) Texnoloji çirklənmələrə aid deyil: 

A)yol çirkləri       B)istehsal tozu      C)sınaq zamanı yeyilmə məhsulları 

D)qırıntı, obraziv materiallar     E)uyuşma pastası və emulsiya qalıqları 

 

186) İsmar çirkləmərə aid deyil: 

A)istehsal tozu       B)yol çirkləri     C)yağlama materialları 

D)korroziya məhsulları      E)lak-rəng örtükləri 

 

187) Lüminessent metodu ilə hissələrin hansı qüsurları aşkar edilir? 

A)hissələrdəki xarici çatlar     B)hissələrdəki daxili çatlar      C)hissələrdəki əzikləri 

D)hissələrdəki əyilmələri       E)hissələrdəki yeyilmələri 



188) Hissələrin üzərinə lak-rəng materiallarının çəkilmə prosesinə aid deyil: 

A)misləmə    B)qruntlama       C)şpatelləmə      D)cilalama     E)rəngləmə 

 

189) Avtotəmir istehsalında qalvanik proseslərdən ən geniş tətbiq olunanı:  

A)xromlama     B)sinkləmə     C)fosfatlama     D)nikelləmə    E)misləmə 

 

190) Bərpa olunacaq səth hazırlandıqdan sonra  neça saatdan gec olmayaraq metallaşdırma 

prosesi aparılmalıdır? 

A)2saatdan sonra        B)1saatdan sonra               C)3saatdan sonra 

D)4saatdan sonra         E)5 saatdan sonra 

 

191) İçi boş hissələrin xarici diametrinin azaldılması hesabına daxili diametrini kiçiltmək üçün 

hansı üsuldan istifadə edilir? 

A)daraltma     B)oturtma     C)uzatma      D)genəltmə     E)üzdiyirləmə 

 

192) Pres altında düzəltmə üsulu ilə bərpa olunan hissənin yorulma möhkəmliyi neçə faiz azalır? 

A)15-40%            B)10-15%      C)40-45%       D)45-50%        E)50-60% 

 

193)  Defektləmə zamanı silindrlər blokunun ana dayaq yastıqlarında qeyri-tuşoxluluğun 

maksimal qiyməti nə qədərdir? 

A) 0,14...0,15 mm;  B) 0,11...0,13 mm;  C) 0,13...0,14 mm;  D) 0,04...0,15 mm;  E) 0,15...0,16 mm. 

 

194) Əsaslı təmirdə sökülmüş avtomobil hissələrinin neçə faizi təkrar istifadə edilə bilər? 

A) 70%-dək B) 50%-dək C) 60%-dək D) 40%-dək E) 80%-dək 

 

195) Buraxıla bilən yeyilmə necə təyin edilir?  

A) Ub.b=Uhəd-Ut.a   B) Ub.b=Uhəd+Ut.a C) Ub.b=dt+dbb   D) Ub.b=Dn+Dbb   E) Ub.b=Dt+dn 

 

196) Bərk çöküntülərin mexaniki təmizlənməsində ən əlverişli üsul hansı hesab edilir? 

A) meyvə çəyirdəkləri ilə təmizləmə; 

B) hidroqumçırnağı ilə təmizləmə;       

C) fırçalarla təmizləmə;                 

D) metal tozu ilə təmizləmə;       

E) kimyəvi təmizləmə 

 

197) Hissənin bərpa qiyməti istehsal qiymətindən neçə dəfə az olur? 

A) 2-3 ; B) 3-4;   C) 4-5;   D) 5-6;  E) 6-7 

 

198) Yeyilmə nəticəsində konusluluq hansı hissələrdə baş verir? 

A) val və oymaq tipli hissələrdə; B) gövdə tipli hissələrin yan səthlərində; 

C) disk tipli hissələrin yan səthlərində; D) bərkidici elementlərdə; 

E) köməkçi elementlərdə; 

 

199) Hissənin materialının fiziki-mexaniki xüsusiyyəti nə zaman dəyişir? 

A) köhnəlmə və yorulma zamanı; B) bərabərtərəfli yeyilmə zamanı; 

C) birtərəfli yeyilmədə;  D) antikorroziya örtüklərinin pozulması zamanı; 

E) araboşluğunun artması zamanı 

 

200) Valın üstəritməsi zamanı elektrod (zenit) hissənin mərkəzindən nə qədər sürüşdürülə bilər? 

A) 5...30 mm;B) 2...3 mm;   C) 30...35 mm;    D) 35...40 mm;    E) 40...45 mm 

 

 



201) AN-348A flüsündən hansı halda istifadə edilir? 

A) avtomatik üstəritmədə;  B) elektroqövs qaynağında;   C) metallaşdırmada; 

D) plazma metallaşdırmasında; E) qaz qaynağında; 

 

202) Dirsəkli valda buraxılabilən radial vurma hansı hədlərdə dəyişir? 

A) 0,05 mm; B) 0,02 mm; C) 0,03 mm;  D) 0,04 mm;  E) 0,01 mm 

 

203) Metal sərfinə qənaət məqsədilə iç və üz yonuş üçün emal payının minimum qiyməti nə 

qədər olmalıdır? 

A) 0,05...0,10mm; B) 0,10...0,15mm;  C) 0,20...0,25 mm; D) 0,30...0,35 mm;   E) 0,40...0,45 mm . 

 

204) Metal sərfinə qənaət məqsədilə cilalamaq üçün emal payının minimum qiyməti nə qədər 

olmalıdır? 

A) 0,01...0,10mm;B) 0,10...0,15mm;  C) 0,20...0,25 mm; D) 0,30...0,35 mm;  E) 0,40...0,45 mm 

 

205) Karbonlu poladları isti halda deformasiyaya uğratmaq üçün qızdırma temperaturunu 

hansı intervalda götürülməsi məsləhətdir? 

A) 350...650 0C; B) 350 0C-yə qədər;   C) 650...950 0C;    D) 650...1250 0C;  E) 1250 0C-dən çox 

 

206) Valların düzəltmədən sonra formasının stabilliyini saxlamaq üçün 180...200 0C-də nə qədər 

saxlamaq lazımdır? 

A) 5 saat; B) 3 saat; C) 1 saat; D) 7 saat; E) 9 saat. 

 

207) Valların düzəltmədən sonra formasının stabilliyinin saxlamaq üçün 5 saat müddətində 

hansı temperaturda saxlamaq lazımdır?  

A) 180...200 0C;  B) 160...180 0C;  C) 140...160 0C; D) 200...220 0C;  E) 220...240 0C. 

 

208) Statik yükləmə zamanı qalıq deformasiya almaq üçün hissəni başlanğıc əyilmədən neçə dəfə 

çox əks tərəfə əymək lazımdır? 

A) 10...15;B) 5...10;         C) 15...20;        D) 20...25;         E) 25...30. 

 

209) Yüksək tezlikli cərəyanla termiki emal olunan dirsəkli valın düzəltmə prosesini 

stabilləşdirmək üçün onu nə qədər qızdırmaq lazımdır? 

A) 180...200 0C;B) 160...180 0C;      C) 140...160 0C;    D) 200...220 0C;       E) 220...240 0C. 

 

210) Pres altında düzəltmə hissələrin yorulma möhkəmliyinin nə qədər azalmasına səbəb olur? 

A) 15...20%;B) 10...15%;       C) 5...10%;        D) 20...25%; E) 25...30%. 

 

211) Birtərəfli yeyilmiş oymağın nominal ölçüsü Dn= 81 mm, üçüncü təmir ölçüsü Dn=82,68 mm, 

ümumi yeyilmə  =0,25 mm olduqda emal payı nə qədərdir? 

A) 0,03 mm;B) 0,05 mm;       C) 0,04 mm;          D) 0,6 mm;          E) 0,02 mm. 

 

212) Şatunundüzəldilməsininstabilləşdirilməsi  üçün hissəni 400 0C temperaturda nə qədər 

saxlamaq lazımdır? 

A) 0,5 saatdan 1,0 saata qədər;  B) 0,5 saatdan az olmayaraq; 

C) 1,0 saatdan 1,5 saata qədər;  D) 1,5 saatdan 2,0 saata qədər; 

E) 2,0 saatdan 2,5 saata qədər. 

 

213) Simmetrik yeyilmədə yeyilmənin qeyri-müntəzəmlik əmsalının qiyməti nə qədərdir? 

A) 0,5;  B) 0,3;  C) 0,7;  D) 0,8;  E) 1. 

 

 



214) Avtomobil hissələrinin üstəridilməsində diametri nə qədər olan məftillərdən istifadə edilir? 

A) 2,5...3,4 mm; B) 1,6...2,5 mm;    C) 0,7...1,6 mm;     D) 3,4...4,3 mm;     E) 4,3...5,2 mm 

 

215) Yeyilməyə qarşı davamlılığı artırmaq üçün elektrolitə  hansı maddə əlavə edilir? 

A) nikel-xlor; B) natrium-xlor;   C) manqan-xlor;   D) kalium-xlor;  E) kalsium-xlor 

 

216) Əsas hissə yüksək temperatur şəraitində işlədikdə əlavə təmir detalının materialının 

seçilməsində hansı meyara əsaslanmaq lazımdır? 

A) əsas hissə ilə əlavə detalın materialı eyni olmalıdır; 

B) əlavə hissə poladdan olmalıdır; 

C) əlavə hissə çuqundan olmalıdır; 

D) əlavə hissə aliminium ərintisindən olmalıdır; 

E) əlavə hissə plastik kütlələrdən olmalıdır; 

 

217) Plastik deformasiyanın genəltmə əməliyyatına uğratmaq üçün porşen barmaqlarının 

qruplara bölünməsi hansı ölçüdə bir-birindən fərqlənməlidir? 

A) 0,3 mm;B) 0,2 mm;     C) 0,1 mm;        D) 0,4 mm;     E) 0,5 mm 

 

218) Aşağıdakı plastik kütlələrdən hansı termoreaktiv hesab edilir? 

A)EД-12; B) polistrol; C)polietilen; D) poliamid;     E) ftoroplast. 

 

219) ВС-10Т yapışqanı ilə friksion qovşaqların yapışdırılması zamanı yapışqan layının emalı 

üçün hansı temperatur məsləhət görülür? 

A)180 ±5 0С; B) 170 ±5 0С; C) 160 ±5 0С;  D) 190 ±5 0С;    E) 200 ±5 0С. 

 

220) Hissənin işçi səthinin xromlanması onun ömür uzunluğunu nə qədər artırır? 

A) 1,5...2,0;        B) 1,0...2,0;        C) 2,0...2,5;       D) 2,5...3,0;    E) 3,0...3,5 

 

221) Hissənin işçi səthinin xromlanması onun ömüruzunıuğunu nə qədər artırır? 

A) 1,5...2,0;      B) 1,0...1,5;      C) 2,0...2,5;       D) 2,5...3,0;    E) 3,0...3,5 

 

222) Əsaslı təmirdə sökülmüş avtomobil hissələrinin neçə faizi təkrar istifadə edilə bilər? 

A) 70%-dək B) 50%-dək C) 60%-dək D) 40%-dək E) 80%-dək 

 

223) Gizli qüsurların aşkar edilmə üsulları 

A) hidravlik, pnevmatik, maqnit, ultrasəs,, lüminessent;  

B) elektrik, pnevmatik, hidravlik, maqnit, ultrasəs, lüminessent; 

C) hidravlik, pnevmatik, maqnit, ultrasəs, lüminessent, termokimyəvi; 

D) hidravlik, maqnit, ultrasəs, pnevmatik, lüminessent, termokimyəvi, elektrik; 

E) elektrik, termokimyəvi, lüminessent, pnevmatik, hidravlik ultrasəs, titrəyişlə 

 

224) Buraxıla bilən yeyilmə necə təyin edilir?  

A) Ub.b=Uhəd-Ut.a  B) Ub.b=Uhəd+Ut.a  C) Ub.b=dt+dbb 

D) Ub.b=Dn+Dbb  E) Ub.b=Dt+dn 

 

225) Karbürator mühərrikləri təmirə qəbul edilərkən hansı komplektlilik tələb olunur?  

A) 1 və 2   B) 2  C) 1      D) 1; 2 və 3            E) 3 

 

226) Pnevmatik üsulla radiatorlar hansı təzyiqlə yoxlanılır? 

A) 0,05...0,1 MPa;            B) 0,01...0,05 MPa;           C) 0,1...0,15 MPa; 

D) 0,15...0,2 MPa;             E) 0,2...0,25 MPa; 

 



227) Gövdə tipli hissəyə daxil deyil 

A) qazpaylama valı   B) blok başlığı  C) silindrlər bloku 

D) ötürmələr qutusu    E) baş ötürücünün gövdəsi 

 

228) Bərk çöküntülərin mexaniki təmizlənməsində ən əlverişli üsul hansı hesab edilir? 

A) meyvə çəyirdəkləri ilə təmizləmə       

B) hidroqum çırnağı ilə təmizləmə;       

C) fırçalarla təmizləmə;                

D) metal tozu ilə təmizləmə 

E) kimyəvi təmizləmə 

 

229) Gizli qüsurların aşkar edilməsinə aid deyil: 

A) mexniki  B) hidravlik;       C) maqnit;      D) ultrasəs;  E) pnevmatik; 

 

230) Gizli qüsurların aşkar edilməsinə aiddir: 

A) hidravlik;        B) mexaniki;      C) diaqnostika;   

D) birbaşa ölçmə;        E) profiloqraf üsulu 

 

231) Gizli qüsurların aşkar edilməsinə aiddir 

A) ultrasəs;   B) mexaniki;   C) diaqnostika;  D) lazer üsulu;   

E) profiloqraf üsulu 

 

232) Gizli qüsurların aşkar edilməsinə aiddir 

A) maqnit  B) mexaniki;   C) diaqnostika;  D) lazer; 

E) profiloqraf üsulu 

 

233) Gizli qüsurların aşkar edilməsinə aiddir 

A) lüminessent  B) mexaniki;   C) diaqnostika;   

D) birbaşa ölçmə;   E) profiloqraf üsulu; 

 

234) Val tipli hissələrin yeyilməsində hansı forma xətası əmələ gəlir? 

A) konusluluq, ovallıq;   B) qeyri-bərabər yeyilmə; C) birtərəfli yeyilmə; 

D) əyilmə;   E) burulma 

 

235) Xromlamadan sonra hissələr hansı mexaniki emal növünə uğradılır? 

A) cilalama;  B) üz yonuş;       C) iç yonuş; D) təzyiq; E) kəsmə 

 

236) Qəza qüsurlarına aiddir: 

A) dişli çarxın dişlərinin sınması;  B) dirsəkli valın yeyilməsi; 

C) qazpaylama valının yeyilməsi;  D) xaçların yeyilməsi; 

E) yastıq düyünündə boşluq 

 

237) Qəza qüsurlarına aiddir: 

A) ressor vərəqlərinin sınması;             B) qazpaylama valının yeyilməsi; 

C) sürüşkən yastıqların yeyilməsi;  D) dirsəkli valın yeyilməsi; 

E) porşen həlqələrinin yeyilməsi 

 

238) Qəza qüsurlarına aiddir: 

A) dartqıların sınması;   B) dirsəkli valın yeyilməsi; 

C) porşen barmaqlarının yeyilməsi;  D) porşen üzüklərinin sınması; 

E) klapan başlığının yeyilməsi 

 



239) Qəza qüsurlarına aid deyil: 

A) kompressiyanın pozulması  B) ressor vərəqələrinin sınması; 

C) şkvoren barmağının sınması;  D) dartqıların sınması; 

E) dişli çarxın dişinin sınması; 

 

240) Yeyilmə zamanı həndəsi forma hansı hissələrdə pozulur? 

A) val və oymaq tipli hissələrdə;  B) gövdə tipli hissələrin yan səthlərində; 

C) disk tipli hissələrin yan səthlərində; D) bərkidici elementlərdə; 

E) köməkçi elementlərdə 

 

241) Mexaniki zədələrə aiddir: 

A) çatlar;              B) ilişmə muftasının gövdəsinin yeyilməsi;       

C) dirsəkli valın yeyilməsi;    D) blokun yeyilməsi;  E) qurumun əmələ gəlməsi 

 

242) Bərpa olunmayan hissələrə aiddir: 

A) yastıqlar;  B) tormoz diskləri;  C) barabanlar;   

D) dirsəkli vallar;       E) silindrlər bloku 

  

243) Təmirə qəbul edilmiş aqreqat sökmə-yuma-təmizləmə əməliyyatından sonra hansı 

prosesdən keçir? 

A) çeşidləmə;  B) komplektləşdirmə;  C) təmir; D) yığma;  

E) rəngləmə 

 

244) Mühərrik tam yığıldıqdan sonra hansı əməliyyat aparılır? 

A) sınaq; B) rəngləmə;        C) çeşidləmə;    D) sökmə;     E) yuma 

 

245) Əsaslı təmir zamanı aqreqat hansı mərhələlərdən keçir? 

A) sökmə-yuma, detalların təmiri, yığma, sınaq; 

B) sökmə, yuma, çeşidləmə,  təmir; 

C) yuma, sökmə,  çeşidləmə, təmir, komplektləşdirmə; 

D) təmir, bərpa, komplektləşdirmə, yığma; 

E) sökmə, yuma, təmir, yığma, rəngləmə, sınaq; 

 

246) Əsaslı təmirdə mühərrik hansı ardıcıllıqla texnoloji prosesdən keçir? 

A) sökmə, yuma, təmir, yığma, sınaq; B) sökmə, yuma, sınaq, yığma,təmir; 

C) sınaq, yığma, sökmə, yuma, təmir; D) təmir, yığma, yuma, sınaq, sökmə; 

E) sökmə, yığma, sınaq, yuma, təmir 

 

247) Valın üstəritməsi zamanı elektrod (zenit) hissənin mərkəzindən nə qədər sürüşdürülə bilər? 

A) 5...30 mm;           B) 2...3 mm;        C) 30...35 mm;    D) 35...40 mm; E) 40...45 mm 

 

248) Metal sərfinə qənaət məqsədilə iç və üz yonuş üçün emal payının minimum qiyməti nə qədər 

olmalıdır? 

A) 0,05...0,10mm;   B) 0,10...0,15mm;  C) 0,20...0,25 mm; D) 0,30...0,35 mm; E) 0,40...0,45 mm . 

 

249) ( )Zdd nt 22 ''

1 +−=   düsturunda nd  nədir? 

A) valın başlanğıc (nominal) ölçüsü;       B) valın birinci təmir ölçüsü;             

C) valın ikinci təmir ölçüsü;               D) valın üçüncü təmir ölçüsü; 

E) valın dördüncü təmir ölçüsü. 

 

 



250) ( )ZDD nt 22 ''

1 ++=  düsturunda nD nədir? 

A) oymağın başlanğıc ölçüsü; B) oymağın ikinci təmir ölçüsü;  

C) oymağın üçüncü təmir ölçüsü;  D) oymağın birinci təmir ölçüsü;   

E) oymağın dördüncü təmir ölçüsü. 

 

251) Oymaqları oturtma ilə bərpa etmək üçün tərtibat sxemində 1 mövqesi nədir? 

 
A) puanson;    B) barmaq;  C) hissə;   D) həlqə;  E) altlıq 

 

252) Uzatma əməliyyatı hansı halda aparılır? 

A) soyuq halda və ya YTC yerli qızdırma ilə ;      

B) isti halda;             

C) 300 0C-yə qədər qızdırılmış  halda;             

D) 300-700 0C tempertura qədər qızdırılmış  halda;   

E) 700 0C temperturdan çox qızdırılmış  halda. 

 

253) Bir tərəfli yeyilmədə ən kiçik yeyilmə   hansı qiymət alır? 

A) =0 mm;   B) =0,2mm; C) =0,4 mm;  

D) =0,6mm;     E) =0,8 mm. 

 

254) Pres altında düzəltmə üsulunda yorulma möhkəmliyinin nə qədər  azalır? 

A) 15...40%;      B)  5...15%;   C) 40...55%;     D) 55...70%;       E) 70...85%. 

 

255) Valların düzəltmədən sonra formasının stabilliyini saxlamaq üçün 180...200 0C-də nə qədər 

saxlamaq lazımdır? 

A) 5 saat; B) 3 saat; C) 1 saat; D) 7 saat; E) 9 saat. 

 

256) Valların düzəltmədən sonra formasının stabilliyinin saxlamaq üçün 5 saat müddətində 

hansı temperaturda saxlamaq lazımdır?  

A) 180...200 0C;   B) 160...180 0C;   C) 140...160 0C;   D) 200...220 0C;  

E) 220...240 0C. 

 

257) Pres altında düzəltmə hissələrin yorulma möhkəmliyinin nə qədər azalmasına səbəb olur? 

A) 15...20%;      B) 10...15%;       C) 5...10%;     D) 20...25%; E) 25...30% 

 

258) Qaynaq zamanı metalı oksidləşmədən qorumaq üçün hansı tədbirlər həyata keçirilir? 

A) flüsdən istifadə edilir;     B) metal örtükdən istifadə edilir;  

C) rəng qatından istifadə edilir;          D) yağ qatından istifadə edilir; 

E) mazut qatından istifadə edilir 

 

260) Qaynaq tikişinin keyfiyyətli alınması üçün hissəni hansı formada yonmaq lazımdır? 

A) “Y”, “X”;     B)  “U”, “I”;      C) “I”, “X”; D) “Y”, “I”; E) “U”, “X” 

 



261) Qalınlığı 12 mm-dən çox olan hissələrdəki çatlar qaynağa hazırlanmaq üçün hansı formada 

yonulur? 

A) “X”;     B) “Y”;        C) “U”; D) “I”;  E) “V”; 

 

262) Avtomobil hissələrinin üstəridilməsində diametri nə qədər olan məftillərdən istifadə edilir? 

A) 1,6...2,5 mm;   B) 0,7...1,6 mm;;     C) 2,5...3,4 mm; D) 3,4...4,3 mm;   E) 4,3...5,2 mm 

 

263) Alüminium oksidinin ərimə temperaturu alüminiumun ərimə temperaturundan nə qədər 

fərqlənir? 

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

 

264) Elektroliz zamanı katoddan hansı qaz ayrılır? 

A) hidrogen;   B) oksigen;  C) dəm qazı;  D) azot; E) helium 

 

265) Xromlamada H2SO4:CrO3 nisbəti nə qədər götürülür? 

A) 1:75; B) 1:50; C) 1:100; D) 1:125; E) 1:150 

 

266) Xrom örtüklərinin çəkilməsi hissələrin yorulma möhkəmliyini nə qədər azaldır? 

A) 40...45%;     B) 20...30%; C) 30...40%;  D) 10...20%;  

E) 42...48% 

 

267) Asan əriyən lehimlərin ərimə temperaturu hansı hədlə məhdudlanır? 

A) 450 0C B) 850 0C; C) 700 0C; D) 550 0C; E) 1000 0C; 

 

268) Lehimin ərimə temperaturu birləşdirilən hissələrin ərimə temperaturundan ............. 

olmalıdır: 

A) aşağı B) 50 0C yuxarı; C) 100 0C yuxarı; D) bərabər;   E) yuxarı;  

 

269) Tez əriyən lehimlərlə hansı hissə bərpa olunur? 

A) radiator;      B) blok başlığı; C) ötürmələr qutusunun karteri;  

D) boru kəmərləri;  E) elektrik avadanlığı  

 

270) Yanacaq və yağ borularının batıqlarını və əzilmələrini hansı üsulla aradan qaldırmaq olar? 

A) “dorn” adlı alətin yağ nasosu vasitəsi ilə yüksək təzyiqlə borudan keçirilməsi; 

B) döyənəklik vasitəsi ilə düzəltmə;  C) qarmaaxını vasitəsi ilə emal; 

D) diyircəklə emal etmək;   E) statiki yükləmə ilə düzəltmə 

 

271) Qaz qaynağında termiki təsir zonasının dərinliyi nə qədər olur? 

A) 25-30mm       B) 10-15mm; C) 15-20mm;   D) 20-25mm;   E) 5-10mm; 

 

272) Elektrik-qövs qaynağında termiki təsir zonasının dərinliyi nə qədər olur? 

A) 2-6 mm;  B) 6-10 mm;     C) 10-15mm;  D) 15-20mm;  

E) 20-25mm 

 

273) Emal payı nədir? 

A) Mexaniki emal zamanı pəstahlardan yonulan metal təbəqə  

B) Hissələrin bərpasında yonulan metal 

C) Hissələrin mexaniki emalında yonqar 

D)  Hissələrin yeyilmiş təbəqəsi  

E) Pəstahla hissənin ölçülərinin fərqi 

 

 



274) Metaldan istifadə əmsalı hansı qiymətlərdə ola bilər? 

A) Kim1; B) Kim=1;   C) Kim1;   D) Kim>1; E) Kim<1 

 

275) Metaldan istifadə əmsalı nəyə deyilir? 

A) emal olunmuş hissənin kütləsinin pəstahın kütləsinə olan nisbətinə   
p

h
im

m

m
K =  

B)  pəstahın kütləsinin  emal olunmuş  hissənin kütləsininə olan nisbətinə 
h

p

im
m

m
K =  

C) pəstahla hissənin kütlə fərqinin pəstahın 
p

hp

im
m

mm
K

−
=  

D) hissə ilə pəstahın kütlə fərqinin  emal olunmuş hissənin kütləsininə olan nisbətinə
h

ph

im
m

mm
K

−
=  

E) hissə ilə pəstahın kütlə fərqinin pəstahın kütləsinə olan nisbətinə   
p

ph

im
m

mm
K

−
=  

 

276) Tərtibatın elementləri hansılardır? 

A) yerləşdirmə, istiqamətləndirici,sıxıcı,qüvvə,gövdə,bölücü və fiksatorlar,köməkçi   

B) dayaq,istiqamətləndirici, yay, sıxıcı, qüvvə 

C) yerləşdirmə,sökmə,dayaq,istiqamətləndirici 

D) köməkçi,burucu,sökmə,dayaq,bölücü,istiqamətləndirici 

E) yerləşdirmə,burucu,sökmə,dayaqlar,bölücü,qüvvə 

 

277) DTAH sisteminə daxil deyildir? 

A) əməliyyat B) tərtibat C) hissə D) alət        E) dəzgah 

 

278) Avtomobilqayırmada istehsalın neçə növü var? 

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

 

279) Avtomobil istehsal zavodlarının sexləri hansı qruplara bölünür?  

A) pəstah hazırlayan, emal edən, köməkçi     B) alət, köməkçi, pıstah hazırlayan   

C)  sınaq, pəstah hazırlayan, emal edən 

E) yığma, texniki, emal edən, sınaq        D) yığma, pəstah hazırlayan, emal edən   

 

280) DTAH sistemi nədir ? 

A) dəzgah,tərtibat,alət,hissə             B) dəzgah, avtomobil.alət,hissə  

C) dəmir, tormoz,aqreqat,hissə  D)  dəmir, traktor, avtomobil, hissə 

E) dəmir, torna dəzgahı, alət, hissə  

 

281) Avtoqayırmada hissənin hansı baza səthlər qəbul edilmişdir? 

A) yığma, konstruktor,ölçmə,texnoloji   B) qara, yığma, konstruktor,ölçmə 

C) yığma, konstruktor,ölçmə, yerləşdirmə  

D) konstruktor, yerləşdirmə,texnoloji, qara   E) başlanğıc,yığma,qara,texnoloji 

 

282) Pəstah nəyə deyilir ? 

A) üzərində emal payı olan hissəyə B) termiki emal olunmayan hissəyə 

C) mexaniki emal olunmayan hissəyə D) aqreqatın bir elementinə 

E) komplektləşdirmə elementinə 

 

 



283) Mexaniki emalda qara baza neçə dəfə istifadə edilir? 

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

 

284) Ümumi emal payı necə təyin edilir?  

A) Z0=|Apəs- Ahis|;  B) Z0=Apəs- Ahis;  C) Z0=Apəs- (Ahis+Z1); 

D) Z0=Apəs- (Ahis-Z1);  E) Z0=Apəs+(Ahis+Z1). 

 

285) Qüvvə elementindən nə zaman istifadə edilir? 

A) sıxıcı elementə təsir etmək üçün; B) hissəni kəsmək üçün; 

C) hissəni yonmaq üçün;                         D) dayaq elementinə təsir etmək üçün; 

E) presləmə üçün. 

 

286) Aşağıdakı sexlərdən hansı köməkçi sexlərə aid deyil? 

A) mexaniki-yığma və şassi sexi.   B) baş mexanik sexi             C) nəqliyyat sexi; 

D) ştamplama sexi;                           E) alətlər sexi; 

 

287) Cari təmir nəyə deyilir? 

A) imtina və nasazlığın aradan qaldırılmasına  

B) avtomobilin yığılmasına  

C) nasazlığın aşkar edilməsinə  

D) avtomobilin sökülməsinə 

E) imtina və nasazlığın diaqnostika aparmaqla aşkar edilməsinə 

 

288) Avtomobil təmirinin növləri hansılardır? 

A) əsaslı təmir,cari təmir     

B)  mövsümü təmir, əsaslı təmir,orta təmir 

C) əsaslı təmir, cari təmir, orta təmir, mövsümi təmir 

D) əsaslı təmir,cari təmir ,aqreqat təmiri  

E) əsaslı təmir,cari təmir ,aqreqat təmiri,orta təmir  

 

289) Avtomobilin təmiri nəyə deyilir? 

A) itirilmiş iş qabiliyyətinin bərpası ilə əlaqədar istehsalat prosesinə 

B)  yararsız hissənin dəyişdirilməsi 

C) yararsız aqreqatın dəyişdirilməsi        

D) hissələrin bərpa texnologiyasına        

E) zədələnmiş kuzovun bərpasına 

 

290) Aqreqatın əsaslı təmiri nəyə deyilir? 

A) aqreqatın iş qabiliyyətinin tam bərpası ilə əlaqədar əməliyyatlar kompleksinə 

B) aqreqatın baza detalından başqa digər bütün hissələrinin bərpa texnologiyasına 

C) aqreqatın ilkin resursunun bərpasına 

D) aşkar edilən nasazlığın aradan qaldırılmasına 

E) mühərrikdə yalnız dirsəkli vaqlın bərpasına 

 

300) Gizli qüsurların aşkar edilmə üsulları? 

A)pnevmatik,hidravlik,maqnit,ultrasəs,lümenesent  

B) elektrik,pnevmatik,hidravlik,maqnit,ultrasəs,lümenesent 

C) pnevmatik,hidravlik,maqnit,ultrasəs,lümenesent,termokimyəvi 

D) elektrik,pnevmatik,hidravlik,maqnit,ultrasəs,lümenesent,termokimyəvi 

E)  elektrik,pnevmatik,hidravlik,maqnit,ultrasəs,lümenesent,termokimyəvi,titrəyişli 

 

 



301) Dizel mühərrikləri təmirə qəbul edilərkən hansı komplektlilik tələb olunur ? 

A)  birinci                            B) birinci və ikinci        C) ikinci və üçüncü 

D) üçüncü və dördüncü          E) dördüncü və beşinci  

 

302) Silindrlər blokunun təmiri zamanı hansı hissələri dəyişmək olmaz? 

A) əsas yastiqların qapaqlarını;     B) blok başlığını; 

C) yaş gilizləri;     D) blokun karterinin qapağını; 

E) paylayıcı dişli çarxın qapağını 

 

303) Birtərəfli yeyilmədə yeyilmənin qeyri-müntəzəmlik əmsalı hansı qiymətdə olur?  

A) 1,0;  B) 0,3;  C) 0,5;  D) 0,2;   E) 1,2. 

 

304) Yeyilmiş hissələrdə qeyri-müntəzəmlik əmsalı hansı hədlərdə dəyişir? 

A) 0,5...1,0; B) 0,3...0,5; C) 0,1...0,3; D) 1,0...1,2; E) 1,2...1,5. 

 

305) Simmetrik yeyilmədə yeyilmənin qeyri-müntəzəmlik əmsalının qiyməti nə qədərdir? 

A) 0,5;  B) 0,3;  C) 0,7;  D) 0,8;  E) 1. 

 

306) Gövdə tipli hissəyə daxil deyil 

A) qazpaylama valı  B) blok başlığı           C) silindrlər bloku 

D) ötürmələr qutusu    E) baş ötürücünün gövdəsi 

 

307) Meyvə çəyirdəkləri ilə hansı çirklərin təmizlənməsində istifadə edilir? 

A) qurumla çirklənmiş B) yağ çirklənməsi;       C) yağ plyonkaları ilə çirklənmiş; 

D) ərplə çirklənmiş;   E) yol çirklənmələri;           

 

308) Hansı istehsalat sahəsi işçi yeri adlanır?  

A) görülən işlərə uyğun avadanlıqla təchiz olunmuş istehsalat sahəsi; 

B) metalkəsən dəzgahlarla təchiz edilmiş istehsalat sahəsi; 

C) çilingər işləri üçün təchiz edilmiş istehsalat sahəsi; 

D) metalkəsən dəzgah və yükqaldırıcı-nəqledici qurğu ilə təchiz edilmiş istehsalat sahəsi; 

E) mexaniki emal və çilingər işləri üçün təchiz edilmiş istehsalat sahəsi; 

 

309) Gizli qüsurların aşkar edilməsinə aid deyil: 

A) mexniki B)hidravlik;  C)maqnit;  D)ultrasəs;  E) pnevmatik; 

 

310) Gizli qüsurların aşkar edilməsinə aiddir: 

A)hidravlik;               B) mexaniki;             C)diaqnostika;   

D) birbaşa ölçmə;        E)profiloqraf üsulu 

 

311) Gizli qüsurların aşkar edilməsinə aiddir 

A) ultrasəs;               B) mexaniki;   C)diaqnostika;   

D) lazer üsulu;   E)profiloqraf  üsulu 

 

314) Gizli qüsurların aşkar edilməsinə aiddir 

A) maqnit;     B) mexaniki;   C)diaqnostika;   

D) lazer;          E)profiloqraf üsulu 

 

312) Gizli qüsurların aşkar edilməsinə aiddir 

A) lüminessent  B) mexaniki;       C)diaqnostika;   

D) birbaşa ölçmə;   E) profiloqraf  üsulu; 

 



313) Gizli qüsurların aşkar edilməsinə aiddir 

A) flüoressent;  B) mexaniki;   C)diaqnostika;   

D) birbaşa ölçmə;       E)profiloqraf üsulu  

 

314) Qəza qüsurlarına aiddir: 

A) asqı yaylarının sınması                B) kuzovda mexaniki zədələr; 

C) kapotda mexaniki zədələr;  D) dirsəkli valın yeyilməsi; 

E) korroziya örtüklərinin yeyilməsi; 

 

315) Qəza qüsurlarına aid deyil: 

A) kompressiyanın pozulması  B) ressor vərəqələrinin sınması; 

C) şkvoren barmağının sınması;  D) dartqıların sınması; 

E) dişli çarxın dişinin sınması; 

 

316) Qəza qüsurlarına aid deyil: 

A) yağ sərfinin artması;   B) ressor vərəqələrinin sınması; 

C) şkvoren barmağının sınması;  D) dartqıların sınması; 

E) yayların sınması (qırılması) 

 

317) Mexaniki zədələrə aiddir: 

A) çatlar;              B) ilişmə muftasının gövdəsinin yeyilməsi;       

C) dirsəkli valın yeyilməsi;    D) blokun yeyilməsi;  E) qurumun əmələ gəlməsi 

 

318) Reqlament üzrə təmir ölçülərində hazırlanır: 

A) qazpaylama vallarının boyunları;     B) porşen barmaqları;    C) üzüklər;  

D) porşenlər;                 E) dirsəkli valların ana boyunları  

 

319) Standart təmir ölçülərində hazırlanır: 

A) porşen barmaqları; B) təkər topları; C) İlişmə muftasının diskləri; 

D) yastıqlar;                           E) dirsəkli vallar 

 

320) Reqlament üzrə təmir ölçüsündə hazırlanır: 

A) klapanlar;              B) paylayıcı vallar;  C) dirsəkli vallar; 

D) yastıqlar;   E) təkər topları 

 

321) Reqlament üzrə təmir ölçüsündə hazırlanır: 

A) şkvorenlər;       B) porşenıər; C) üzüklər; D) ressorlar;   E) təkər topları  

 

322) Bərpa olunmayan hissələrə aiddir: 

A) yastıqlar;  B) tormoz diskləri;  C) barabanlar;   

D) dirsəkli vallar;       E) silindrlər bloku 

  

323) Dirsəkli val yığımdan əvvəl hansı əməliyyata uğradılır? 

A) balanslaşdırma;    B) çeşidləmə;       C) rəngləmə; D) yuma; E) təmir 

 

324) Mühərrik tam yığıldıqdan sonra hansı əməliyyat aparılır? 

A) sınaq; B) rəngləmə;        C) çeşidləmə;    D) sökmə;     E) yuma 

 

325) Əgər yeyilmənin qeyri-müntəzəmlik əmsalı  =0,5 olarsa, bu necə yeyilmə adlanır? 

A) simmetrik yeyilmə; B) iki tərəfli yeyilmə;  C) birtərəfli yeyilmə;  

D) minimum yeyilmə; E) maksimum yeyilmə 

 



326) Pres altında düzəltmə hissələrin yorulma möhkəmliyinin nə qədər azalmasına səbəb olur? 

A) 15...20%;        B) 10...15%;   C) 5...10%;     D) 20...25%; E) 25...30%. 

 

327) Təmir ölçülərinin hansı növlərindən istifadə olunur? 

A) Standart, reqlament, sərbəst;    B)standart, birinci, ikinci; 

C)reqlament,sərbəst,əlavə təmir detalı ilə;   D)sərbəst, standart, birinci , ikinci; E)başlanğıc 

ölçülərinə çatdırmaqla, I-VI təmir ölçülərinə çatdırmaqla. 

 

328) Asan əriyən lehimlərin ərimə temperaturu hansı hədlə məhdudlanır? 

A) 450 0C B) 850 0C; C) 700 0C; D) 550 0C; E) 1000 0C;  

 

329) Lehimin ərimə temperaturu birləşdirilən hissələrin ərimə temperaturundan ............. 

olmalıdır: 

A) aşağı B) 50 0C yuxarı; C) 100 0C yuxarı; D) bərabər;   E) yuxarı;  

 

330) Sürgüqolunun düzəldilməsindən sonra daxili gərginliyin çıxarılması üçün nə qədər 

temperatur lazımdır? 

A) 400 0C; B) 300 0C; C) 350 0C; D) 250 0C; E) 500 0C. 

 

331) Şatunun düzəldilməsinin stabilləşdirilməsi  üçün hissəni 400 0C temperaturda nə qədər 

saxlamaq lazımdır? 

A) 0,5 saatdan 1,0 saata qədər;             B) 0,5 saatdan az olmayaraq; 

C) 1,0 saatdan 1,5 saata qədər;  D) 1,5 saatdan 2,0 saata qədər; 

E) 2,0 saatdan 2,5 saata qədər. 

 

332) Val tipli hissələrin birinci təmir ölçüsü necə təyin edilir? 

A) ( )xdd nt +−= ''

1 2   B) ( )xdd nt 22 ''
1

++=   C) ( )xdd nt ++= ''2
1

  

D) ( )xdd nt 22 ''
1 +−=   E) 21 −= nt dd  

 

333) Val tipli hissələrin ikinci təmir ölçüsü necə təyin olunur? 

A) 2
2

−= nt dd   B) −= nt dd
2

 C) 2
2

+= nt dd   

D) )2(2 ''
2

xdd nt +−=     E) )2(2 ''
2

xdd nt ++=   

 

334) Val tipli hissələrin üçüncü təmir ölçüsü necə təyin edilir? 

A) 33 −= nt dd   B) ( )xdd nt 23 ''

3 ++=   

C) ( )xdd nt ++= ''

3 3  D) ( )xdd nt +−= ''

3 3  

E) ( )xdd nt 23 ''

3 +−=   

 

335) Val tipli hssələrin dördüncü  təmir ölçüsü necə təyin olunur? 

A) 4
4

−= nt dd              B) ( )xdd nt ++= 4
4

 

C) ( )xdd nt +−= "4
4

   D) ( )xdd nt +−= 4
4

 

E) ( )xdd nt 44 "

4
++=    

 

336) Val tipli hssələrin beşinci təmir ölçüsü necə təyin olunur? 

A) 5
5

−= nt dd               B) ( )xdd nt 55 "

5
++=   

C) ( )xdd nt 55 "

5
+−=               D) ( )xdd nt 65

5
++=   



E) ( )xdd nt 65 *

5
−−=   

 

337) Oymaq tipli hissələrin birinci təmir ölçüsü necə təyin olunur?  

A) ( )xDD nt ++= "2
1

  B) ( )xDD nt 22
1

++= "  

C) ( )xDD nt +−= "2
1

  D) ( )xDD nt 22
1

+−= "  

E) ( )xDD nt +−= "2
1

  

 

338) Oymaq tipli hissələrin ikinci təmir ölçüsü necə təyin edilir?  

A) 2
2

+= nt DD  B) += nt DD
2

 C) 2
2

−= nt DD   

D) −= nt DD
2

 E) ( )xDD nt +−= 2
2

 

 

339) Oymaq tipli hissələrin üçüncü  təmir ölçüsü necə təyin olunur? 

A) 3
3

+= nt DD          B) ( )xDD nt +−= 3
3

 

C) 3
3

−= nt DD                     D) ( )xDD nt ++= 3
3

 

E) ( )xDD nt 33
3

++=    

 

 

 


