
                                                                                                                                     

Konstruksiya  matteriallarının texnologiyası  

 

1.  Metal nədir? 

A)metallik parlaqlığa malik  B)ağır  maddədir  C)kimyəvi elementdir  D)dəmirdir 

E)bərk cisimdir 

 

2.Əlvan metallar hansı qruplara bölünürlər? 

A)yüngül metallar , nəcib metallar , nadir metallar 

B)yüngül metallar , nəcib metallar , tezəriyən metallar 

C)yüngül metallar , nəcib metallar , nadir metallar ,çətinəriyən metallar 

D)yüngül metallar , nəcib metallar 

E)yüngül metallar , nəcib metallar, çətinəriyən metallar 

 

3.Metallar hansı əsas qruplara bölünürlər? 

A)qara metallar , əlvan metallar 

B)qara metallar ,  yüngül metallar , nəcib  metallar 

C)qara metallar , əlvan metallar ,  nadir  metallar 

D)yüngül , nəcib və  nadir metallar 

E)qara , əlvan və nəcib metallar 

 

4.  Qara  metallar hansı qruplara bölünürlər? 

A)dəmir qrupu metalları, polad   və  ərintilər 

B)dəmir qrupu metalları, nadir torpaq  metalları , uran metalları 

C)dəmir qrupu metalları, nadir torpaq  metalları , uran metalları , asan əriyən metallar 

D)dəmir qrupu metalları ,çətinəriyən metallar 

D)dəmir qrupu metalları, nadir metallar 

 

5. Metallar qeyri-metaldan nə ilə fərqlənirlər ? 

A)yüksək elektrik, istilik keçirmə, metallik parlaqlığına 

B)metallik parlaqlığına vəplastiklik xassələrinə görə 

C)yüksək elektrik və istilik keçirməsinə görə 

D)yüksək elektrik, istilik keçirmə, metallik xassəsinə 

E)yüksək plastiki və mexaniki xassələrinə görə 

 

6. Diametri 10mm qədər olan məftillər hansı üsulla alınır ? 

A)çəkmə  B)presləmə  C)yayma  D)ştamplama  E)döymə 

 

7. Boltlar, vintlər, şuruplar və s. hissələr hansı üsulla alınır ? 

A)presləmə  B)yayma  C)çəkmə  D)tikmə  E)qaynaq 

 

8. Kristallik quruluş ilk dəfə kim tərəfindən və hansı ildə ıyrənilmişdir? 

A)D.K. Çernov tərəfindən 1878-ci ildə           B)P.K. Çernov tərəfindən 1879-ci ildə 

C)N.S.Kurnakov tərəfindən 1930 –cu ildə       D)M . Laue tərəfindən  1912 –ci ildə 



E)A.M. Boşvar tərəfindən 1950-ci ildə 

 

9. Kobalt, nikelin daxil olduğu grup: 

A)az tapılan metal  B)uran  C)yüngül metal  D)dəmir  E)nəcib metal 

 

10. Yüngül metala aiddir: 

A)maqnezium  B)dəmir  C)volfram  D)xrom  E)nikel 

 

11.Tez əriyən metal : 

A)galay  B)nikel  C)mis  D)vanadium  E)alüminium 

 

12. Metallarda əsas kristallik qəfəslər hansılardır ? 

A)həcmi mərkəzləşmiş kub, üzləri mərkəzləşmiş kub, heksaqonal sıx yerləşmiş 

B)həcmi mərkəzləşmiş kub, üzləri mərkəzləşmiş kub,tetraqonal 

C)həcmi mərkəzləşmiş, üzləri mərkəzləşmiş kub, triklin, monoklin 

D)həcmi mərkəzləşmiş kub, tetraqonal və heksaqonal 

E)həcmi mərkəzləşmiş kub, üzləri mərkəzləşmiş kub, heksaqonal, tetraqonal 

 

13. Xromun ərimə temperaturu neçədir? 

A)1850 ̊ C  B)1499  ̊ C  C)1650  ̊ C  D)1950  ̊ C  E)1539  ̊ C 

 

14.Materiala tətbiq olunan qüvvə götürüldükdə deformasiya qalarsa adlanır : 

A)plastiki deformasiya   B)puasson   C)elastiki deformasiya  D)gərginlik  E)modul 

 

15.Metalın vahid sahəsinə düşən qüvvə miqdarı adlanır : 

A)gərginlik  B)modul  C)deformasiya  D)puasson əmsalı  E)elastik modulu 

 

16. Materiala tətbiq olunan qüvvə götürüldükdə deformasiya yox olarsa  

adlanır: 

A)elastiki deformasiya  B)plastiki deformasiya  C)puasson əmsalı  D)gərginlik 

E)modul 

 

17.Möhkəmlik nədir? 

A)doformasiyaya qarşı olan müqavimət      B)dağılmaya qarşı müqavimət 

C)yorulmaya göstərilən müqavimət           D)metalların korroziyaya qarşı davamlılığı 

E)dəyişən qüvvə altında metalın səthəndə mikroçatların əmələ gəlməsı 

 

18. Metal və ərintilərin mexaniki xassələri hansılardır 

A)möhkəmlik, özlülük, bərklik, plastiklik,         B)elastiki və plastiki deformasiyalar 

C)dartılma  və   sıxılma               D)korroziyaya dözümlülük, yorulmaya müqavimət 

E)maqnit, elektrik və istilik vasitələri 

 

19. Brinel üsulu ilə təyin edilir: 

A)bərklik  B)möhkəmlik  C)özülülü  D)plastiklik  E)kövrəklik 



 

20.Rokvel üsulu ilə təyin edilir: 

A) bərklikB) özülülükC)möhkəmlikD) plastiklikE) kövrəklik 

 

21.Elektrikkeçirmə hansı parametr ilə xarakterizə olunur: 

A)μ = 1 / ρ  B)μ = l / ρ  C)μ = ρ / l  D)ρ = 1 / μ  E)ρ = μ l 

 

22.Hal diaqramlarının növü əsasən nədən asılıdır ? 

A)maye və bərk halda komponentlərin qarşılıqlı əlaqəsi 

B)kimyəvi tərkib və temperaturdan 

C)xarici və daxili amillərdən 

D)tempratur  və  təzyiqdən  asılıdır 

E)komponentlərin ərimə temperaturundan 

 

23.Hal diaqramı əsasən hansı tədqiqat üsulu ilə qurulur ? 

A)termiki analiz üsulu ilə    B)soyuma əyrilərini qurmaqla     C)kimyəvi analiz üsulu  

D)bərkliyi ölçməklə             E)elementlərin miqdarının dəyişdirilməsi ilə 

 

24.Evtektika nədir? 

A)maye metaldan eyni vaxtda ayrılan iki və daha çox kristalların mexaniki qatışığıdır 

B)maye metaldan ayrılan bərk məhlulların birləşməsidir 

C)bərk fazadan ayrılan iki və daha çox fazanın mexaniki qatışığıdır 

D)maye metaldan eyni vaxtda ayrılan iki və daha çox kristalların kimyəvi 

birləşməsidir 

E)iki və daha çox elementin birgə əridilməsindən alınan maddədir 

 

25.Ərinti nədir ? 

A)iki və daha çox elementin birgə əridilməsindən alınan maddədir 

B)iki və daha çox elementin mexaniki qatışığıdır 

C)iki və daha çox elementin mexaniki qatışığından alınan bərk məhluldur 

D)kimyəvi birləşmə və mexaniki qatışıqdan əmələ gəlmiş bərk məhluldur 

E)kimyəvi birləşmə və bərk məhlulların mexaniki qatışığıdır 

 

26.Evtektoid nədir? 

A)bərk məhluldan eyni zamanda ayrılan kristalların mexaniki qatışığıdır 

B)kimyəvi birləşmə və bərk məhlulların mexaniki qatışığıdır 

C)maye ilə bərk məhlulun qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində əmələ gələn yeni bərk 

məhluldur 

D)maye  metaldan ayrılan  bərk  məhlulların  mexaniki  qatışığıdır 

E) maye metaldan ayrılan kimyəvi birləşmə və bərk məhlulun mexaniki qatışığıdır 

 

27.Hal diaqramı ərintinin halını nələrdən asılı olmasını göstərir ? 

A)temperatur və konsentrasiyadan    B)temperatur və təzyiqdən 

C)konsentrasiyadan və təzyiqdən      D)elementlərin miqdarı və təzyiqdən 



E)temperatur və fazaların sayından 

28.Hal diaqramları hansı tədqiqat üsulu ilə qurulur ? 

A)termiki analiz  B)kimyəvi  C)mexaniki  analiz  D)faza analizi  E)rentgen 

 

30.Kristallaşma zamanı ərintidə fazaların konsentrasiyasını və miqdarını qrafiki 

olaraq təyin edilməsi adlanır : 

A)soyutma qaydası  B)parçalar qaydası  C)mikroskop üsulu  D)qızma  qaydası 

E)kimyəvi üsul 

 

31.Ərintini təşkil edən ayrı-ayrı kimyəvi elementlərə və ya kimyəvi birləşmələrə 

deyilir : 

A)komponent  B)faza  C)sistem  D)sərbəstlik dərəcəsi  E)konsentrasiya 

 

32.Bir həcmdə yerləşən bərk, maye və qaz hallarında olan fazalarln cəminə 

deyilir : 

A) sistem  B) faza  C)komponent  D) konsentrasiya  E)sərbəstlik dərəcəsi 

 

33.Likvidus və solidus xətləri arasında verilmiş nöqtədən absis oxuna paralel 

çəkilmiş xəttin likvidus xətti ilə görüşmə nöqtəsinin absis oxu üzərindəki 

proyeksiyası hansı fazanın tərkibini göstərir ? 

A)maye  B)kristal  C)karbid  D)kimyəvi  E)intermetal 

 

34.Likvidus və solidus xətləri arasında verilmiş nöqtədən absis oxuna paralel 

çəkilmiş xəttin solidus  xətti ilə görüşmə nöqtəsinin absis oxu üzərindəki 

proyeksiyası hansı fazanın tərkibini göstərir ? 

A)kristal  B)maye  C)karbid  D)kimyəvi  E)intermetal 

 

35.Likvasiya hansı qruplara bölünür ? 

A)dendrit, yerli və xüsusi çəkiyə görə 

B)elementlərin qeyri-bərabər kristallaşmasina görə 

C)mütləq temperatur və təzyiqin dəyişməsinə görə 

D)soyutma sürətinə görə 

E)qeyri-bərabər  kristallaşma, dendrit 

 

36.I növ hal diaqrammının quruluşu asılıdır iki komponentinin əmələ gətirdiyi : 

A)fazalardan  B)kristallardan  C)sistemlərdən  D)sərbəstlik dərəcəsindən 

E)molekullardan 

 

37.Strukturu bərk məhlul olan ərintilərin maye axıcılığı : 

A)yüksəkdir  B)məhduddur  C)vardır  D)aşağıdır  E)yoxdur 

 

38. Evtektik ərintinin maye axıcılığı : 

A)yüksəkdir  B)yoxdur  C)vardır  D)məhduddur  E)aşağıdır 

 



 

39. Ərinti eyni cinsli bərk məhlul olduqda onun plastikliyi : 

A)yüksəkdir   B)aşağıdır  C)yoxdur  D)məhduddur  E)davamsızdır 

 

40. Evtektika tərkibli ərinti : 

A)kövrək olur  B)olmur   C)yayılır  D)plastik  E)döyülür 

 

41. Ledeburit nədir ?  

A)austenitlə sementitin mexaniki qatışığıdır     B)sementitdir 

C)ferritlə austenitin mexaniki qatışığıdır      D)kimyəvi  birləşməni  göstərən qatışıqdır 

E)bərk məhluldur 

 

42. Fe – C hal diaqramında evtektoid çevrilməsi hansı temperaturda baş verir ? 

A)727 ̊ C   B)1147 ̊ C  C)768 ̊ C  D)1499 ̊ C  E)1539 ̊ C  

 

43. Sementitdə karbonun miqdarı və onun ərimə temperaturu neçədir ? 

A)karbonun miqdarı 6,67 %, ərimə temperaturu 1250 ̊ C - dir 

B)karbonun miqdarı 4,5 %, ərimə temperaturu 1400 ̊ C – dir 

C)karbonun miqdarı 3,2 %, ərimə temperaturu 1100 ̊ C – dir 

D)karbonun miqdarı 9,3 %, ərimə temperaturu 1500 ̊ C – dir 

E)karbonun miqdarı 2,14 %, ərimə temperaturu 1392 ̊ C – dir 

 

44. Ferrit və  austenitdə ən çox karbon nə qədər həll olur ? 

A)ferritdə 0,02 % , austenitdə 2,14% - dir  B)ferritdə 0,05 % , austenitdə 1.9% - dir 

C)ferritdə 0,4 % , austenitdə 2,5% - dir      D)ferritdə 0,03 % , austenitdə 1,7% - dir 

E)ferritdə 0,2 % , austenitdə 2% - dir 

 

45.Sementitin formasına görə perlitin növləri hansılardır ? 

A)lövhəli, dənəli  B)nöqtəvi , uzunsov  C)xətti , kürəşəkilli 

D)uzunsov, dənəli  E)lövhəli, xətti 

 

46.Ledeburitdə karbonun miqdarı nə qədərdir ? 

A)4,3 %  B)4,1 %  C)2,1 %  D)5,3 %  E)5,6 % 

 

47. Dəmir – karbon hal diaqramında peritektika , evtektika , evtektoid , 

reaksiyaları hansı temperaturda baş verir ? 

A)1449  ̊ C, 1147  ̊ C, 727  ̊ C   B)1400  ̊ C, 1147   ̊C, 720  ̊ C 

C)1450  ̊ C, 1100  ̊ C, 850  ̊ C      D)1350  ̊ C, 1050  ̊ C, 815  ̊ C                                                                                 

E)1380  ̊ C, 1350  ̊ C, 780 ̊ C 

 

48.Evtektika prosesi  Fe – C ərintilərində hansı temperaturda gedir ? 

A)1147 ̊ C  B)911  ̊ C  C)1400 ̊ C  D)727 ̊ C  E)800 ̊ C 

 

 



 

49. Karbonun allotropik şəkildəyişməsi hansılardır ? 

A)qrafit, almaz   B)antrasit, karbürizator   C)qrafit, kömür 

D)kömür, antrasit    E)qrafit, daş kömür 

 

50. Evtektoid  prosesi  Fe – C ərintilərində hansı temperaturda gedir ? 

A)727 ̊ C  B)911  ̊ C  C)1147 ̊ C  D)850 ̊ C  E)750 ̊  C 

 

51. Dəmirdə maqnit çevrilməsi hansı temperaturda baş verir? ( Küri 

temperaturu ) 

A)768  ̊ CB)911 ̊ C   C)727 ̊ C  D)1147 ̊ C  E)1392 ̊  C 

 

52. Dəmir – karbon ərintilərində soyutma və qızdırmada böhran temperaturları 

necə işarələnir ? 

A)𝐴𝑟, 𝐴𝑠   B)A, 𝐴𝑠  C) 𝐴𝑠𝑚 , A  D)𝐴𝑘 , A  E)𝐴𝑢, 𝐴2 

 

53. Karbonun miqdarına görə poladlar hansı müvazzinət strukturlarına 

malıkdirlər ? 

A)0,8 % qədər evtektoidə qədər, 0,8 % evtektoid ,0,8 -  2,14 % evtektoiddən sonraki 

B)0,8 % qədər evtektoidə sonraki , 4,3 % qədər evtektoidə sonraki 

C)0,8 % qədər evtektoidə qədər,4,3 % evtektoid ,0,8 -  2,14 % evtektoiddən sonraki 

D)2,14 % qədər evtektoidə qədərki, 2,14 % evtektoid ,  2,14 % - çox evtektoiddən 

sonraki 

E)4,3 % qədər evtektoidə qədər, 4,3 % evtektoid ,    4,3  % -dən çox evtektoiddən 

sonraki 

 

54. Fe – C ərintilərinin struktur təşkilediciləri hansılarıdır ? 

A)ferrit, austenit, perlit, sementit, ledeburit   B)ledeburit, perilt, maye metal, sementit 

C)dəmir, karbon, ledeburit, perlit      D)ferrit, dəmir, karbon, perlit 

E)sementit , perlit, , ferrit vəmaye faza 

 

55.Austenit nədir ? 

A)karbonun 𝛾 - dəmirdə bərk məhluludur   B)karbonun 𝛼 - dəmirdə bərk məhluludur 

C)sementitlə ferritin mexaniki qatışığıdır    D)sementitlə perlitin  mexaniki qatışığıdır 

E)kimyəvi qatışığıdır 

 

56.Dəmirin allotropik şəkildəyişmələrinin yaşama temperaturları hansıdır ? 

A)910 ̊ C – yə qədər  ,  910 – 1392 ̊ C,  1392 – 1539  ̊ C 

B)910 ̊ C – dən yuxarı , 1147- 1392̊ C ,  1392 – 1539  ̊ C 

C)910 ̊ C – dən aşağı , 910 - 1147  ̊ C, 1147 – 1539 ̊ C 

D)910 ̊ C – yə qədər  , 910 – 1392 ̊ C,  1392 – 1147  ̊ C 

E)768- 910  ̊ C,  910 – 1147  ̊ C, 1147 – 1392  ̊ C 

 



57.Dəmirin ərimə temperaturu neçədir ? 

A)1539  ̊ C  B)1623  ̊ C  C)1681 ̊ C  D)1520  ̊ C  E)1710  ̊ C 

 

58.Fe – C hal diaqramında evtektik  çevirmə hansı reaksiya üzrə gedir ? 

A)L +𝐹𝑒𝛾(C)  → 𝐹𝑒𝛼(C)  B)L+ 𝐹𝑒3C → 𝐹𝑒𝛼  C)L +𝐹𝑒3(C)  → 𝐹𝑒𝛼(C) 

D)L → 𝐹𝑒3 C + 𝐹𝑒𝛼(𝐶)   E)L →𝐹𝑒3 C +   𝐹𝑒𝛾(C) 

 

59.Ferrit nədir ? 

A)karbonun 𝛼 - dəmirdə bərk məhluludur   B)mexaniki  qatışığıdır 

C)karbonun 𝛾 - dəmirdə bərk məhluludur   D)kimyəvi birləşmədir 

E)sementitlə ferritin mexaniki qatışığıdır 

 

60.fosforun miqdarı ziyanlı qatışiq kimi karbonlu poladlarda nə qədər olmalıdır  

A)0,03 % - ə qədər  B)0,07 % - ə qədər  C)0,08 % - ə qədər  D)0,09 % - ə qədər 

E)0,8 % - ə qədər 

 

61.Karbonun miqdarına görə çuqnlar hansı müvazinət strukturlarına  malıkdir? 

A)0,8 – 4,3 % evtektoidə qədər , 4,3% evtektoid , 4.3 – 6,67 % evtektoiddən sonraki  

B)2,14 % - dən az evtektoidə qədər , 2,14% evtektika, 2,14 % -dən çox evtektoiddən 

sonraki 

C)2,14-4,3  %  evtektikaya qədər , 4,3% evtektika , 4.3 – 6,67 % evtektikadan sonraki 

D)0,8  % evtektoid , 2,14% - ə qədər evtektoidə qədər  , 2,14 % – dən çox  

evtektoiddən sonraki 

E)0,8  %  evtektoid  , 0,8 %- qədər  evtektoidə qədər , 0,8 – 2,14  % evtektoiddən 

sonraki 

 

62. Fe – C hal diaqramında evtektoid  çevirməsi hansı reaksiya üzrə gedir ? 

A)𝐹𝑒𝛾(C)→𝐹𝑒𝛼+𝐹𝑒3 C   B)L →𝐹𝑒𝛾(C) +   𝐹𝑒3 C   C ) 𝐹𝑒3 C → 𝐹𝑒𝛼(𝐶)+ 𝐹𝑒𝛾(C) 

D)L +𝐹𝑒𝛼(𝐶)→ 𝐹𝑒𝛾(C)   E)𝐹𝑒3(C)→𝐹𝑒𝛼+𝐹𝑒3 C    

 

63.Sementit nədir ? 

A)dəmirlə karbonun kimyəvi birləşməsidir  B) ferritlə austentin mexaniki qatışığıdır 

C)mexaniki  qatışıqdır   D)ferritlə perlitin mexaniki qatışığıdır 

E)bərk məhluldur 

 

64.Evtektoidəqədər poladları  𝑨𝟏 və𝑨𝟐 temperaturları arasında qızdırdıqda 

hansı  struktur yaranır ? 

A)austenit + ferrit  B) sementit + ledeburit  C)ferrit + sementit  D)perlit + sementit 

E)austenit + sementit 

 

65.Perlit  nədir ? 

A)karbonun 𝛼 - dəmirdəki bərk məhluludur 

B)austenitlə sementitin mexaniki qatışığıdır 

C)sementitlə ferritin mexaniki qatışığıdır 



D)bərk məhluldur 

E)kimyəvi birləşmədir 

66.Fe – C hal diaqramında peritektik  çevrilmə  hansı  temperaturda baş verir ? 

A)1499 ̊ C  B)1539 ̊ C  C)727 ̊ C   D)1147 ̊ C  E)1392 ̊C 

 

67.Karbon poladın mexaniki xassələrinə necə təsir edir ? 

A)plastikliyi , zərbə özülülüyünü azaldır, bərkliyi və möhkəmliyi artırır 

B)plastikliyi və bərkliyi azaldır, möhkəmliyi artırır 

C)plastikliyi , zərbə özülülüyünü artırır, bərkliyi və möhkəmliyi artırır 

D)plastikliyi  azaldır, zərbə özülülüyünü artırır 

E)möhkəmliyi azaldır, bərkliyi artırır 

 

68.Kükürdün miqdarı ziyanlı qatışıq kimi karbonlu konstruksiya poladlarından 

nə qədər olmalıdır ? 

A)0,4 % - qədər  B)0,06 % - qədər  C)0,06 %  D)0,8 % - qədər  E)0,03 % - qədər 

 

69.Karbonlu  poladların  keyfiyyətinə görə növləri: 

A)adi keyfiyyətli, keyfiyyətli və yüksək keyfiyyətli 

B)adi keyfiyyətli  və  legirləyici  element 

C)adi və  keyfiyyətli konstruksiya poladları 

D)adi keyfiyyətli  

E)yüksək keyfiyyətli və legirli 

 

70.Silisiumun miqdarı daimi qatışıq kimi karbonlu poladlarda nə qədər 

olmalıdır? 

A)0,8 - 1,2 %  B)0,8 % - qədər  C)0,17 – 0,35 %  D)0,5 - 0,8 %  E)0,8 % - dən çox 

 

71.Polad nədir? 

A)tərkibində 0.02 – 2,14 % qədər karbonu olan Fe-C ərintisidir 

B)Fe-C ərintisidir 

C)tərkibində 2,14 % -dən çox  karbonu olan Fe-C ərintisidir 

D)tərkibində karbon, silisium, manqan olan Fe-C ərintisidir 

E tərkibində karbon, fosfor, dəmir olan Fe-C ərintisidir 

 

72.Manqanın miqdarı qatışıq kimi karbonlu poladlarda nə qədər olmalıdır? 

A)0,035 % -ə  qədər  B)0,35 – 0,40 %  C)0,8 – 1,2 %  D)0,5 - 0,8 %  

E)0,8 % - dən çox 

 

73.Poladı hansı sobada əritdikdə daha təmiz olur? 

A)vakuumlu elektrik sobalarında      B)elektrik, marten sobalarında 

C)marten, oksigen  konvertorunda    D)induksiyalı elektrik sobalarında 

E)qövsi elektrik sobalarında 

 

 



 

 

74.Karbonlu poladlarda daimi qatışıqlar hansılardır ? 

A)karbon , silisium, manqan, fosfor, kükürd 

B)karbon, volfram, molibden, xrom, silisium 

C)karbon, volfram, manqan, alüminium, maqnezium 

D)karbon, titan, dəmir, sink, nikel 

E)karbon, dəmir, mis, qurğuşun, manqan 

 

75.Poladda karbonun miqdarının artması mıhkəmlik və plastikliyə necə təsir 

edir? 

A)möhkəmliyi  artırır, plastikliyi azaldır     B)plastikliyiartırır, möhkəmliyiazaldır   

C)möhkəmlik və plastikliyin hər ikisini azaldır  D)möhkəmlik və plastikliyə təsiri    

E)möhkəmlik və plastikliyi artırır 

 

76.Eyni tərkibli poladda xırda dənəli strukturun yaranması üçün FeO – nun 

reduksiyası zamanı maye metala hansı elementlər verilməlidir ? 

A)Mn, Si, Al  B)Mn, Si   C)Si, Mn, P  D)Al, V, S  E)Mn, W, Ni 

 

77.Poladda karbonun miqdarının artması onun bərkliyinə təsiri: 

A)azaldır  B)artırırazaldır  C)təsir etmir  D)az təsir edir  E)dəyişmir 

 

78.Poladda karbonun maksimum miqdarı: 

A)2,14%  B)1,5%  C)1,6%  D)2,4%  E)1,8% 

 

79.İstiliyi zəif keçirən metalların yonulma qabiliyyəti , istiliyi yaxşı keçirən 

metallara nisbətən : 

A)pisdir  B)yaxşidir  C)yonulmur  D)bərkdir  E)sıfırdır 

 

80.İstiliyi yaxşı keçirən metalların yonulma qabiliyyəti , istiliyi pis  keçirən 

metallara nisbətən : 

A)yaxşıdır  B)pisdir  C)sıfırdır  D)yonulmur  E)bərkdir 

 

81.Çuqun nədir ?  

A)tərkibində 2,14 – 6,67 % karbon olan Fe-C ərintisidir 

B)tərkibində 2,14 – 6,07 % karbon olan Fe-C ərintisidir 

C)tərkibində karbon, silisium, manqan olan Fe-C ərintisidir 

D)tərkibində 0,8 % - ə qədər   karbonu olan Fe-C ərintisidir 

E)tərkibində 0,8 % -dən çox  karbonu olan Fe-C ərintisidir 

 

82.Karbonun dəmirlə qarşılıqlı əlaqəsinə görə çuqunlar fərqlənirlər ? 

A)ağ, boz yüksək möhkəmlikli və döyülə bilən çuqunlar 

B)aq, boz çuqunlar 

C)kürəvari, lövhəvari və topa şəkilli qrafitli çuqunlar 



D)aq, boz yüksək möhkəmlikli  

E)kürəvari, lövhəvari  qrafitli çuqunlar 

83.Ferrit + sementit qarışığındaki kristallarının ölçüləri hansı strukturda 

böyükdür ? 

A)perlitdə  B)martensitdə  C)austenitdə  D)sorbitdə E)troostitdə 

 

84.Austenit yavaş soyudulduqda hansı struktur fazalarına parçalanır ? 

A)ferrit və sementitə parçalanır   B)sementitə parçalanır 

C)ferritə parçalanır   D)heç bir struktura parçalanmır   E)çevrilmə baş vermir 

 

85.Korroziya nədir ?  

A)metalın xarici mühitlə dağılmasıdır  

B)metalın oksidləşərək dağılmasıdır 

C)metalın paslanmasıdır 

D)metalın səthinə kiimyəvi birləşmələrin göstərdiyi təsirdir 

E)metalın yüksək temperaturda qazların təsirindən dağılmasıdır 

 

86.Titan ərintilərin hansı istehsalatda daha çox tətbiq olunur ? 

A)raket sənayesində  B)dəzgah istehsalında   C)kimya sənayesində 

D)neft istehsalında   E)avtomobil istehsalında 

 

87. Odadavamlılıq nədir ? 

A)metalın yüksək temperaturudur 

B)metalın temperatura dözümlüyüdür 

C)istiliyin təsirindən bərkliyin azalmasıdır 

D)istiliyin təsirindən metalın yumşalmasıdır 

E)temperaturdan metalın səthinin çatlamasıdır 

 

88.Odadözümlülük nədir ? 

A)metalın yüksək temperaturlarda  oksidləşməyə  göstərdiyi müqavimətdir 

B)metalın yanmaya müqavimətidir 

C)istilikdən metalın deformasiyaya müqavimətidir 

D)metalın temperatura dözümlülüyüdür 

E)metalın deformasiyaya müqavimətidir 

 

89. Polad və ərintilərin yüksən temperaturlarda   mexaniki yükün təsirinə , qarşı 

göstərdiyi müqavimətə deyilir : 

A)odadavamlılıq   B)odadözümlülük   C)yeyilməyə dözümlülük 

D)turşuya davamlılıq  E)korroziyaya dözümlülük 

 

90.Metalların allotropiyası  ( şəkildəyiışmə ) dedikdə nə başa düşülür ? 

A)müxtəlif kristal qəfəsə malik olması  B)istilik keçirmə qabiliyyəti 

C)fəza qəfəsinə malik olması  D)metalların kovrəkliyi  E)metalların özlülüyü 

 



 

 

 

91.Hansı metallar çətin əriyən metallar hesab olunur ? 

A)yüksək ərimə temperaturuna malik olan metallar  

B)aşağı  ərimə temperaturuna malik olan metallar 

C)çox bərk olan metallar 

D)çox yümşaq olan metallar 

E)təzyiqlə rahat emal olunan metallar 

 

92.Texniki dəmirin möhkəmlik həddi nəqədərdir ? 

A)150 Mpa  B)100 Mpa  C)250 Mpa  D)450 Mpa  E)50 Mpa 

 

93.Texnikada ən geniş tətbiq edilən metallik ərintilər hansılardır? 

A)çuqun və poladlar 

B)qələvi – torpaq metalları 

C)yüksək elektrik müqavimətinə malik olan ərintilər 

D)əlvan metallar 

E)lantonoidlər 

 

94.Polad oksigenləşdirmə dərəcəsinə görə necə təsnif olunur ? 

A)sakit, yarımsakit, qaynayan                  B)ferrit və perlitstrukturu 

C)pis və yaxşı qaynaq olunan poladlar     D)odadavamlı və korroziyaya davamlı 

E)keyfiyyətli və keyfiyyətsiz 

 

95.Alüminium hansı metallar qrupuna aid edilir ? 

A)əlvan metallar  B)dəmir metalları  C)az tapılan metallar 

D)qələvi – torpaq metalları  E)yüksək ərimə temperaturlu metallar 

 

96.Metalların strukturu dedikdə nə başa düşülür ? 

A)metal dənələrinin yerləşməsi , onların forma və ölçüləri 

B)metallara əlavə edilmiş legirləmə elementləri 

C)metalın tərkibindəki elementlərin faizlə miqdarı 

D)metalların bir – birində məhdud həll olması 

E)metalların bir – birində qeyri - məhdud həll olması 

 

97.Ərimə temperaturu hansı temperatura deyilir ? 

A)metalın bərk haldan maye hala keçməsinə uyğun gələn temperaturda  

B)metalların maye haldan qaz halına keçməsi temperaturuna 

C)metalın axdığı temperatura 

D)metalın maye haldan bərk hala keçməsinə uyğun gələn temperaturda 

E)metalın qaz halından buxara çevrilməsi 

 

98.Qrafit hansı  temperaturda əriyir ? 



A)3000 ̊  C  B)1200  ̊ C  C)1700  ̊ C  D)3500  ̊ C  E)1500  ̊ C 

 

99.Dəmir əsaslı ərintilər hansı xassələrinə görə geniş tətbiq olunur ? 

A)möhkəmlik və etibarlılığına görə   B)aşağı temperatura dözümlülüyə görə 

C)yüksək temperatura dözümlüyə      D)sərtliyinə görə 

E) yaxşı maye axıcılıq xassələrinə görə 

 

100.Alüminium hansı temperaturda əriyir ? 

A)660 ̊ C   B)2200  ̊ C  C)3380  ̊ C  D)1200  ̊ C  E)29,5  ̊ C 

 

101.Dəmir və karbonun kimyəvi birləşməsi necə adlanir ? 

A)sementit   B)ferrit   C)ledeburit  D)austenit  E)martensit 

 

102.Metalların kristal qəfəsinin tipi necə təyin edilir ? 

A)metalların kristal qəfəsinin tipi rentgen şüalarını köməyi ilə 

B)müsbət yüklənmiş ionlar arasındakı məsafəyə əsasən təyin edilir  

C)makrostrukturun köməyi ilə 

D)mikroşliflərin köməyi ilə 

E)metallomikroskopların köməyi ilə 

 

103. Qrafitin sıxlığı nəqədərdir ? 

A)2,5
𝑞

𝑠𝑚3  ⁄ B)4,5 
𝑞

𝑠𝑚3⁄   C)3,8
𝑞

𝑠𝑚3  ⁄ D)7,2 
𝑞

𝑠𝑚3⁄   E)6, 5 
𝑞

𝑠𝑚3⁄  

 

104. Boz çuqunlarda qrafit əsasən hansı formada olur ? 

A)lövhəvari  qrafit  B)kilkəşəkilli formada   C)iynəvari formada 

D)sementit formasında   E)kürəvari  qrafit formasında 

 

105. Yüksəkmöhkəmlikli çuqun necə alınır ? 

A)modifikasiyalaşdırma nəticəsində  

B)ferroərintilərin faizlə miqdarının eyni olması ilə  

C)ferroərintilərin  azalması 

D)qrafit hissələrinin kilkəşəkilli olması ilə 

E)strukturda karbonun əsas hissəsinin birləşmə şəklində olması ilə 

 

106.Austenit ilə sementitin evtektik qarışığı necə adlanır ? 

A)ledeburit  B)perlit  C)ferrit  D)austenit  E)martensit 

 

107.Nə üçün ərintilər texnikada sadə metallara nisbətən daha geniş tətbiq 

olunur?  

A)mohkəmliyinə , bərkliyinə , emal edilməyə görə 

B)plastikliyinə , mayeaxıcılığına görə 

C)metallara nisbətən çoxkomponentlidir 

D)metallara nisbətən yaxşı emal olunur 



E)daha ucuz başa gəlir 

 

108. Qrafit hansı kristal qəfəsə malikdir ? 

A)heksoqonal  B)həcmi mərkəzləşmiş kub qəfəsi  C)həcmi mərkəzləşmiş 

D)tetraqonal     E)rombik 

 

109.Karbonun miqdarınıa görə poladlar hansı  növlərə bölünür ? 

A)azkarbonlu, ortakarbonlu, yüksəkkarbonlu  B)xırda dənəli martensit strukturu 

C)karbonsuz və legirlənmiş                              D)plastiki və yüksəkmöhkəmlikli 

E)ferrit və austenit strukturu 

 

110. Karbid dedikdə nə başa düşülür ? 

A)metalların karbonla kimyəvi birləşməsi 

B)metalların azotla kimyəvi birləşməsi 

C)metal səthinin  karbonsuzlaşması 

D)karbonun qeyri – metallarla birləşməsi 

E)legirləyici elementlərin elektron təbəqəsində elektronların sayca çox olması 

 

111. Metalların əsas texnoloji xassələri hansıdır ? 

A)təzyiqlə emal  B)xətti genişlənmə  C)sıxlıq   D)ərimə temperaturu 

E)korroziyaya davamlılıq 

 

112.Peritiktika çevrilməsi hansı temperaturda baş verir ? 

A)1499 ̊ C  B)1399 ̊ C  C)911 ̊ C  D)768 ̊ C  E)1147 ̊ C 

 

113. Poladlar kimyəvi tərkibinə görə hansı siniflərə böiünürlər ? 

A)Karbonlu və legirləşmiş   B)karbonun miqdarına görə    C)elementlərin sayına görə 

D)möhkəm və plastik           E)termiki və kimyəvi termiki olunmuş poladlar 

 

114.Evtektik və ya evtektikaya yaxın tərkibli ərintilər hansı emal üçün daha 

yararlı hesab olunurlar ? 

A)tökmə ilə emal üçün   B)kəsici alətlə emal üçün     C)təzyiq ilə emal üçün 

D)çəkmə ilə emal üçün   E)döymə ilə emal üçün 

 

115. Dəmirin sıxlığı nə qədərdir ? 

A)7,86
𝑞

𝑠𝑚3  ⁄ B)7,68 
𝑞

𝑠𝑚3   ⁄ C)9,5 
𝑞

𝑠𝑚3  ⁄ D)3,5 
𝑞

𝑠𝑚3  ⁄ E)8,55 
𝑞

𝑠𝑚3⁄  

 

116. Poladda hansı daimi qatışıqlar xeyirli hesab olunur ? 

A)Si, Mn  B)P , qazlar, Mn   C)Si , S, Mn  D)Mn, Si, P   E)P, S, qazlar 

 

 

117.Aşağılardakılardan hansılar metalın fiziki xassələrini xarakterizə edir ? 

A)sıxlıq, istilikkeçirmə, ərimə temperaturu  B)oturma , qazudma 



C)nisbi uzanma, nisbi daralma                      D)qaynaqlanma, döyülmə 

E)tökmə xassələri 

 

118.Göstərilənlərdən hansılar metalların texnoloji xassələrini xarakterizə edir ? 

A)qaynaqlanma , döyüləbilmə  B)ərimə temperaturu   C)xətti genişlənmə 

D)maqnit nüfuzluğu                  E)istilik tutmu,  istilik miqdarı 

 

119.Göstərilənlərdən hansı metalların texnoloji xassəsi deyildir ? 

A)bərklik  B)döyüləbilmə  C)maye axıcılıq  D)oturma  E)qaynaqlama 

 

120.Metallar üçün xarakterik olmayan xassələr hansılardır ? 

A)qeyri – şəffaflıq B)döyülmə  C)uçuculuq  D)elektrik keçiriciliyi 

E)istilikkeçirmə 

 

121.Göstərilənlərdən hansı metalların fiziki xassələri deyildir ? 

A)tökmə xassələriB) sıxlıqC)maqnit nüfuzluğuD) elektrik keçiricilikE) istilikkeçirmə 

 

122.Ərimə temperaturu dedikdə nə başa düşülür ? 

A)metalın bərk haldan maye hala keçdiyi temperatur 

B)metalın maye haldan bərk hala keçdiyi temperatur 

C)metalın bərk haldan buxar hala keçdiyi temperatur 

D)metalın maye haldan buxar hala keçdiyi temperatur 

E)metalın bərk haldan yumşaq  hala keçdiyi temperatur 

 

123.Metalların  tökmə xassələrinə hansı xassələr aid edilir? 

A)mayeaxıcılıq,oturma  B)döyülmə, qaynaqlanma  C)kəsmə ilə ema   

D)mqanit nüfuzluğu, xüsusi çəki     E)xətti genişlənmə 

 

124.Metal və ərintilərin elektrikkeçirmə qabiliyyəti hansı kamiyyətlə xarakterizə 

olunur ? 

A)xüsusi elektrikkeçirmə ilə  B)naqilin müqaviməti ilə   C) naqilin uzunluğu ilə 

D)cərəyanla  E)gərginliklə 

 

125.Göstərilənlərdən hansılar metalların mexaniki xassələrinə aiddir ? 

A)bərklik, zərbə özüllüyü  B)qazudma, tökmə   C)xətti genişlənmə, sıxlıq 

D)həcmi genişlənmə, likvasiya      E)gərginlik, ərimə temperaturu 

 

126.Göstərilənlərdən hansılar metalların mexaniki xassələrinə aid deyildir ? 

A)döyüləbilmə  B)zərbə özüllüyü  C)plastiklik  D)möhkəmlik  E)bərklik 

 

127.Plastiklik hansı kəmiyyətlərlə xarakterizə olunur? 

A)nisbi uzanma və nisbi daralma  B)xətti və həcmi genişlənmə 

C)nisbi döyülmə və nisbi deformasiya    D)gərginlık və dartılma diaqramı 

E)elastiki və plastiki deformasiya 



 

 

128.Aşağıdakılardan hansı kəmiyyət Brinel üsulu ilə bərkliyin ölçü vahididir ? 

A)Mpa, Pa  B)N, dina  C)kC, C  D) 𝑁 𝑚2  ⁄ E) 𝑘𝐶
𝑠𝑚2⁄  

 

129.Aşağıdakılardan hansı kəmiyyət Rokvell üsulu ilə bərkliyin ölçü vahididir ? 

A)ölçü vahidi yoxdur  B)Mpa ilə ölçülür  C)kC– la ölçülür  D) 𝑁 𝑚2⁄  – la ölçülür 

E) 𝑘𝐶
𝑠𝑚2⁄  – la ölçülür 

 

130.Göstərilənlər hansılar bərkliyin təyin edilmə üsullarıdır ? 

A)Brinel, Rokvell, Vikkers    B)Marten, Le Şatelye 

C)Tamas, Bessemer                D)Benardos, Paton 

E)Nernst, Huk 

 

131.Brinel üsulu ilə bərkliyin təyini zamanı bərkliyin qiyməti hansı kəmiyyətdən 

asılıdır? 

A)kürəciyin izinin diametrindən                  B)kürəciyin izinin dərinliyindən 

C)heç bir kəmiyyətdən asılı asılı deyil         D)kürəciyin materialından 

E)cihazın dəqiqlik dərəcəsindən 

 

132.Rokvell üsulu ilə bərkliyin təyini zamanı bərkliyin qiyməti hansı 

A)almaz konusunun izinin dərinliyindən    B)almaz konusunun izinin diametrindən 

C)sferblatın dəqiqlik dərəcəsindən              D)tətbiq olunan şkalanın nıvündən 

E)almaz konusunun qalınlığından 

 

133.Aşağıda göstərilənlərdən hansılar qara metallar qrupuna aid  edilir ? 

A)Fe və dəmir əsaslı ərintilər      B)Au, Ag 

C)Mg, AlD) V, W, Nb 

E)Pt, Na, K 

 

134.Aşağıda göstərilənlərdən hansılar tez əriyən  metallar qrupuna aiddir ? 

A)Sn, Pb, Zn     B)Au, Ag 

C)V, Mo, Nb     D)Ta, V 

E)K, Al, Na 

 

135.Metalın xarakterik  xüsusiyyətləri  hansılarıdır ? 

A)Krista lquruluşu, istilik və elektrik keçiriciliyi , plastiklik qabiliyyəti 

B)Kristal quruluşu olmayan ,istilik və elektrik keçiriciliyi qabiliyyəti olan 

C)istilik və elektrik keçiriciliyi qabiliyyəti olmayan, plastiklik qabiliyyəti 

D)yalnız amorf quruluşu ,plastiklik qabiliyyəti olmayan 

E)şəffaf, aşağı temperaturda qaza çevirilən ,adi temperaturda aqreqat halını dəyişən 



 

 

136.Sudan yüngül metal hansıdır ? 

A)litium  B)sink  C)berilium  D)civə  E)alüminium 

 

137. 0 ̊ C – dən aşağı donmayan metal hansıdır ? 

A)civə  B)arsen  C)natrium  D)berillium  E)selen 

 

138. Evtektoidə qədərki poladlarda nə qədər karbon olur ? 

A) < 0,8 %  B) > 0,8  %  C) < 1,2%  D) > 1,2  %  E) 0,8 % 

 

139.Evtektoid   poladlarda nə qədər karbon olur ? 

A)0,8 %  B)1,8  %  C) 1,2 %  D)1,1  %  E)0,5 % 

 

140. Evtektoid   poladlarının strukturu nədən ibarət olur ? 

A)perlitdən  B)austenitdən   C)ledeburitdən  D)ferritdən  E)sorbitdən 

 

141.Çuqun və poladın tərkibində zərərli qatışıqlar hansı elementlər sayılır ? 

A)kükürd və fosfor  B)dəmir və karbon   C)kükürd və manqan 

D)xrom və nikel      E)molibden və manqan 

 

142. Evtektoiddən sonrakı poladda nə qədər karbon olur ? 

A)0,8 - 2,14 % - dən çox   B)0,8 % - dən az  C)0,7 %   D)0,7  - 2,14 %  E) 0,5 % 

 

143.Aşağıda göstərilənlərdən hansı çuqunu xarakterizə edir ? 

A)tərkibində 2,14  - 6,67 % C olan dəmir karbon ərintisi 

B)tərkibində  2,14 – dək % C olan dəmir karbon ərintisi 

C)tərkibində  3,14 % C olan dəmir karbon ərintisi 

D)tərkibində  6,67 –% çox C olan dəmir karbon ərintisi 

E)tərkibində  5,0 % C olan dəmir karbon ərintisi 

 

144.Aşağıda göstərilənlərdən hansı poladı  xarakterizə edir ? 

A)tərkibində 2,14  - dək C olan dəmir karbon ərintisi 

B)tərkibində  2,14 –6,67% C olan dəmir karbon ərintisi 

C)tərkibində  2,44 % C olan dəmir karbon ərintisi 

D)tərkibində  6,67 –% çox C olan dəmir karbon ərintisi 

E)tərkibində  2,8 % C olan dəmir karbon ərintisi 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

145. Polad və çuqunun arasındakı əsas fərq nədən ibarətdir ? 

A)çuqunun   tərkibində 2,14  - 6,67 % C, poladın tərkibində isə  2,14 – dək % C 

karbon olur  

B)çuqunun   tərkibində 2,14 % - dək C, poladın tərkibində  isə 2,14  - 6,67 % C 

karbon olur 

C)çuqunun   tərkibində 2,0  %  C, poladın tərkibində  isə 2,14  % - dək  C karbon olur 

D)çuqunun   tərkibində 2,24  - 6,67 % C, poladın tərkibində isə  3,14 – dək % C 

karbon olur 

E)çuqunun   tərkibində 1,0  %  C, poladın tərkibində  isə 2,14  % - dək  C karbon olur 

 

146.metalların plastikliyinin yüksək olması hansı halda əlverişlidir ? 

A)təzyiqlə emal zamanı                                             B)qaynaq zamanı 

C)maye metallı qəlib boşluğuna doldurduqda           D)bərkliyini ölçdükdə 

E)yonma zamanı 

 

147.Aşağılardakılardan hansı deformasiya növlərini xarakterizə edir ? 

A)elastiki , plastiki        B)gərginlik , müvəqqəti möhkəmlik 

C)nisbi uzanma, nisbi daralma       D)sürüşmə, tablama      E)dartılma, sıxılma 

 

148.Göstərilənlərdən hansılar  yalnız yaymanın növünü göstərir ? 

A)uzununa, eninə, çəpinə   B)üfüqi, eninə    C) perpendikulyar, uzununa 

D)uzununa, eninə, sağa       E)soldan, sağdan 

 

149.Bərklik şkalalardan hansı Brinelli üsulunun şkalasıdır ? 

A)HB  B)HRC  C)HV  D)HRA  E)HA 

 

150.Dəmir – karbon hal diaqramında likvidus xətti nəyi göstərir ? 

A)karbonun miqdarından asılı olaraq ərintinin kristallaımasının temperaturu 

B)kristallaımasının sonunu 

C)austenit kristallarının əmələ gəlməsinin baılanğıc temperaturu 

D)sementit kristallarının əmələ gəlməsinin baılanğıc temperaturu 

E)ferrit kristallarının əmələ gəlməsinin baılanğıc temperaturu 

 

151.Dəmir – karbon hal diaqramında lsolidus xətti nəyi göstərir ? 

A)metalın maye haldan bərk hala keçməsini sonunu 

B)metaldan ilk kristallarının ayrılmasını  

C)metalın ərimə temperaturunun sonunu 

D)peritektik reaksiyasının başlanqıcını 

E)evtektoid  reaksiyasının  sonunu 

 

152.Maye  metal , austenit və ferritdən ayrılan sementit biri – birindən hansı 

xassələrinə görə fərqlənir ? 



A) fərqi yoxdurB) karbonun miqdarına görəC) bərkliyinə görə 

D) kristal dənələrinin ölçülərinə görəE) kristal qəfəsin kipliyinə görə 

 

153.Evtektoid xətti üzrə ( 727 ̊  C) gedən çevrələmənin növünü göstərin 

A)ferrit çevrilməsi         B)ledeburit çevrilməsi    C)austenit çevrilməsi 

D)sementit çevrilməsi    E)perlit çevrilməsi 

 

154.Austenitdə karbonun maksimum miqdarı hansı temperaturda həll olur ? 

A)1147 ̊  C  B)727 ̊  C  C)1539 ̊  C  D)1400 ̊  C  E)1250 ̊  C 

 

155.Dəmir -  karbon ərintilərində evtektika reaksiyası  hansı temperaturda gedir 

? 

A)1147 ̊  C  B)727 ̊  C  C)1400 ̊C  D) 800 ̊C  E)1200 ̊  C 

 

156.Misin ərimə temperaturu nə qədərdir ? 

A)1083 ̊ C  B)1000 ̊ C  C)1200 ̊ C  D)1500 ̊ C  E)650 ̊ C 

 

157.Bürünc hansı metalların ərintisidir ? 

A)mis ilə sinkin   B)dəmir ilə nikelin  C)qurğuşunla qalayın  D)nikel ilə kobaltın 

E)qızıl ilə gümüşün 

 

158.Metalın kristallaşması nə deməkdir ? 

A) maye haldan bərk hala keçməsıB) əriməsiC) axmasıD) möhkəmliyi 

E) buxarlanması 

 

159.Polad və çuqunun mexaniki xassələri arasındakı əsas fərq nədən ibarətdir ? 

A)polad çuquna nisbətən daha böyük  plastikliyi əks etdirir  

B)çuqun polada  nisbətən daha böyük  plastikliyi əks etdirir 

C)çuqun polada  nisbətən daha böyük  nisbi uzanma əks etdirir 

D)polad  çuquna nisbətən kiçik bərkliyə malikdir  

E)çuqun polada  nisbətən daha böyük  zərbə özlülüyünə malikdir 

 

160.Möhkəmlik hansı ümumi xassəyə malikdir ? 

A)mexaniki B)kimyəvi  C)texnoloji  D)fiziki  E)istismar 

 

161.Bərklik  hansı ümumi xassəyə malikdir ? 

A)mexaniki B)kimyəvi  C)fiziki   D)texnoloji   E)təzyiqlə emal 

 

162.Metalın plastikliyini hansı kəmiyyət göstərir ? 

A)nisbi uzanma    B)istilik tutumu      C)maqnitləşmə qabiliyyəti 

D)elektrik müqaviməti   E)ekeçiriciliyi 

 

163.Metalın plastikliyini hansı kəmiyyətlə xarakterizə edir ? 

A)nisbi uzanma  B)maye axıcılıq  C)qaynaq olunma qabiliyyəti 



D)likvasiya         E)kəsməklə emal 

 

165.Brinel üsulu ilə metalın hansı xassəsi ölçülür ? 

A)bərkliyini  B)möhkəmliyini   C)plastikliyini  D)likvasiyasını  E)elastikliyini 

 

166.Rokvel  üsulu ilə  hansı xassə təyin edilir ? 

A)bərkliyini    B)elektrik keçiriciliyi   C)maqnit nüfuzluğunu 

D)döyülmə qabiliyyətini         E)istilik keçiriciliyini 

 

167.Metalların zərbə özlülüyü necə təyin edilir ? 

A)nümunəni sındırmaqla  B)nümunəni burmaqla   C)nümunəni əyməklə 

D)nümunənin istilik keçiriciliyini ölçməklə                                                    

E)nümunənin elektrik  keçiriciliyini ölçməklə 

 

168. Brinell ilə bərkliyi ölçmədə ucluğun forması necə olur ? 

A)kürə  B)konus  C)üçbucaq  D)prizma  E)silindr 

 

169.Rokvel üsulu ilə bərkliyi ölçmədə hansı formalı ucluqdan istifadə olunur ? 

A)kürə və konus   B)prizma və silindr   C)prizma və kürə     D)silindr və konus 

E)prizma və konus 

 

170. Brinell üsulu ilə bərkliyin qiyməti:  

A)HB = P / F  B)HB = F / P  C)HB = P · F  D)HB = P / B  E)HB = F / B 

 

171. Sıxlıq hansı parametr ilə xarakterizə olunur : 

A)ρ = Μ / V  B) ρ = Μ V  C) ρ = V / Μ  D) ρ = Μ /P   E) ρ = Μ /G 

 

172. Xətti genişləmə əmsalı hansı parametr ilə təyin olunur : 

A)α = l2 - l1 / l1    B)α = l1 - l2 / l1    C)α = l2 + l1 / l1    D)α = l1 · l2 / l1     E)α = l1 / l1 - l2 

 

173.Hansı deformasiya əvvəl baş verir ? 

A)elastik  B)plastik   C)eyni vaxta   D)heç biri baş vermir   E)qüvvə tətbiq 

 

174. Nisbi uzanma hansı hərflə göstərilir ? 

A)𝛿 B)𝛾  C)𝜎  D)휀  E) 𝜑 

 

175. Nisbi nazilmə hansı hərflə göstərilir ? 

A)𝜑  B)휀  C)𝜔  D)k  E)u 

 

176. Nisbi uzanma nəyi göstərir ? 

A)dartılma zamanı uzunluğun artması  B)dartılma zamanı uzunluğun azalması 

C)sıxma zamanı uzanmasını                  D)burma zamanı uzanmasını 

E)burma zamanı qısalmasını 

 



 

 

177. Nisbi nazilmə  nəyi göstərir ? 

A)dartılma zamanı  en kəsiyin azalmasını      B)sıxma zamanı en kəsiyin böyüməsini 

C)dartılmada nazilmə olmur                           D)dartılma zamanı  ------- 

E)sıxma zamanı en kəsiyin kiçilməsini 

 

178.Elastik deformasiya nədir ? 

A)gərginlik götürüləndən sonra yox olan           B)qalıq deformasiyaya 

C)strukturu dəyişən deformasiyaya                   D)strukturu dəyişməyən deformasiyaya 

E)plastikliyə təsir etməyən deformasiya 

 

179. Plastik deformasiya nədir ? 

A)gərginlik götürüləndən sonra qalan deformasiyaya        B)qalıq deformasiyaya 

C)struktura təsir etməyən  deformasiyaya      D)plastikliyə təsir etməyən deformasiya 

E)möhkəmliyə təsir etməyən deformasiya 

 

180.Mis – sink ərintisi necə adlanır ? 

A)tunc  B)bürünc  C)melxor  D)polad  E)çuqun 

 

181.Aşağıda göstərilənlərdən hansı tunc markasını göstərir ? 

A)БрОФ 6,5 – 0,4  B)Л62 – 7,9  C)В460 – 6,8  D)С435 – 6,4  E)45Л – 0,7 

 

182.Metalın bərkliyini ölçmək üçün əsas neçə üsuldan istifadə olunur ? 

A)4  B)8  C)1  D)5  E)10 

 

183.Brinelli ilə bərkliyi ölçəndə nümunəni sındırmaq lazımdırmı ? 

A)yox  B)hə  C)əyilməlidir  D)burulmalıdır  E)nümunəyə toxunmaq olmaz 

 

184. Mexaniki gərginlik nədir ? 

A)qüvvənin vahid en kəsik sahəsinə bılünməsindən olunan kəmiyyət  B)qüvvədir 

C)yükdür  D)həcmdir   E)tutumdur 

 

185. Şərti normal gərginlikləri hansı hərflə işarə edilir ? 

A)𝛿  B)𝜑  C)𝜔  D)𝛾  E)휀 

 

186.Xırda dənəli struktur quruluşu almaq üçün maye metala cüzi miqdarda 

başqa elementlərin daxil edilməsi prosesi necə adlanır ? 

A)modifikasiyalaşdırma  B)Legirləmə  C)kristallaşma 

D)zənginləşdirmə              E)yaxşılaşdırma 

 

187.Odadavamlı  materialların ərimə temperaturu nə qədərdir ? 

A)1730  ̊ C  B)1400  ̊ C  C)1320  ̊ C  D)1499  ̊ C  E)1250  ̊ C 

 



 

 

188.Flüsün  vəzifəsi  hansılardır ? 

A)sobada  koksu  yandırdıqda əmələ gələn küli posalaşdırmaq 

B)sobanı yenidən işə salnmaq və əritməni yerinə yetirmək 

C)xüsusi çalovlarla yerdə qalan qırıntını daşımaq 

D)filizin tərkibindəki metalın temperaturunu yüksəltmək 

E)tərkibindəki zərərli aşqarları tədricən təmizləmək 

 

189.Mazutun tərkibində neçe faiz hidrogen var ? 

A)10 – 12%  B)10 – 20%  C)11 -  14%  D)15 – 30%  E)20 – 25% 

 

190. Ağ çuqunların emalına aiddir ? 

A)tökmə  B)qaynaqlam  C)təzyiqlə emal  D)döyülə bilmə  E)presləmə üsulu 

 

191.Misin qaynama temperaturu nə qədərdir ? 

A)2360  ̊ CB)2400 ̊ CC)2350  ̊ CD)2520  ̊ CE)2760   ̊ C 

 

192.Maşın və sənaye avadanlıqların neçə faizi tökmə üsulu ilə hazırlanır ? 

A)50%  B)30%  C)40%  D)60%  E)55% 

 

193.Odadavamlı  materialların xassələrinə aiddir ? 

A)termiki davamlılıq  B)yeyilməyə davamlılıq   C)istiliye davamlılıq 

D)sərtliyə davamlılıq   E)titrəməyə davamlılıq 

 

194.Elektrik sobası neçə hissəyə ayrılır ? 

A)2  B)5   C)7  D)3  E) 9 

 

195.Koksun tərkibində nece faiz karbon var ? 

A)84 – 88 %   B)88 – 85 %   C)84 – 85%   D)83 – 82 %   E)83 – 89 % 

 

196.Koksun tərkibində neçə faiz kükürd var ? 

A)0,5 – 0,6 %  B)0,4 – 0,2 %  C)0,5 – 0,7 %   D)0,6 – 0,4 %   E)0,5 – 0,8 % 

 

197.Qırmızı  dəmirdaşında boş süxurun miqdarı nə qədərdir ? 

A)55 – 35 %   B)45 – 55 %   C)55 – 66 %  D)45 – 54 %   E)55 – 37 % 

 

198.Qırmızı  dəmirdaşında oksigenin miqdarı nə qədərdir ? 

A)1,1 %   B)1,5 %   C)1,9 %   D)1,7 %   E)1,4 % 

 

199.Maqnitli  dəmirdaşında boş süxurun miqdarı nə qədərdir ? 

A)60 – 30 %  B)60 – 40 %   C)60 – 50 %   D)60 – 20 %  E)60 – 70 % 

 

200.Maqnitli  dəmirdaşında metalın miqdarı nə qədərdir ? 



A) 40 – 70 %B)40 – 50 %C)40 – 80 %D)40 – 30 %E)40 – 20 % 

 

 


