
FƏNN:     ”Avtomobil   nəqliyyatının   istismarı” qr.79 
 
1. Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarının əsas məsələsi nədir? 

 

A) NV-nin etibarlığını tələb edilən səviyyədə saxlamaqla sərf olunan xərcləri azaltmaq; 

B) NV-nin istehsalını artırmaq;       C) NV-nin etibarlığını yüksəltmək;  

D) NV-nin konstruksiyasını təkmilləşdirmək;     E) NV-nin yanacaq qənaətliyini yüksəltmək. 

 

2.Sadalananlardan hansı NV-nin konstruktiv parameterdir? 

 

A) rəqsin amplitudası;   B) NV-nin gücü;    C) NV-nin yanacaq sərfi;    D) yeyilmənin qiyməti; 

E) detalların ölçüləri. 

 

3.Sadalananlardan NV-nin  konstruktiv parametrini göstərin. 

 

A)araboşluqları;    B) yeyilmənin qiyməti;    C) NV-nin gücü;      D) NV-nin yanacaq sərfi;  

E) rəqsin amplitudası. 

4. Struktur parametrlərinə daxildir: 

 

A) NV-nin elementinin qabarit və qarşılıqlı yerləşmə ölçüləri, ara boşluqları;  

B) NV-nin elementinin qabarit və qarşılıqlı yerləşmə ölçüləri. 

C) NV-nin elementinin qabarit ölçüləri; D) NV-nin elementinin qarşılıqlı yerləşmə ölçüləri; 

E) NV-nin elementinin ara boşluqları;  

    

5. Struktur parametrinin hansı qiymətləri mövcuddur? 

 

A) nominal, buraxılabilən və həddi;  B) nominal;    C) nominal və həddi;      D) buraxılabilən;   

E) buraxılabilən və həddi. 

 

6. NV-nin normal istismarında struktur parametri hansı hədlərdə olur? 

 

A) bn yyy  ; B) hn yyy  ;  C) hb yyy  ; D) hn yyy  ; E) bn yyy  . 

 

7. NV-nin struktur parametrinin dəyişmə qrafikində (1) rəqəmi hansı parametri göstərir?  

 

A)  nominal qiymət;     B)   həddi qiymət;     

C)   buraxılabilən qiymət;D)   resurs qiyməti; 

E)   periodiklik qiyməti.  

 

 

 

 

 

8. NV-nin struktur parametrinin dəyişmə qrafikində (2) 

rəqəmi hansı parametri göstərir?  

 

A)   buraxılabilən qiymət B)   nominal qiymət;  

C) həddi qiymət;     D)   resurs qiyməti; 

E)   periodiklik qiyməti.  
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9. NV-nin struktur parametrinin dəyişmə qrafikində (3) rəqəmi hansı parametri göstərir?  

 

A)   həddi qiymət;       B)   nominal qiymət; 

C)   buraxılabilən qiymət;     D)   resurs qiyməti; 

E)   periodiklik qiyməti.  

                                                           

10. NV-nin struktur parametrinin dəyişmə qrafikində (1) və 

(2) rəqəmləri müvafiq olaraq hansı parametrləri göstərir? 

 

A)  nominal və buraxılabilən qiymət;   

 B)  buraxılabilən və həddi qiymət; 

A)   nominal və həddi qiymət;   

D) nominal və resurs qiyməti;  

E)həddi və periodiklik qiyməti. 

 

11. NV-nin struktur parametrinin dəyişmə qrafikində (1) və 

(3) rəqəmləri hansı parametrləri göstərir? 

 

A)  nominal və həddi qiymət; B) nominal və buraxılabilən 

qiymət;   C)   buraxılabilən və həddi qiymət;     D)nominal 

və resurs qiyməti;     E) həddi və periodiklik qiyməti. 

 

 

12. NV-nin struktur parametrinin dəyişmə qrafikində (2) və 

(3) rəqəmləri hansı parametrləri göstərir? 

 

A)  buraxılabilən və həddi qiymət; 

B)   nominal və həddi qiymət;  

C)   nominal və buraxılabilən qiymət;   

D)   nominal və resurs qiyməti;  

 E) həddi və periodiklik qiyməti. 

 

13. NV-nin struktur parametrinin dəyişmə qrafikində (1) 

rəqəmi hansı parametri göstərir?  

 

A)  nominal qiymət;   

 B)   həddi qiymət;   

C)   resurs qiyməti;      

D)   buraxılabilən qiymət;     

E)   periodiklik qiyməti. 

 

14. NV-nin struktur parametrinin dəyişmə qrafikində (2) 

rəqəmi hansı parametri göstərir?  

 

A) buraxılabilən qiymət; 

B)   həddi qiymət;     

 C)   resurs qiyməti; 

D)   nominal qiymət;     

E)   periodiklik qiyməti. 

 

 

15. NV-nin struktur parametrinin dəyişmə qrafikində (3) 

rəqəmi hansı parametri göstərir?  

 

A)  həddi qiymət;       

B)   resurs qiyməti;  

C)   nominal qiymət; 

D)  buraxılabilən qiymət;   

E)   periodiklik qiyməti. 
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16. NV-nin struktur parametrinin dəyişmə qrafikində (1) və (2) rəqəmləri hansı parametrləri  

göstərir? 

 

A)  nominal və buraxılabilən; 

B)  nominal və həddi;    

C)  buraxılabilən və resurs; 

D) buraxılabilən və həddi; 

E) resurs və həddi. 

 

17. NV-nin struktur parametrinin dəyişmə qrafikində (1) və 

(3) rəqəmləri hansı parametrləri göstərir? 

 

A)  nominal və həddi;  B)  nominal və buraxılabilən; 

C)  buraxılabilən və resurs;    D) buraxılabilən və həddi; 

E) resurs və həddi. 

 

18.NV-nin struktur parametrinin dəyişmə qrafikində (2) və 

(3) rəqəmləri hansı parametrləri göstərir? 

 

A) buraxılabilən və həddi; 

B)  nominal və həddi;  

 C)  nominal və buraxılabilən; 

D)  buraxılabilən və resurs;  

 E)  resurs və həddi. 

 

 

19. NV-nin struktur parametrinin dəyişmə qrafikində (2) və 

(1) rəqəmləri hansı parametrləri göstərir? 

 

A) buraxılabilən və nominal; 

B)  nominal və həddi;  C)  həddi və buraxılabilən; 

D)  buraxılabilən və resurs;  E)  resurs və həddi. 

 

 

20. NV-nin struktur parametrinin dəyişmə qrafikində (3) və 

(1) rəqəmləri hansı parametrləri göstərir? 

 

A) həddi və nominal; 

B)  həddi və buraxılabilən;   

C)  buraxılabilən və resurs;   

 D)  buraxılabilən və nominal; 

E)  resurs və həddi. 

 

21. NV-nin keyfiyyəti nə ilə qiymətləndirilir? 

 

A) NV-nin istismar xüsusiyyətləri ilə;  

B) NV-nin tipi ilə;C) NV-nin çəkisi ilə; 

D) NV-nin qabariti ilə; 

 E) NV-nin istismar şəraiti ilə. 

 

22.NV-nin keyfiyyət strukturunun sxeminə müvafiq anlayışların düzgün ardıcıllığını göstərin. 

 

A)keyfiyyət, istismar xüsusiyyəti, parametr,  göstərici. 

B) keyfiyyət, istismar xüsusiyyəti, göstərici, parametr; 

C) keyfiyyət, göstərici, istismar xüsusiyyəti, parametr; 

D) istismar xüsusiyyəti, keyfiyyət, göstərici, parametr; 

E) keyfiyyət, parametr,  istismar xüsusiyyəti, göstərici; 
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23.NV-nin keyfiyyət strukturunda 1 xanasında hansı anlayış yazılmalıdır? 

 

A) keyfiyyət;    B) parametr;      C) istismar xüsusiyyəti;  D) göstərici; 

E) dinamiklik. 

 

24.NV-nin keyfiyyət strukturunda 2 xanasında hansı anlayış yazılmalıdır? 

 

A)istismar xüsusiyyəti;    B) parametr;  C) keyfiyyət;     D) göstərici; 

E) dinamiklik. 

 

25.NV-nin keyfiyyət strukturunda 3 xanasında hansı anlayış yazılmalıdır? 

 

A) parametr;     B) keyfiyyət;      C) istismar xüsusiyyəti;      D) göstərici; 

E) dinamiklik. 

 

26.NV-nin keyfiyyət strukturunda 4 xanasında hansı anlayış yazılmalıdır? 

 

A) göstərici;   B) parametr;   C) keyfiyyət;      D) istismar xüsusiyyəti;  

E) dinamiklik. 

 

27.NV-nin keyfiyyət strukturunda 1və 2  xanalarında hansı anlayışlar  

yazılmalıdır? 

 

A) keyfiyyət və istismar xüsusiyyəti;        B) parametr və göstərici;  

C) keyfiyyət və parametr;                    D) keyfiyyət və göstərici;  

 E) parametr və istismar xüsusiyyəti. 

 

28.NV-nin keyfiyyət strukturunda 1və 3  xanalarında hansı anlayışlar  

yazılmalıdır? 

 

A) keyfiyyət və parametr;                      B) parametr və göstərici;  

 C) keyfiyyət və istismar xüsusiyyəti;             D) keyfiyyət və göstərici; 

 E) parametr və istismar xüsusiyyəti. 

 

29.NV-nin keyfiyyət strukturunda 1və 4  xanalarında hansı anlayışlar  

yazılmalıdır? 

 

A) keyfiyyət və göstərici;  B) parametr və göstərici; C) keyfiyyət və parametr;  

 D) keyfiyyət və istismar xüsusiyyəti;  E) parametr və istismar xüsusiyyəti. 

 

30.NV-nin keyfiyyət strukturunda 2 və 3  xanalarında hansı anlayışlar  

yazılmalıdır? 

 

A) istismar xüsusiyyəti və parametr               B) parametr və göstərici;  

C) keyfiyyət və parametr;                     D) keyfiyyət və istismar xüsusiyyəti;  

E) keyfiyyət və göstərici;  . 

 

31.NV-nin keyfiyyət strukturunda 2 və 4  xanalarında hansı anlayışlar  

yazılmalıdır? 

 

A) istismar xüsusiyyəti və göstərici;           B) parametr və göstərici;  

C) keyfiyyət və parametr;                  D) keyfiyyət və istismar xüsusiyyəti;  

E) istismar xüsusiyyəti və parametr. 

 

32.NV-nin keyfiyyət strukturunda 3 və 4  xanalarında hansı anlayışlar  

yazılmalıdır? 

 

A) parametr və göstərici;                   B) keyfiyyət və parametr;  

C) keyfiyyət və istismar xüsusiyyəti;            D) istismar xüsusiyyəti və göstərici;   
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 E) istismar xüsusiyyəti və parametr. 

 

33.NV-nin keyfiyyət strukturunda 1, 2 və 3  xanalarında hansı anlayışlar  yazılmalıdır? 

 

A) keyfiyyət, istismar xüsusiyyəti, parametr;  

B) keyfiyyət, istismar xüsusiyyəti, göstərici;  

C) istismar xüsusiyyəti, keyfiyyət, göstərici;   

 D) keyfiyyət, parametr,  istismar xüsusiyyəti;     

E) keyfiyyət, göstərici, istismar xüsusiyyəti. 

 

 

 

34.NV-nin keyfiyyət strukturunda 2, 3 və  4  xanalarında hansı anlayışlar  yazılmalıdır? 

 

A) istismar xüsusiyyəti, parametr, göstərici;  B) keyfiyyət, istismar xüsusiyyəti, 

parametr;   C) istismar xüsusiyyəti, keyfiyyət, göstərici;  D) keyfiyyət, parametr,  

istismar xüsusiyyəti;     E) keyfiyyət, göstərici, istismar xüsusiyyəti. 

 

35.NV-nin keyfiyyət strukturunda 1, 2 və 4  xanalarında hansı anlayışlar  

yazılmalıdır? 

 

A) keyfiyyət, istismar xüsusiyyəti, göstərici;   

B) keyfiyyət, istismar xüsusiyyəti, parametr;   

C) istismar xüsusiyyəti, keyfiyyət, göstərici;   

D) keyfiyyət, parametr,  istismar xüsusiyyəti;    

 E) keyfiyyət, göstərici, istismar xüsusiyyəti. 

 

36. NV-nin əsas istismar xüsusiyyətləri hansılardır? 

 

A) bunların hamısı birlikdə.         B) imtinasızlıq və rahatlılıq;  

 C) yükgötürmə qabiliyyəti və tutumu;   

D) etibarlığı, ömüruzunluğu, məhsuldarlığı və təmirəyararlığı; 

E) NV-nin yanacaq qənaətliliyi, dinamikliyi, dəyanətliyi və keçiciliyi; 

 

37. Bunlardan hansı NV-nin istismar xüsusiyyətidir? 

 

A) yanacaq qənaətliliyi;  B) istismar şəraiti;  C) iqlim şəraiti;  D) texniki qulluğun periodikliyi; 

E) bunların hamısı birlikdə. 

 

38. Bunlardan hansı NV-nin istismar xüsusiyyətləridir? 

 

A) dinamiklik və yanacaq qənaətliliyi;       B) istismar və iqlim şəraiti;   

C) iqlim şəraiti və texniki qulluğun periodikliyi; 

D) cari təmirin və texniki qulluğun əmək tutumu; 

E) dinamiklik və istismar şəraiti. 

 

39. Bunlardan hansı NV-nin istismar xüsusiyyəti deyil? 

 

A) istismar şəraiti;   B) dinamiklik;   C) yükgötürmə qabiliyyəti;   D) yanacaq qənaətliliyi; 

E) imtinasızlıq. 

 

40. Bunlardan hansı NV-nin istismar xüsusiyyətləri deyil? 

 

A) texniki qulluq və cari təmirin əmək tutumu;      B) imtinasızlıq və rahatlılıq;   

C) dinamiklik və yanacaq qənaətliliyi;       D) yükgötürmə qabiliyyəti və tutumu; 

E) etibarlıq və dinamiklik. 
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41. Bunlardan hansı NV-nin dinamiklik xüsusiyyətinin parametridir? 

 

A) texniki sürət;    B) texniki qulluğun periodikliyi;       C) texniki qulluğun əmək tutumu;  

 D) cari təmirin əmək tutumu;                   E) xətti yanacaq sərfi. 

 

42. Bunlardan hansı NV-nin yanacaq qənaətliliyi xüsusiyyətinin parametridir? 

 

A) xətti yanacaq sərfi;    B) texniki qulluğun periodikliyi;     C) cari təmirin əmək tutumu; 

D) texniki sürət;             E) texniki qulluğun əmək tutumu. 

 

43. NV-nin texniki sürəti hansı ifadə ilə təyin edilir? 

 

A)      B)      C)      D)      E)  

 

 

44. NV-nin istismar sürəti hansı ifadə ilə təyin edilir? 

 

A)   B)   C)    D)  E)   

 

45. NV-nin texniki və istismar sürətləri üçün hansı nisbət doğrudur? 

 

A) it vv  ;  B) it vv  ;  C) it vv = ;  D)  it vv  ;  E) 1/ =it vv . 

 

46. NV-nin texniki sürətini hesablayın: L=6 km,  t1 =11 dəq,  t2 = 1 dəq. 

 

A)  saatkmvt /30= ;  B) saatkmvt /20= ;   C) saatkmvt /5= ;     D) saatkmvt /15= ;   

E) saatkmvt /40= . 

 

47. NV-nin istismar sürətini hesablayın: L=9 km,  t1 =24 dəq,  t2 = 2 dəq, t3 =4 dəq. 

 

A) saatkmvt /18= ;   B) saatkmvt /9= ;    C) saatkmvt /27= ;    D)  saatkmvt /16= ; 

E) saatkmvt /20= . 

 

48. NV-nin texniki və istismar sürətlərini hesablayın: L=8 km,  t1 =11 dəq,  t2 = 1 dəq, t3 =3 dəq. 

 

A) ;/32;/40 2 saatkmvsaatkmvt == ;      B) ;/16;/8 2 saatkmvsaatkmvt == ;   

C) ;/15;/30 2 saatkmvsaatkmvt == ;      D)  ;/40;/32 2 saatkmvsaatkmvt == ; 

E) ;/24;/32 2 saatkmvsaatkmvt == . 

 

49. NV-nin istismar və texniki sürətlərini hesablayın: L=7 km,  t1 =11 dəq,  t2 = 1 dəq, t3 =3 dəq. 

 

A) ;/35;/28 2 saatkmvsaatkmvt == ;   B) ;/25;/14 2 saatkmvsaatkmvt == ;   

C) ;/28;/35 2 saatkmvsaatkmvt == ;  D)  ;/28;/28 2 saatkmvsaatkmvt == ; 

E) ;/25;/35 2 saatkmvsaatkmvt == . 

 

50. NV-nin istismar və texniki sürətlərinin nisbətini hesablayın: L=10 km,  t1 =11 dəq,  t2 = 1 

dəq, t3 =3 dəq. 

 

A) ;8,0=
t

i

v

v
     B) ;0,1=

t

i

v

v
  C) ;6,0=

t

i

v

v
  D)  ;25,1=

t

i

v

v
  E) ;20,1=

t

i

v

v
. 
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51. NV-nin texniki və istismar sürətlərinin nisbətini hesablayın: L=12 km,  t1 =11 dəq,  

 t2 = 1 dəq, t3 =3 dəq. 

 

A)  ;25,1=
i

t

v

v
   B) ;10,1=

i

t

v

v
  C) ;80,0=

i

t

v

v
  D) 65,0=

i

t

v

v
;  E) 20,1=

i

t

v

v
.  

 

52. Xüsusi yanacaq sərfi hansı ifadə ilə təyin edilir? 

 

A) 
e

s
e

N

Q
g

1000
= ;   B) 

1000
=

s

e
e

Q

N
g ;   C)

se

e
QN

g


=
1000

;  D) 
1000

=
e

s
e

N

Q
g ;   

E) 
s

e
e

Q

N
g

1000
= . 

 

53.Xüsusi yanacaq sərfinin ölçü vahidi hansıdır? 

 

A) 
saatkVt

qr


.      B) 

saat

qrkVt 
;     C)

 
saatqr

kVt


;    D) 

qr

saatkVt 
;     E) 

kVt

saatqr 
;    

 

54. NV-nin və ya onun elementinin resursu nədir? 

 

A) istismara başlandığı andan silinməyə qədər olan işləmə müddəti və ya yürüş; 

B) cari təmirə qədər olan müddət və ya yürüş;  C) texniki qulluqların periodikliyi; 

D) imtinaya qədər olan müddət və ya yürüş;   E) imtinalararası yürüş. 

 

55. NV-nin resursu əsasən hansı amillərdən asılıdır? 

 

A) A və C bəndlərində göstərilənlərdən;     

B) NV-nin konstruksiyasının təkmilliyindən və istehsal keyfiyyətindən;   

C) NV-nin yanacaq sərfindən;                D) NV-nin istismar şəraitindən;    

 E)  B və C bəndlərində göstərilənlərdən. 

 

56.NV-nin texniki vəziyyəti anlayışı nədir? 

 

A) NV-nin texniki imkan parametrlərinin istismar normalarına müvafiq gəlmə dərəcəsidir;   

B) struktur parametrinin həddi qiymətidir   C) NV-nin texniki imkan parametrlərinin istismarda 

dəyişmə xarakteridir;    D) struktur parametrinin nominal qiymətidir; 

E) NV-nin texniki imkan parametrlərinin nisbətidir. 

 

57. NV-nin texniki vəziyyətinin dəyişməsi hansı amillərdən asılıdır? 

 

A) sadalanan amillərin hamısından.    B) istismar şəraitindən;      C) iqlim şəraitindən;   

 D) texniki qulluq və cari təmirin aparılma keyfiyyətindən;             

 E) istismar materiallarının keyfiyyətindən;  

 

 58. NV-nin işləmə qabiliyyəti nədir? 

 

A) NV-nin texniki parametrləri normativ hüdudlarda olmaq şərtilə öz  funksiyasını yerinə 

yetirmə qabiliyyətidir; 

B) NV-nin texniki parametrlərinin faktiki qiymətidir;   

C) NV-nin texniki parametrlərinin istənilən qiymətlərində öz funksiyasını yerinə yetirmə 

qabiliyyətidir;          

 D) parametrlərin faktiki və normativ qiymətləri arasındakı fərqdir;  

E) NV-nin istənilən istismar şəraitində öz funksiyasını yerinə yetirmə qabiliyyətidir. 
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59. İmtina anlayışı nədir? 

 

A) NV-nin və ya elementinin işləmə qabiliyyətinin tam və yaxud natamam itirilməsi; 

B) NV-nin və ya elementinin çətin yol şəraitində işləyə bilməməsi; 

C) NV-nin və ya elementinin böyük yüklənmə rejimində işləyə bilməməsi; 

D) NV-nin və ya elementinin yüksək sürət rejimində işləyə bilməməsi; 

E) NV-nin və ya elementinin parametrinin faktiki qiymətidir. 

 

60. Bunlardan hansı NV-nin imtinasıdır? 

 

A) B və D bəndində göstərilənlər .  B) NV-nin  salonunda lampanın sıradan çıxması;   

C) NV-nin mühərrikinin sıradan çıxması;  D) NV-nin qapısında batığın olması;  

 D) NV-nin tormoz şlanqının partlaması; 

 

 

61. Bunlardan hansı NV-nin imtinasıdır? 

 

A) NV-nin tormoz şlanqının partlaması;    

B) NV-nin salonunda işıqlanma lampasının sıradan çıxması;  

C) NV-nin qapısının deformasiyalı olması;  

D) NV-nin işıqlanma farasının şüşəsində çatın olması;  

 E) NV-nin salonunda arxa görünüş güzgünün olmaması. 

 

62. Sadalananlardan hansı NV-nin təhlükəli imtinasıdır? 

 

A) tormoz şlanqının partlaması;       B) mühərrikin porşeninin sınması;    

C) ötürmələr qutusunun sonuncu pilləyə keçməməsi; 

D) ilişmə muftasının sıxıcı yastığının sıradan çıxması;     E) yarımoxun qırılması. 

 

63. Sadalananlardan hansı NV-nin təhlükəli imtinası deyil? 

 

A) B və D bəndində göstərilənlər.          B) sükan ötürməsində oynağının qırılması;  

C) ötürmələr qutusunun sonuncu pilləyə keçməməsi; 

D) tormoz şlanqının partlaması;        E) yarımoxun yastığının sıradan çıxması  

 

64. Nasazlıq anlayışı nədir? 

 

A) NV-ni qiymətləndirən göstəricilərin ən azı birinin texniki sənədlərdəkinə uyğun olmaması; 

B) NV-ni qiymətləndirən göstərijilər;  C) NV-ni qiymətləndirən göstərijilərin qiyməti; 

D) NV-ni qiymətləndirən göstəricilərin ən azı birinin texniki sənədlərdəkinə uyğun olması; 

E) NV-ni qiymətləndirən göstəricilərin texniki sənədlərdəki qiymətləri. 

 

65. Aşağıdakılardan hansılar NV-nin nasazlığıdır? 

 

A) NV-nin salonunda işıqlanma lampasının sıradan çıxması; 

 B) NV-nin mühərrikinin sıradan çıxması;        C) NV-nin şininin partlaması;    

 D) A və E bəndində göstərilənlər;                    E) NV-nin tormoz şlanqının partlaması. 

 

66.Aşağıdakılardan hansılar NV-nin nasazlığıdır? 

 

A) A və E bəndində göstərilənlər;   B) NV-nin salonunda işıqlanma lampasının sıradan çıxması;  

C) NV-nin mühərrikinin sıradan çıxması;         D) NV-nin şininin partlaması 

E) NV-nin qapısının batığı. 

 

67.Aşağıdakılardan hansılar NV-nin nasazlığıdır? 

 

A) NV-nin qapısının batığı;              B) NV-nin yarımoxunun qırılması;   

C) NV-nin mühərrikinin sıradan çıxması;               D) A və E bəndində göstərilənlər; 

  E) NV-nin şininin partlaması. 
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68.Aşağıdakılardan hansılar NV-nin nasazlığıdır? 

 

A) NV-nin arxa görmə güzgüsünün sınması;       B) NV-nin yarımoxunun qırılması;  

C) NV-nin şininin partlaması;           D) NV-nin mühərrikinin sıradan çıxması;  

E) A və C bəndində göstərilənlər. 

 

69.Aşağıdakılardan hansılar NV-nin nasazlığıdır? 

 

A) NV-nin arxa görmə güzgüsünün sınması.              B) NV-nin yarımoxunun qırılması;  

 C) NV-nin mühərrikinin sıradan çıxması;                   D) NV-nin tormoz şlanqının partlaması;     

 E) A və B bəndində göstərilənlər;  

 

 

70.Aşağıdakılardan hansılar NV-nin nasazlığıdır? 

 

A) NV-nin alın şüşəsinin çatlaması;                  B) NV-nin yarımoxunun qırılması;  

 C) NV-nin tormoz şlanqının partlaması;             D) A və E bəndində göstərilənlər;  

E) NV-nin mühərrikinin sıradan çıxması 

 

71. NV-nin texniki vəziyyətinin dəyişmə səbəbləri hansılardır? 

 

A) yeyilmə, köhnəlmə və korroziya;             B) sürtünmə, yeyilmə və köhnəlmə;  

 C) sürtünmə, yeyilmə və korroziya;             D)  yeyilmə və köhnəlmə; 

E)  sürtünmə və yeyilmə. 

 

72. Sxemdə xanalardakı rəqəmlərin yerində hansılar yazılmalıdır? 

 

A)  yeyilmə, köhnəlmə və korroziya; 

B) sürtünmə, yeyilmə və köhnəlmə; 

C) sürtünmə, yeyilmə və korroziya; 

D) yeyilmə, köhnəlmə və quru sürtünmə ; 

E)  sürtünmə, yeyilmə və mayeli sürtünmə. 

 

 

73. Sxemdə xanadakı 3  rəqəminin yerində nə 

yazılmalıdır? 

 

A) korroziya;    B) sürtünmə;    C) quru sürtünmə ; 

D)  abraziv yeyilmə;   E)  mayeli sürtünmə. 

 

 

 

74. Sxemdə xanadakı 1 rəqəminin yerində nə  

yazılmalıdır? 

 

A) yeyilmə;   B) sürtünmə;    C) quru sürtünmə;     

D)  abraziv yeyilmə;   E)  mayeli sürtünmə. 

 

 

75. Sxemdə xanadakı 2 rəqəminin yerində nə  

yazılmalıdır? 

 

A) köhnəlmə;  B) sürtünmə; C) quru sürtünmə; 

D) abraziv yeyilmə;   E)  mayeli sürtünmə. 
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76. Sxemdə xanalardakı 1 və 2 rəqəmlərinin yerində hansılar yazılmalıdır? 

 

A)  yeyilmə və köhnəlmə. 

B) sürtünmə və  yeyilmə;  C) sürtünmə və korroziya; 

D) yeyilmə və quru sürtünmə ;  

 E) yeyilmə və mayeli sürtünmə;      

  

77. Sxemdə xanalardakı 1 və 3 rəqəmlərinin yerində hansılar yazılmalıdır? 

 

A) yeyilmə və korroziya;    B) sürtünmə və yeyilmə; 

C) yeyilmə və quru sürtünmə ;  

D) mayeli sürtünmə və korroziya;    

E)  yeyilmə və mayeli sürtünmə. 

 

 

78. Sürtünmənin növləri hansılardır? 

 

A) diyirlənmə, sürüşmə və mürəkkəb;     B) diyirlənmə və mürəkkəb;  C) sürüşmə və mürəkkəb; 

D) mürəkkəb;                     E) diyirlənmə və sürüşmə. 

 

79. Sürtünmə əmsalı hansı ifadə ilə təyin edilir? 

 

A)        B)     C)      D)        E)  

 

80.Detalın səthinə təsir edən xarici qüvvə P = 45 N səthlə 030 bucaq əmələ gətirir. Sürtünmə 

əmsalı f =0,20. Sürtünmə qüvvəsinin (F) qiymətini hesablayın. 

 

A) 4,5 N;      B) 45 N;       C) 90 N;      D) 22,5 N;       E) 9,0 N. 

 

81.Detalın səthinə təsir edən xarici qüvvə P = 60 N səthlə 030 bucaq əmələ gətirir. Sürtünmə 

əmsalı f =0,25. Sürtünmə qüvvəsinin (F) qiymətini hesablayın. 

 

A) 7,5 N;     B) 45 N;     C) 60 N;     D) 4,5 N;      E) 6,0 N. 

 

82.Detalın səthinə təsir edən xarici qüvvə P = 80 N səthlə 030 bucaq əmələ gətirir. Sürtünmə 

əmsalı f =0,25. Sürtünmə qüvvəsinin (F) qiymətini hesablayın. 

 

A) 10 N;    B) 80 N;     C) 8,0 N;      D) 2,5 N;     E) 40  N. 

 

83.Detalın səthinə təsir edən xarici qüvvə P = 90 N səthlə 030 bucaq əmələ gətirir. Sürtünmə 

əmsalı f =0,3. Sürtünmə qüvvəsinin (F) qiymətini hesablayın. 

 

A) 13,5 N;      B) 45 N;     C) 10 N;     D) 90 N;     E) 30  N. 

 

84.Detalın səthinə təsir edən xarici qüvvə P = 100 N səthlə 030 bucaq əmələ gətirir. Sürtünmə 

əmsalı f =0,25. Sürtünmə qüvvəsinin (F) qiymətini hesablayın. 

 

A) 12,5  N.      B) 50 N;     C) 100 N;       D) 2,5 N;     E) 13,5 N;  

  

85.Detalın səthinə təsir edən xarici qüvvə P = 120 N səthlə 030 bucaq əmələ gətirir. Sürtünmə 

əmsalı f =0,15. Sürtünmə qüvvəsinin (F) qiymətini hesablayın. 

 

A)  9 N;      B) 120 N;      C)  60 N;      D)  15 N;      E)  12 N. 
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86.Detalın səthinə təsir edən xarici qüvvə P = 60 N səthlə 060 bucaq əmələ gətirir. Sürtünmə 

əmsalı f =0,25. Sürtünmə qüvvəsinin (F) qiymətini hesablayın. 

 

A)7,5 ;       B) 4,5  ;       C) 60 ;         D) 2,5 ;    E) 5,5  . 

 

87.Detalın səthinə təsir edən xarici qüvvə P = 50 N səthlə 060 bucaq əmələ gətirir. Sürtünmə 

əmsalı f =0,20. Sürtünmə qüvvəsinin (F) qiymətini hesablayın. 

 

A) 2,5 ;   B) 7,5 ;   C) 5,5 ;    D) 5 ;    E) 20  . 

 

88.Detalın səthinə təsir edən xarici qüvvə P = 80 N səthlə 060 bucaq əmələ gətirir. Sürtünmə 

əmsalı f =0,25. Sürtünmə qüvvəsinin (F) qiymətini hesablayın. 

 

A) 10  .       B) 8 ;    C) 5,5 ;   D)  80 ;     E) 2,5 ;    

   

89.Detalın səthinə təsir edən xarici qüvvə P = 100 N səthlə 060 bucaq əmələ gətirir. Sürtünmə 

əmsalı f =0,3. Sürtünmə qüvvəsinin (F) qiymətini hesablayın. 

 

A) 15 ;    B) 150 ;    C)  3 ;    D) 5 ;    E) 10  . 

 

90.Detalın səthinə təsir edən xarici qüvvə P = 90 N səthlə 060 bucaq əmələ gətirir. Sürtünmə 

əmsalı f =0,20. Sürtünmə qüvvəsinin (F) qiymətini hesablayın. 

 

A)  9 ;     B) 45 ;    C) 90 ;   D) 5 ;     E) 10  . 

 

91.Detalın səthinə təsir edən xarici qüvvə P= 50 N səthlə 030  bucaq əmələ gətirir. Sürtünmə 

qüvvəsi F = 5,5 N Sürtünmə əmsalının ( f )  qiymətini hesablayın. 

 

A) 0,22;     B) 0,55;   C) 0,24;    D) 0,52;      E) 0,12. 

 

92.Detalın səthinə təsir edən xarici qüvvə P= 60 N səthlə 030  bucaq əmələ gətirir. Sürtünmə 

qüvvəsi F = 7,5 N Sürtünmə əmsalının ( f )  qiymətini hesablayın. 

 

A) 0,25;   B)  0,2   C)  0,30;   D)  0,20;    E)  0,125. 

 

93.Detalın səthinə təsir edən xarici qüvvə P= 70 N səthlə 030  bucaq əmələ gətirir. Sürtünmə 

qüvvəsi F = 7 N Sürtünmə əmsalının ( f )  qiymətini hesablayın. 

 

A) 0,20;   B)  0,25;   C)  0,10;    D)  0,35;   E)  0,15. 

 

94.Detalın səthinə təsir edən xarici qüvvə P= 80 N səthlə 030  bucaq əmələ gətirir. Sürtünmə 

qüvvəsi F = 12 N Sürtünmə əmsalının ( f )  qiymətini hesablayın. 

 

A)  0,30;   B)  0,25;  C)  0,20;   D)  0,10;   E)  0,15. 

 

95.Detalın səthinə təsir edən xarici qüvvə P= 100 N səthlə 030  bucaq əmələ gətirir. Sürtünmə 

qüvvəsi F = 12 N Sürtünmə əmsalının ( f )  qiymətini hesablayın. 

 

A)  0,24.     B)  0,25;     C)  0,22;      D)  0,14;    E)  0,30;   

   

96. Detalın səthinə təsir edən xarici qüvvə P= 50 N səthlə 060  bucaq əmələ gətirir. Sürtünmə 

qüvvəsi F = 5,5 N Sürtünmə əmsalının ( f )  qiymətini hesablayın. 

 

A) 0,22 ;    B) 0,5 ;    C) 0,55  ;    D) 0,25 ;    E) 0,52  . 
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97. Sürtgü yağının iştirakına görə sürtünmə növləri hansılardır? 

 

A) quru, mayeli və sərhəd sürtünməsi;      B) quru və sərhəd sürtünməsi;    C) mayeli;    

 D) mayeli və sərhəd sürtünməsi;     E) quru və mayeli. 

 

98. Yeyilmə prosesi nədir? 

 

A) detalların forma, çəki və ölçüsünün tədricən dəyişməsi; 

B) detalların formasının tədricən dəyişməsi;   C) detalların çəkisinin tədricən dəyişməsi; 

D) detalların ölçüsünün dəyişməsi;   E) detalların çəki və ölçülərinin tədricən dəyişməsi. 

 

99. Yeyilmənin neçə növü var? 

 

A) 3;   B) 1;   C) 7;    D) 6;   E) 2. 

 

 

100. Yeyilmənin əsas növləri hansılardır? 

 

A) mexaniki, molekulyar-mexaniki və korrozion-mexaniki.        B) mexaniki;        

 C) molekulyar-mexaniki;          D) korrozion-mexaniki;   

 E) molekulyar-mexaniki və korrozion-mexaniki;   

  

101. Mexaniki yeyilmənin neçə növü var? 

 

A) 4;          B) 1;            C) 3;                 D) 7;                      E) 2. 

 

102. Mexaniki yeyilmənin əsas növləri hansılardır? 

 

A) abraziv, plastik deformasiyadan əmələ gələn, kövrək dağılma nəticəsində yaranan,  

yorğunluq təsirindən yaranan. 

 

B) abraziv, plastik deformasiyadan əmələ gələn;    

C) abraziv, plastik deformasiyadan əmələ gələn, kövrək dağılma nəticəsində yaranan, korrozion 

mexaniki;    

D) abraziv, kövrək dağılma nəticəsində yaranan;   

E) abraziv, kövrək dağılma nəticəsində yaranan, yorğunluq təsirindən yaranan;  

 

103. Yeyilmə prosesi .......... gedən prosesdir 
 

A) fasiləsiz           B) diskret;       C) fasilələrlə;         D) əvvəl fasiləsiz sonra fasilələrlə;   

 E) əvvəl diskret sonra fasiləsiz. 

 

104. Yeyilmə prosesinin qrafiki ............ əyridir.  

 

A) monoton artan;           B) diskret;                  C) monoton azalan;                       

D) əvvəl monoton artan  sonra monoton azalan;   E) əvvəl diskret sonra monoton artan. 

 

105. Detalın yeyilmə prosesinin qrafiki neçə xarakterik dövrdən ibarətdir? 

 

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

 

106. Detalın yeyilmə prosesinin qrafiki hansı xarakterik dövrlərdən ibarətdir? 

 

A) uyuşma dövrü , normal istismar dövrü, proqressiv yeyilmələr (qəza) dövrü; 

B) uyuşma dövrü , normal istismar dövrü, istismardan sonrakı dövrü; 

C) uyuşma dövrü,  proqressiv yeyilmələr (qəza) dövrü, istismardan sonrakı dövrü; 

D) normal istismar dövrü, proqressiv yeyilmələr (qəza) dövrü; 

E) normal istismar dövrü, proqressiv yeyilmələr (qəza) dövrü, istismardan sonrakı      

     dövrü. 
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107. Detalın yeyilmə prosesinin dövrləri üçün hansı ardıcıllıq doğrudur? 

 

A) uyuşma dövrü, normal istismar dövrü, proqressiv yeyilmələr (qəza) dövrü; 

B) uyuşma dövrü,  proqressiv yeyilmələr (qəza) dövrü, normal istismar dövrü; 

C) normal istismar dövrü, proqressiv yeyilmələr (qəza) dövrü, uyuşma dövrü; 

D) proqressiv yeyilmələr (qəza) dövrü, uyuşma dövrü , normal istismar dövrü; 

E) proqressiv yeyilmələr (qəza) dövrü, normal istismar dövrü, uyuşma dövrü. 

108. Detalın yeyilmə prosesində yeyilmə şiddəti hansı dövrdə ən kiçikdir? 

 

A) normal istismar dövründə;  B) uyuşma dövründə;  C) proqressiv yeyilmələr (qəza) dövründə;  

D) uyuşma və normal istismar dövründə;  E) uyuşma və proqressiv yeyilmələr (qəza) dövründə. 

 

 

109. Detalın yeyilmə prosesində yeyilmə şiddəti hansı dövrdə böyükdür? 

 

A) uyuşma dövründə;  B) proqressiv yeyilmələr (qəza) dövründə;  C) normal istismar dövründə;  

D) uyuşma və normal istismar dövründə; 

E) uyuşma və proqressiv yeyilmələr (qəza) dövründə. 

110. Detalın yeyilmə prosesinin qrafikindəki (I) dövr  hansıdır? 

 

A) uyuşma dövrü;  B) istismardan sonrakı dövr;      

C) normal istismar dövrü; 

D) proqressiv yeyilmələr (qəza) dövrü; 

E) istismara hazırlıq dövrü.  
 
 
 

111. Detalın yeyilmə prosesinin qrafikindəki (II) dövr  

hansıdır? 

 

A) normal istismar dövrü. 

B) istismardan sonrakı dövr;                                                   

C) uyuşma dövrü;  

D) istismara hazırlıq dövrü; 

E) proqressiv yeyilmələr (qəza) dövrü; 

 

 

112. Detalın yeyilmə prosesinin qrafikindəki (III) dövr  

hansıdır? 

 

A) proqressiv yeyilmələr (qəza) dövrü;  

B) istismardan sonrakı dövr;  

C) istismara hazırlıq dövrü; 

D) uyuşma dövrü; 

E) normal istismar dövrü. 

 

113. Detalın yeyilmə prosesinin qrafikinə əsasən onun resursu hansı dövrlərlə müəyyən edilir? 

 

A) uyuşma dövrü və normal istismar dövrü; 

B) proqressiv yeyilmələr (qəza) dövrü 

 və istismardan sonrakı dövr; 

C) uyuşma dövrü və proqressiv yeyilmələr 

 (qəza) dövrü;  

D) istismara hazırlıq dövrü və uyuşma dövrü; 

E) normal istismar dövrü və proqressiv yeyilmələr (qəza) 
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dövrü. 

114. Yeyilmə prosesinin qrafikinə əsasən normal istismar dövrü yeyilmə əyrisinin maillik 

bucağının    hansı qiymətində daha böyük olacaqdır? 

 

A) daima azalan;  B)daima artan;  C) daima sabit qalan; 

D) əvvəl artan sonra sabit qalan ;  

E) əvvəl sabit qalan sonra daima artan. 

 

 

115. Yeyilmə prosesinin qrafikinə əsasən ixtiyari nöqtədə yeyilmə şiddəti hansı ifadə ilə təyin 

edilir?  

 

A)        B)    C)   

D)                 E) . 

 

 

 

 

 

116. Yeyilmə prosesinin qrafikinə əsasən normal istismar dövrü 

  -nın hansı qiymətində daha böyük olacaqdır? 

 

A) daima azalan; B) daima artan; C) daima sabit qalan; 

D) əvvəl artan sonra sabit qalan ; 

E) əvvəl sabit qalan sonra daima artan. 

 

117. Detalın yeyilmə prosesində uyuşma dövründəki     və  normal istismar dövründəki   

   arasındakı nisbət  necədir? 

 

A)    B)        C)  

D)        E)  
 

118. Detalın yeyilmə prosesində uyuşma dövründəki     və  normal istismar dövründəki   

   arasındakı nisbət  necədir? 

 

A)        B)        C)         

D)        E)       

 

119. Detalın yeyilmə prosesinin qrafikinə əsasən    qiymətində uyuşma dövrünün 

əyrisində yeyilmə şiddətini tapın. 

 

A)          B)        C)        D)        E)  

 

120. Detalın yeyilmə prosesinin qrafikinə əsasən    qiymətində uyuşma dövrünün 

əyrisində yeyilmə şiddətini tapın.   

A)        B)        C)        D)        E)  
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121. Detalın yeyilmə prosesinin qrafikinə əsasən    qiymətində uyuşma dövrünün 

əyrisində yeyilmə şiddətini tapın.   

 

A)          B)       C)       D)        E)  

 

122. Detalın yeyilmə prosesinin qrafikinə əsasən    qiymətində uyuşma dövrünün 

əyrisində yeyilmə şiddətini tapın.   

 

A)    A)   C)     D)         

E)  

 

123. Detalın yeyilmə prosesinin qrafikinə əsasən    qiymətində uyuşma dövrünün 

əyrisində yeyilmə şiddətini tapın.   

 

A)        B)     C)      D)       E)  

 

124. Detalın yeyilmə prosesinin qrafikinə əsasən    qiymətində uyuşma dövrünün 

əyrisində yeyilmə şiddətini tapın.   

 

A)        B)    C)      D)         

E)  

125. Detalın yeyilmə prosesinin qrafikinə əsasən    qiymətində uyuşma dövrünün 

əyrisində yeyilmə şiddətini tapın.   

 

A)      B)   C)    D)     

E)  

126. Detalın yeyilmə prosesinin qrafikinə əsasən    qiymətində uyuşma dövrünün 

əyrisində yeyilmə şiddətini tapın.  

  

A)        B)        C)        D)        E)  
 

127. Detalın yeyilmə prosesinin qrafikinə əsasən    qiymətində uyuşma dövrünün 

əyrisində yeyilmə şiddətini tapın.  

  

A)        B)        C)        D)        E)  
 

128. Detalın yeyilmə prosesində normal istismar dövründəki yürüşlə   , uyuşma dövründəki 

yürüşün      nisbəti  hansı qiymətə bərabərdir? 

 

A)        B)        C)   D)        E)  

 

129. Detalın yeyilmə prosesində normal istismar dövründəki yürüşlə   , uyuşma dövründəki 

yürüşün      cəmi  üçün hansı  bərabərlik doğrudur? 

 

A)    B)        C)      D)         

E)  
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130. Detalın normal istismar dövründəki yürüşü   , resursu isə  

olduğu halda, uyuşma dövründəki yürüşü (  )  tapın. 

 

A)        B)        C)     D)      

E)  

131. Detalın uyuşma dövründəki yürüşü  , resursu isə  olduğu 

halda, normal istismar dövründəki yürüşü (  )  tapın. 

 

A)     B)        C)     D)         

E)  

132. Detalın normal istismar və uyuşma dövründəki yürüşlərin nisbəti    resursu isə 

 olduğu halda, normal istismar dövründəki yürüşü (  )  tapın. 

 

A)      B)        C)   D)         

E)  

133. Detalın normal istismar və uyuşma dövründəki yürüşlərin nisbəti    resursu isə 

 olduğu halda, uyuşma dövründəki yürüşü ( )  tapın. 

 

A)        B)        C)    D)     

 E)         

134. Detalın normal istismar və uyuşma dövründəki yürüşlərin nisbəti    resursu isə 

 olduğu halda, normal istismar dövründəki yürüşü ( )  tapın. 

 

A)     B)        C)   D)         

E)  

135. Detalın normal istismar və uyuşma dövründəki yürüşlərin nisbəti    resursu isə 

 olduğu halda, uyuşma dövründəki yürüşü ( )  tapın. 

 

A)   B)        C)    D)         

E)  

136. Detalın normal istismar və uyuşma dövründəki yürüşlərin nisbəti    resursu isə 

 olduğu halda, uyuşma dövründəki yürüşü ( )  tapın. 

 

A)        B)   C)    D)         

E)  

137. Detalın normal istismar və uyuşma dövründəki yürüşlərin nisbəti    resursu isə 

 olduğu halda, normal istismar dövründəki yürüşü ( )  tapın. 

 

A)        B)        C)     D)      

E)  

138. Detalın normal istismar və uyuşma dövründəki yürüşlərin nisbəti    resursu isə 

 olduğu halda, uyuşma dövründəki yürüşü ( )  tapın. 

 

A)   B)        C)   D)         
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E)  

139. Detalın normal istismar və uyuşma dövründəki yürüşlərin nisbəti    resursu isə 

 olduğu halda, normal istismar dövründəki yürüşü ( )  tapın. 

 

A)        B)        C)    D)     

E)  

140. Detalın uyuşma və normal istismar dövründəki yürüşlərin nisbəti    resursu isə 

 olduğu halda, uyuşma dövründəki yürüşü ( )  tapın. 

 

A)        B)        C)    D)     

E)  

141. Detalın uyuşma və normal istismar dövründəki yürüşlərin nisbəti    resursu isə 

 olduğu halda, normal istismar dövründəki yürüşü ( )  tapın. 

 

A)    B)        C)    D)         

E)  

142. Detalın uyuşma və normal istismar dövründəki yürüşlərin nisbəti    resursu isə 

 olduğu halda, uyuşma dövründəki yürüşü ( )  tapın. 

 

A)       B)        C)    D)         

E)  

143. Detalın uyuşma və normal istismar dövründəki yürüşlərin nisbəti    resursu isə 

 olduğu halda, normal istismar dövründəki yürüşü ( )  tapın. 

 

A)        B)     C)     D)         

E)  

144. Detalın resursu uyuşma dövründəki yürüşdən 34 dəfə böyükdür. Normal istismar 

dövründəki yürüş  olduğu halda, uyuşma dövründəki yürüşü ( )  tapın. 

 

A)      B)        C)    D)     

E)         

145. Detalın normal istismar və uyuşma dövründəki yürüşlər fərqi  resursu isə 

 -dir.  Uyuşma dövründəki yürüşü ( )  tapın. 

 

A)        B)        C)        D)     

E)  

146. Yeyilmə sürəti nədir? 

 

A) yeyilmənin mütləq qiymətinin yeyilmə müddətinə nisbəti;     

B) yeyilmə müddətinin yeyilmənin mütləq qiymətinə nisbəti;  C) yeyilmənin mütləq qiymətidir;   

D) yeyilmənin mütləq qiyməti ilə yeyilmə müddətinin hasili;   

E) yeyilmənin mütləq qiymətinin detalın ölçüsünə nisbəti. 

 

147. Yeyilmə sürəti hansı ifadə ilə təyin edilir? 

 

A)  ;  B)  ;   C)  ;  D)  ;  E)  
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148. Yeyilmə intensivliyi hansı ifadə ilə təyin edilir? 

 

A)  ;  B)  ;  C)  ;  D)  ;  E)  . 

 

149. NV-nin yürüşü  sınaqdan əvvəl 7000 km, sınaqdan sonra 10000 km olmuşdur. Sınaq 

ərzində detalın mütləq yeyilməsi 0,6 mm olduğu halda yeyilmə intensivliyini  hesablayın. 

 

A)    B)    C)    D)   E)   

 

 

150. NV-nin yürüşü  sınaqdan əvvəl 5000 km, sınaqdan sonra 9000 km olmuşdur. Sınaq ərzində 

detalın mütləq yeyilməsi 0,6 mm olduğu halda yeyilmə intensivliyini  hesablayın. 

 

A)  B)   C)   D)   E)    

 

151. Slindrik formalı detalların xarici ölçüsünün yeyilməsinin mütləq qiyməti hansı ifadə ilə 

təyin edilir? 

 

A) .B) ;   C) ;   D) ;   E) ;    

 

152. Slindrik formalı detalların daxili ölçüsünün  yeyilməsinin mütləq qiyməti hansı ifadə ilə 

təyin edilir? 

 

A) ;   B) ;   C) ;   D)  ;     E) . 

 

153.Oyuq açma üsulunda yeyilmənin mütləq qiyməti hansı ifadə ilə təyin edilir? 

 

A) ;     B)  ;     C)            

D)           E) . 

 

154.İz salma üsulunda yeyilmənin mütləq qiyməti hansı ifadə ilə təyin edilir? 

 

A)      B)  ;     C)    D) ;    

E) . 

 

155.Oyuq açma üsulunda yeyilmənin mütləq qiymətini (mm-lə) hesablayın: ,  r  

 

A)  ;  B)   C) ;    D)   
E) . 

 

                                                                                                                                       

156. Ümumi şəkildə yeyilmə qanunauyğunluğunun riyazi ifadəsi hansıdır?   

  

A)          B)       C)  

D)       E)  . 

 

157. Quru sürtünmə şəraiti üçün yeyilmə qanunauyğunluğu hansıdır? 

 

A)    B)     C)      D)    

E) . 
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158. Quru sürtünmə şəraiti üçün 

 

A)    B)     C))       D)    

E) . 

 

159. İdeal mayeli sürtünmə şərti necədir? 

 

A)   B)    C)   D)  

E)  

 

160.Detalların yeyilmə qanunauyğunluğunun       riyazi ifadəsində   

parametri nədir? 

 

A) sürtünən detalın xətti ölçülərinin dəyişməsi; 

B) sürtünmənin baş verdiyi yürüş (sürtünmə yolu); 

C) sürtünmə şəraitindən asılı olan sabit kəmiyyət; 

D) sürtünən səthlər arasındakı araboşluğu; 

E) sürtünmə səthinin xətti ölçüsü. 

 

161.Detalların yeyilmə qanunauyğunluğunun       riyazi ifadəsində   

parametri nədir? 

 

A) sürtünmənin baş verdiyi yürüş (sürtünmə yolu); 

B) sürtünən detalın xətti ölçülərinin dəyişməsi; 

C) sürtünmə şəraitindən asılı olan sabit kəmiyyət; 

D) sürtünən səthlər arasındakı araboşluğu; 

E) sürtünmə səthinin xətti ölçüsü. 

 

162.Detalların yeyilmə qanunauyğunluğunun       riyazi ifadəsində    

parametri nədir? 

 

A) sürtünmə şəraitindən asılı olan sabit kəmiyyət; 

B) sürtünmənin baş verdiyi yürüş (sürtünmə yolu); 

C) sürtünən detalın xətti ölçülərinin dəyişməsi; 

D) sürtünən səthlər arasındakı araboşluğu; 

E) sürtünmə səthinin xətti ölçüsü. 

 

163.Detalların yeyilmə qanunauyğunluğunun       riyazi ifadəsində    

parametri nədir? 

 

A) sürtünmə şəraitindən asılı olan sabit kəmiyyət; 

B) sürtünmənin baş verdiyi yürüş (sürtünmə yolu); 

C) sürtünən detalın xətti ölçülərinin dəyişməsi; 

D) sürtünən səthlər arasındakı araboşluğu; 

E) sürtünmə səthinin xətti ölçüsü. 

 

164.Detalların yeyilmə qanunauyğunluğunun      riyazi ifadəsində   

parametri nədir? 

 

A) səthlər arasında xüsusi təzyiq; 

B) sürtünmənin baş verdiyi yürüş (sürtünmə yolu); 

C) sürtünən detalın xətti ölçülərinin dəyişməsi; 

D) sürtünən səthlər arasındakı araboşluğu; 

E) sürtünmə səthinin xətti ölçüsü. 
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165.Detalların yeyilmə qanunauyğunluğunun      riyazi ifadəsində   

parametri nədir? 

 

A) yağ qatları arasında hidrodinamik təzyiqin dəyişməsini təyin edən əmsal. 

B) sürtünmənin baş verdiyi yürüş (sürtünmə yolu); 

C) sürtünən detalın xətti ölçülərinin dəyişməsi; 

D) səthlər arasında xüsusi təzyiq; 

E) sürtünən səthlər arasındakı araboşluğu; 

 

166.Detalların yeyilmə qanunauyğunluğunun      riyazi ifadəsində   

parametri nədir? 

 

A) sürtünən səthlərin nisbi yerdəyişmə sürəti; 

B) sürtünən detalın xətti ölçülərinin dəyişməsi; 

C) səthlər arasında xüsusi təzyiq; 

D) sürtünən səthlər arasındakı araboşluğu; 

E) yağ qatları arasında hidrodinamik təzyiqin dəyişməsini təyin edən əmsal. 

 

167.Detalların yeyilmə qanunauyğunluğunun      riyazi ifadəsində    

parametri nədir? 

 

A) səthlər arasındakı yağın özlülüyü; 

B) sürtünən səthlərin nisbi yerdəyişmə sürəti; 

C) sürtünən detalın xətti ölçülərinin dəyişməsi; 

D) yağ qatları arasında hidrodinamik təzyiqin dəyişməsini təyin edən əmsal; 

E) sürtünən səthlər arasındakı araboşluğu. 

 

168.Detalların yeyilmə qanunauyğunluğunun      riyazi ifadəsində    

parametri nədir? 

 

A) sürtünmə səthinin xətti ölçüsü; 

B) sürtünən səthlərin nisbi yerdəyişmə sürəti; 

C) sürtünən detalın xətti ölçülərinin dəyişməsi; 

D) səthlər arasındakı yağın özlülüyü; 

E) sürtünən səthlər arasındakı araboşluğu. 

 

169.Detalların yeyilmə qanunauyğunluğunun      riyazi ifadəsində    

parametri nədir? 

 

A) sürtünmə səthinin xətti ölçüsü; 

B) sürtünən səthlərin nisbi yerdəyişmə sürəti; 

C) sürtünən detalın xətti ölçülərinin dəyişməsi; 

D) səthlər arasındakı yağın özlülüyü; 

E) sürtünən səthlər arasındakı araboşluğu. 

 

170.Ümumi şəkildə yeyilmə qanunauyğunluğunun riyazi ifadəsindən istifadə edərək yeyilmə 

intensivliyini hesablayın. Şərti qiymətlər:  

 

A) ;    B) ;       C) ;         D) ;          E)   

 

171.Ümumi şəkildə yeyilmə qanunauyğunluğunun riyazi ifadəsindən istifadə edərək yeyilmə 

intensivliyini hesablayın. Şərti qiymətlər:  

 

A) ;       B) ;      C) ;       D) ;       E)   
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172.Ümumi şəkildə yeyilmə qanunauyğunluğunun riyazi ifadəsindən istifadə edərək yeyilmə 

intensivliyini hesablayın. Şərti qiymətlər:  

 

A) ;  B) ;  C) ;   D) ;   E)   

 

173.Ümumi şəkildə yeyilmə qanunauyğunluğunun riyazi ifadəsindən istifadə edərək yeyilmə 

intensivliyini hesablayın. Şərti qiymətlər:  

 

A) ;  B) ;  C) ;  D) ;  E)   

 

174.Ümumi şəkildə yeyilmə qanunauyğunluğunun riyazi ifadəsindən istifadə edərək yeyilmə 

intensivliyini hesablayın. Şərti qiymətlər:  

 

A) ;  B) ;  C) ;  D) ;  E)   

 

175. Yeyilmənin təyin üsulları hansılardır? 

 

A) bütün göstərilən üsullarla. 

B) mikrometr, yeyilmə məhsullarının yağda miqdarının təyin olunması; 

C) detalların çəkilərinin təyini və spektral analiz;  D) süni bazalar yaratmaq üsulu; 

E) radioaktiv izotoplar üsulu;     

 

176. Sadalananlardan hansı yeyilmənin təyin üsulu deyil? 

 

A) A və C bəndində göstərilənlər.   B) yanacaq sərfinin təyini;    C) detalların çəkilərinin təyini; 

D) materialların xüsusi çəkisinin təyini;    E) süni bazalar yaratmaq üsulu;  

 

177. Sadalananlardan hansı yeyilmənin təyin üsulu deyil? 

 

A) B və D bəndində göstərilənlər.  B) detalların çəkilərinin təyini;    C) yanacaq sərfinin təyini;    

D) mikrometr;                                E) materialların xüsusi çəkisinin təyini;     

  

178. Sadalananlardan hansı yeyilmənin təyin üsulu deyil? 

 

A) yanacaq sərfinin təyini;  B) detalların çəkilərinin təyini;  C) mikrometr; 

D) süni bazalar yaratmaq üsulu;    E) radioaktiv izotoplar üsulu. 

 

179. Sadalananlardan hansı yeyilmənin təyin üsulu deyil? 

 

A) materialların xüsusi çəkisinin təyini;    B) detalların çəkilərinin təyini;     C) mikrometr;    

  D) süni bazalar yaratmaq üsulu              E) radioaktiv izotoplar üsulu. 

 

180. Sadalananlardan hansı yeyilmənin təyin üsulu deyil? 

 

A) xətti sürətin təyini;           B) yeyilmə məhsullarının yağda miqdarının təyin olunması;     

C) mikrometr;   D) süni bazalar yaratmaq üsulu;    E) radioaktiv izotoplar üsulu. 

 

181. Sadalananlardan hansı yeyilmənin təyin üsulu deyil? 

 

A) mühərrikdə yağın səviyyəsinin təyin olunması; 

B) yeyilmə məhsullarının yağda miqdarının təyin olunması;     B) mikrometr; 

C) süni bazalar yaratmaq üsulu;   E) radioaktiv izotoplar üsulu. 

 

182. Sadalananlardan hansı yeyilmənin təyin üsulu deyil? 

 

A) qurulma bucaqlarının təyini. 

B) yeyilmə məhsullarının yağda miqdarının təyin olunması;     C) mikrometr; 

D) süni bazalar yaratmaq üsulu;   E) radioaktiv izotoplar üsulu; 
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183. Sadalananlardan hansı yeyilmənin təyin üsuludur? 

 

A) detalların çəkilərinin təyini;                B) yanacaq sərfinin təyini; 

C) xaric qazlarının ölçülməsi;                  D) materialların xüsusi çəkisinin təyini; 

E) xətti sürətin təyini. 

 

184. Sadalananlardan hansı yeyilmənin təyin üsuludur? 

 

A) mikrometr.      B) qurulma bucaqlarının təyini;           C) yanacaq sərfinin təyini; 

D) xaric qazlarının ölçülməsi;               E) materialların xüsusi çəkisinin təyini; 

 

185. Sadalananlardan hansı yeyilmənin təyin üsuludur? 

 

A) radioaktiv izotoplar üsulu;           B) mühərrikdə yağın səviyyəsinin təyin olunması;     

C) xaric qazlarının ölçülməsi;            D) materialların xüsusi çəkisinin təyini; 

E) yanacaq sərfinin təyini. 

 

186. Sadalananlardan hansı yeyilmənin təyin üsuludur? 

 

A) süni bazalar yaratmaq üsulu;    B) materialların xüsusi çəkisinin təyini;     

C) xaric qazlarının ölçülməsi;          D) mühərrikdə yağın səviyyəsinin təyin olunması; 

E) yanacaq sərfinin təyini. 

 

187. Sadalananlardan hansı yeyilmənin təyin üsuludur? 

 

A) yeyilmə məhsullarının yağda miqdarının təyin olunması;  B) xaric qazlarının ölçülməsi;     

C) materialların xüsusi çəkisinin təyini;        D) mühərrikdə yağın səviyyəsinin təyin olunması; 

E) yanacaq sərfinin təyini. 

 

188. Sadalananlardan hansı yeyilmənin təyin üsuludur? 

 

A) spektral analiz;      B) xaric qazlarının ölçülməsi;     

C) mühərrikdə yağın səviyyəsinin təyin olunması; 

D) materialların xüsusi çəkisinin təyini;     E) yanacaq sərfinin təyini. 

 

189. Süni bazalar yaratmanın neçə üsulu var? 

 

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

 

190. Süni bazalar yaratmanın üsulları hansılardır? 

 

A) iz salma,  oyuq açma;                                     B) iz salma, mikrometr;    

C) detalların çəkilərinin təyini,  oyuq açma;        D) radioaktiv izotoplar, oyuq açma; 

E) mikrometr, oyuq açma. 

 

191. Sadalananlardan hansı süni bazalar yaratmaq üsulu deyil? 

 

A) A və B bəndlərində göstərilənlər.      B) mikrometr;        C) detalların çəkilərinin təyini;    

 D) oyuq açma;                                      E) iz salma; 

 

192. Sadalananlardan hansı  süni bazalar yaratmaq üsuludur? 

 

A) oyuq açma;  B) detalların çəkilərinin təyini;    C) mikrometr; 

D) radioaktiv izotoplar;       E) B və D bəndlərində göstərilənlər. 

 

193. Sadalananlardan hansı  süni bazalar yaratmaq üsuludur? 

 

A) A və D bəndlərində göstərilənlər.  B) oyuq açma;  C) detalların çəkilərinin təyini;   

 D) mikrometr;                                   E) iz salma;      
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194. Sadalananlardan hansı  süni bazalar yaratmaq üsuludur? 

 

A) iz salma;       B) mikrometr;    C) detalların çəkilərinin təyini;     D) radioaktiv izotoplar;      

 E) A və D bəndlərində göstərilənlər. 

 

195. İzsalma üsulunda yeyilmənin mütləq qiyməti hansı ifadədən təyin edilir? 

 

A)   B)   C)    D)      E)    

 

196.Oyuq açma üsullarında yeyilmənin mütləq qiyməti hansı ifadədən təyin edilir? 

 

A)    B)     C)     D)     

E)    

 

197. NV-nin detallarının korroziyasının neçə növü var? 

 

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

 

198. Elektrokimyəvi korroziyanın neçə növü var? 

 

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

 

199. Kimyəvi korroziyanın neçə növü var? 

 

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

 

200. NV-nin texniki vəziyyətinin dəyişməsinə təsir edən amillərə daxildir: 

 

A) sadalanan amillərin hamısı.               B) konstruktiv-texnoloji amillər;     

C) istismar materiallarının keyfiyyəti;                        D) istismar şəraiti;    

E) texniki qulluq və təmirin aparılma keyfiyyəti; 

 

201. Konstruktiv-texnoloji amillərə daxildir: 

 

A) konstruksiyanın təkmilləşdirilməsi, materialların keyfiyyəti və hazırlanma texnologiyası; 

B) konstruksiyanın tipi, təkmilləşdirilməsi və materialların keyfiyyəti; 

C)  konstruksiyanın mexanizmləri, təkmilləşdirilməsi və hazırlanma texnologiyası; 

D)  konstruksiyanın tipi, mexanizmləri və hazırlanma texnologiyası; 

E)  konstruksiyanın tipi, mexanizmləri və materialların keyfiyyəti. 

 

202. NV-nin texniki vəziyyətinə təsir edən istismar şəraiti amilinə nə daxildir? 

 

A) göstərilənlərin hamısı.  B) yol şəraiti;  C) iqlim şəraiti;   D) NV-nin idarə edilmə şəraiti;    

 E) NV-nin saxlanma şəraiti; 

 

203. NV-nin etibarlılığı nədir? 

 

A) verilmiş istismar şəraitində öz funksiyasını yerinə yetirə bilmə xüsusiyyəti; 

B) istismar zamanı minimal yanacaq sərf etmə qabiliyyəti; 

C) çətin istismar şəraitində keçicilik qabiliyyətini saxlamaq xüsusiyyəti; 

D) baş vermiş imtinanın aradan qaldırıla bilmə xüsusiyyəti; 

E) istismar müddətində təmir və texniki qulluğa ehtiyacın olmaması xüsusiyyəti. 

 

204.NV-nin etibarlılığının neçə xüsusiyyəti vardır? 

 

A) 4;          B) 1;         C) 2;                   D) 3;            E) 5. 
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205. NV-nin etibarlılığının xüsusiyyətləri hansılardır? 

 

A) imtinasızlıq, uzunömürlük,  təmirəyararlıq və qorunma.         B) imtinasızlıq;   

C) təmirəyararlıq və uzunömürlük;    D) uzunömürlük, imtinasızlıq və qorunma;    

E) imtinasızlıq, uzunömürlük və yanacaq qənaətliliyi;    

 

  206. Sadalanlardan hansı NV-nin etibarlılıq xüsusiyyəti deyil? 

 

A) yanacaq qənaətliliyi;      B) imtinasızlıq;    C) təmirəyararlıq;   D) uzunömürlük;   

 E) qorunma qabiliyyəti. 

 

207. Sadalanlardan hansı NV-nin etibarlılıq xüsusiyyəti deyil? 

 

A) dinamiklik.   B) imtinasızlıq;  C) təmirəyararlıq;   D) uzunömürlük;   E) qorunma qabiliyyəti; 

 

208. Sadalanlardan hansı NV-nin etibarlılıq xüsusiyyəti deyil? 

 

A) yükgötürmə qabiliyyəti;   B) imtinasızlıq;   C) təmirəyararlıq;  D) uzunömürlük; 

E) qorunma qabiliyyəti. 

 

209. Sadalanlardan hansı NV-nin etibarlılıq xüsusiyyəti deyil? 

 

A) sərnişin tutumu;  B) imtinasızlıq;   C) uzunömürlük;    D) təmirəyararlıq; 

E) qorunma qabiliyyəti. 

 

210. Sadalanlardan hansı NV-nin etibarlılıq xüsusiyyəti deyil? 

 

A) dəyanətlik;   B) imtinasızlıq;    C) uzunömürlük;   D) təmirəyararlıq; 

E) qorunma qabiliyyəti. 

 

211. NV-nin imtinasızlığı nədir? 

 

A) müəyyən yürüş intervalında TQ və T-ə dayanmadan işləmə qabiliyyətini fasiləsiz saxlama  

      xüsusiyyəti; 

B) çətin yol şəraitində keçiçiliyini saxlaması; 

C) istismarda maksimal sürətlə hərəkət edə bilmə qabiliyyəti; 

D) minimal yanacaq sərfi ilə öz funksiyasını yerinə yetirmək; 

E) TQ və T-ə dayanmaqla silinməyə qədər işləmə qabiliyyətini saxlama xüsusiyyəti. 

 

212. NV-nin ömüruzunluğu nədir? 

 

A) TQ və T-ə dayanmaqla silinməyə qədər işləmə qabiliyyətini saxlama xüsusiyyəti; 

B) imtina və nasazlıq baş vermədən öz funksiyasını yerinə yetirmək; 

C) imtinaya qədər orta yürüşdür; 

D) TQ və T-ə dayanmadan müəyyən yürüş intervalında işləmə qabiliyyətini saxlama  

 xüsusiyyətidir;     

 E) imtinalararası yürüşdür. 

 

213. NV-nin təmirəyararlığı nədir? 

 

A) NV-də baş vermiş imtina və nasazlığı minimum vaxt ərzində aradan qaldırıla bilmə  

xüsusiyyəti; 

B) NV-nin tez-tez təmirə dayanması;     C) NV-nin təmirə dayanmaması; 

D) NV-də baş vermiş imtina və nasazlığın sökülmədən təyin edilməsi; 

E) NV-də baş vermiş imtina və nasazlığının bərpadan sonra bir daha baş verməməsi. 

 

214. İmtinasız işləmə ehtimalı etibarlılığın hansı xüsusiyyətinin parametridir? 

 

A) imtinasızlığın;     B) ömüruzunluğunun;  C) qorunma xüsusiyyətinin;      D) təmirəyararlığın; 
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E) bunların hamısının. 

 

215. İmtinalararası yürüş etibarlılığın hansı xüsusiyyətinin parametridir? 

 

A) ömüruzunluğunun;   B) imtinasızlığın;   C) təmirəyararlığın; 

D) imtinasızlığın və təmirəyararlığın;          E) qorunma xüsusiyyətinin. 

 

216. Orta bərpa olunma vaxtı etibarlılığın hansı xüsusiyyətinin parametridir? 

 

A) təmirəyararlığın;      B) ömüruzunluğunun;                   C) imtinasızlığın;   

 D) imtinasızlığın və qorunma xüsusiyyətinin;    E) qorunma xüsusiyyətinin. 

 

217. Etibarlılığın əsas kəmiyyət göstəriciləri hansılardır? 

 

A) bunların hamısı.           B) variasiya amplitudası;         C) riyazi gözləmə;   

 D) dispersiya və ya orta kvadratik meyllənmə;                E) variasiya əmsalı;    

         

218. Riyazi gözləmə və ya orta qiymət hansı ifadə ilə təyin edilir? 
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219. Orta kvadratik meyllənmə hansı ifadə ilə təyin edilir? 
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220. Variasiya əmsalı hansı ifadə ilə təyin edilir? 
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221. Variasiya amplitudası hansı ifadədən təyin edilir? 

A) minmax llR −= ;  B) 
max

minmax

l

ll
R

−
= ;    C) 

min
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−
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E) ( )minmax lllR +−= . 

 

 

 

 

222. İmtinasız işləmə ehtimalı hansı ifadə ilə təyin edilir? 
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223. İmtina ehtimalı hansı ifadə ilə təyin edilir? 
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224. Eyni markalı 3 mühərrikin imtinaya qədər yürüşləri 

  Mühərrikin imtina yürüşünün riyazi gözləməsini  

hesablayın. 

 

A)    B)   C)     D)    E)  

 

225. Eyni markalı 3 mühərrikin imtinaya qədər yürüşləri 

  Mühərrikin imtina yürüşünün riyazi gözləməsini  

hesablayın. 

 

A)    B)    C)       D)     E)  

 

226. Eyni markalı 3 mühərrikin imtinaya qədər yürüşləri 

  Mühərrikin imtina yürüşünün riyazi gözləməsini  

hesablayın. 

 

A)      B)     C)      D)  

E)  

 

227. Eyni markalı 4 mühərrikin imtinaya qədər yürüşləri 

  Mühərrikin imtina yürüşünün 

riyazi gözləməsini  hesablayın. 

 

A)      B)     C)       D)  

E)  

 

228. Eyni markalı 4 mühərrikin imtinaya qədər yürüşləri 

  Mühərrikin imtina yürüşünün 

riyazi gözləməsini  hesablayın. 

 

A)     B)   C)   D)   E)  

 

229. Eyni markalı 4 mühərrikin imtinaya qədər yürüşləri 

  Mühərrikin imtina yürüşünün 

riyazi gözləməsini  hesablayın. 

 

A)   B)   C)   D)     E)  

 

230. Eyni markalı 4 mühərrikin imtinaya qədər yürüşləri 

  Mühərrikin imtina yürüşünün 

riyazi gözləməsini  hesablayın. 

 

A)    B)   C)    D)   E)  

 

231. Ötürmələr qutusunun imtina yürüşünün riyazi gözləməsi  orta kvadratik 

meyllənməsi isə  Variasiya əmsalını təyin edin. 

 

A)        B)        C)       D)                E)  

 

232. Ötürmələr qutusunun imtina yürüşünün riyazi gözləməsi  orta kvadratik 

meyllənməsi isə  Variasiya əmsalını təyin edin. 
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A)        B)         C)         D)        E)     

 

233. Ötürmələr qutusunun imtina yürüşünün riyazi gözləməsi  orta kvadratik 

meyllənməsi isə  Variasiya əmsalını təyin edin. 

 

A)     B)     C)    D)      E)  

 

234. Ötürmələr qutusunun imtina yürüşünün riyazi gözləməsi  orta kvadratik 

meyllənməsi isə  Variasiya əmsalını təyin edin. 

 

A)    B)    C)    D)      E)  

 

235. Eyni markalı 4 mühərrikin imtinaya qədər yürüşləri 

  Mühərrikin imtina yürüşünün  

variasiya amplitudasını  hesablayın.  

 

A) R ;  B) R     C)  R ;  D)  R ;   E)  R  

 

236. Eyni markalı 4 mühərrikin imtinaya qədər yürüşləri 

  Mühərrikin imtina yürüşünün  

variasiya amplitudasını  hesablayın.  

 

A) R   B)  R ;  C)  R ;   D) R ;   E)  R  

 

237. Eyni markalı 5 mühərrikin imtinaya qədər yürüşləri 

  Mühərrikin imtina 

yürüşünün  variasiya amplitudasını  hesablayın.  

 

A)  R ;  B)  R    C)  R ;    D) R ;    E)  R  

 

238. Eyni markalı 5 mühərrikin imtinaya qədər yürüşləri 

  Mühərrikin imtina 

yürüşünün  variasiya amplitudasını  hesablayın.  

 

A)  R ;  B)  R     C)  R ;  D) R ;  E)  R  

 

239. Eyni markalı 5 mühərrikin imtinaya qədər yürüşləri 

  Mühərrikin imtina 

yürüşünün  variasiya amplitudasını  hesablayın.  

 

A) R ;  B)  R    C)  R ;   D)  R ;   E)  R  

 

240. Eyni markalı 5 ötürmələr qutusunun imtinaya qədər yürüşləri 

  Ötürmələr 

qutusunun imtina yürüşünün  variasiya amplitudasını  hesablayın.  

 

A)  R ;    B)  R    C)  R ;    D) R ; 

E)  R  

 

241.NV-nin diaqnostikası nədir? 

 

A) NV-nin texniki vəziyyətinin sökmədən təyin edilməsi; 

B) NV-nin texniki vəziyyətinin vizual baxışla təyin edilməsi; 

C)  NV-nin texniki vəziyyətinin dəyişməsi;  

D) NV-nin aqreqatlarının bərpası; 

E) NV-nin struktur parametrlərinin birbaşa ölçmə ilə təyin edilməsi; 
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242. Diaqnostik parametrlərə neçə tələb qoyulur? 

 

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

 

243. Diaqnostik parametrlərə qoyulan tələblər hansılardır? 

 

A) həssaslıq, birmənalılıq, stabillik və informativlik;  

B)  həssaslıq, birmənalılıq, dəyişkənlik və informativlik;  

C) həssaslıq, xətti asılılıq, stabillik və informativlik;  

D) qeyri həssaslıq, birmənalılıq, stabillik və informativlik;  

E) həssaslıq, birmənalılıq, stabillik və qeyri informativlik;  

 

 

244. Diaqnostik parametrlərin birmənalılığı nədir? 

 

A) bir struktur parametrinə yalnız bir diaqnostik parametrin uyğun olması; 

B) bir struktur parametrinə ən azı iki diaqnostik parametrin uyğun olması; 

C) bir struktur parametrinə yalnız iki diaqnostik parametrin uyğun olması; 

D) bir diaqnostik parametrə ən azı iki struktur parametrinin uyğun olması; 

E) bir diaqnostik parametrə iki struktur parametrinin uyğun olması; 

 

 

245.Cümləni tamamlayın. 

NV-nin konstruktiv parametrlərini bilavasitə ölçülmək imkanı məhdud olduqda onun ... təyin 

etdikdə dolayı və ya (xarici) diaqnostika parametrləri istifadə olunur. 

 

A) texniki vəziyyətini;     B) texniki sürətini;   C) kütlə parametrini;   D) texniki istismarını; 

E) texniki diaqnostikasını. 

246.Cümləni tamamlayın. 

NV-nin texniki vəziyyətini təyin etdikdə dolayı və ya (xarici) ... istifadə olunur. 

 

A) diaqnostika parametrləri;       B) quruluşlar;   C) kütlə parametrləri;   D) vasitələr;    

E) təsvirlər. 

247. Cümləni tamamlayın. 

NV-nin ... təyin etdikdə dolayı və ya (xarici) diaqnostika parametrləri istifadə olunur. 

 

A) texniki vəziyyətini.   B) texniki istismarını;   C) texniki ölçməsini;      D) texniki sürətini;    

E) texniki diaqnostikasını; 

248.Cümləni tamamlayın. 

NV-nin mühərrikinin texniki vəziyyəti haqqında onun ... dəyişməsinə görə mühakimə yürütmək 

olar. 

 

A) gücünün;   B) sürətinin;  C) uzunluğunun; D) ötürmə qabiliyyətinin; 

E) ötürmə ədədinin. 

 

249.Cümləni tamamlayın. 

Mühərrikin texniki vəziyyəti haqqında ...   dəyişməsinə görə mühakimə yürütmək olar. 

 

A) kompressiyanın;     B) uzunluğunun;  C) sürətinin;  D) ötürmə qabiliyyətinin; 

E) ötürmə ədədinin. 

 

250.Cümləni tamamlayın. 

Mühərrikin texniki vəziyyəti haqqında ... dəyişməsinə görə mühakimə yürütmək olar. 

 

A) mühərrikin yağ sərfinin;    B) ötürmə qabiliyyətinin;     C) sürətinin;     D) uzunluğunun;   

 E) ötürmə ədədinin. 
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251.Cümləni tamamlayın. 

Nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətlərinin fərdi qaydada təyin olunmasında xarici 

təzahürlərə (əlamətlərə) əsaslanan ... xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

 

A) texniki diaqnostika;     B) texniki yanaşma;   C) texniki istismar;   D) texniki sahə;     

E) texniki əmsal. 

 

252.Cümləni tamamlayın. 

Nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətlərinin ... qaydada təyin olunmasında xarici 

təzahürlərə (əlamətlərə) əsaslanan texniki diaqnostika xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

  

A) fərdi            B) kütləvi;         C) ümumi;         D) xüsusi;    E) qruplaşmış;     

 

253.Cümləni tamamlayın. 

Nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətlərinin fərdi qaydada təyin olunmasında ... təzahürlərə 

əsaslanan texniki diaqnostika xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

  

A) xarici;        B) xüsusi;          C) ümumi;        D) qruplaşmış;     E) kütləvi. 

 

254.Diaqnostika sistemi neçə elementdən ibarətdir? 

 

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

 

 

255.Diaqnostika sistemi hansı elementlərdən ibarətdir? 

 

A) obyekt, diaqnostika avadanlığı, alqoritm;  B) obyekt, diaqnostika avadanlığı, diaqnoz;      

 C) NV, diaqnostika avadanlığı, diaqnoz;      D) diaqnostika avadanlığı, operator, diaqnoz; 

E) obyekt, operator, diaqnoz. 

 

256.Diaqnostika sisteminin strukturu sxemində boş xana 2-də  hansı ifadə olmalıdır? 

 

 

 

 

 

 

 

A) Funksional;  

B) Diaqnostik vasitələr; 

C) Obyekt; 

D) Universal; 

E) Lokal (fərdi) 

 

 

 

257.Diaqnostika sisteminin strukturu sxemində boş xana 1-də hansı ifadə olmalıdır? 

 

 

 

 

 

 

A) Diaqnostika sistemi.  

B) Lokal (fərdi); 

C) Obyekt;  

D) Universal;  

Diaqnostika sistemi  1 

Ümumi 6 

 8 

Avtomatik idarə 

edilən 12 

Əl ilə idarə 

edilən  14 

3 4 
2 

Test sistemli 7 

9 

Alqoritm 5 

Daxili 10 Xarici11 

NV konstuksiyasında quraşdırılan 

diaq nostik vasitələr  15 

 

NV  konstuksiyasından kənarda  

yerləşdirilən diaqnostik vasitələr 16 
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NV  konstuksiyasından kənarda 

yerləşdirilən diaqnost vasitələr 16 

 

Xüsusi 13 
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E) Diaqnostik vasitələr; 

 

 

 

258.Diaqnostika sisteminin strukturu sxemində boş xana 6-da hansı ifadə olmalıdır? 

 

 

 

 

 

 

A) Ümumi;  

B) Universal; 

C) Obyekt; 

D) Diaqnostik vasitələr; 

E) Lokal (fərdi). 

 

 

 

 

 

 

 

259.Diaqnostika sisteminin strukturu sxemində boş xana 7-də hansı ifadə olmalıdır? 

 

 

 

 

 

 

A) Test sistemli; 

B) Diaqnostik vasitələr; 

C) Obyekt; 

D) Daxili;  

E)Xarici 

 

 

 

260.Diaqnostika sisteminin strukturu sxemində boş xana 9-da hansı ifadə olmalıdır? 

 

 

 

 

 

A) Universal; 

B) Funksional; 

C) Diaqnostika sistemi;  

D) Xarici; 

E) Diaqnostik vasitələr. 

 

 

261.Diaqnostika sisteminin strukturu sxemində boş xana 13-də hansı ifadə olmalıdır? 

 

 

Diaqnostika sistemi1 
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diaq nostik vasitələr  15 
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Xüsusi 13 
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A) Xüsusi. 

B) Xarici; 

C) Funksional;  

D) Obyekt;  

E) Test sistemli; 

 

 

262.Diaqnostika sisteminin strukturu sxemində boş xana 3-də hansı ifadə olmalıdır? 

 

 

 

 

 

 

A) Obyekt;  

B) Test sistemli;  

C) Funksional;  

D) Xarici; 

E) Xüsusi. 

263.Diaqnostika sisteminin strukturu sxemində boş xana 4-də hansı ifadə olmalıdır? 

 

 

 

 

 

 

 

A) Diaqnostik vasitələr; 

B) Lokal (fərdi);  

C) Funksional;  

D) Obyekt;  

E) Xüsusi. 

 

 

264.Diaqnostika sisteminin strukturu sxemində boş xana 5-də hansı ifadə olmalıdır? 

 

 

 

 

A) Alqoritm. 

B) Lokal (fərdi);  

C) Funksional;  

D) Obyekt;  

E) Diaqnostik vasitələr; 

 

 

 

265.Diaqnostika sisteminin strukturu sxemində boş xana 8-də hansı ifadə olmalıdır? 

 

 

 

Diaqnostika sistemi1 
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A) Lokal (fərdi);  

B) Funksional;  

C) Obyekt;  

D) Diaqnostik vasitələr; 

E) Universal. 

 

 

 

266.Diaqnostika sisteminin strukturu sxemində boş xana 10-da hansı ifadə olmalıdır? 

 

 

 

 

 

 

A) Daxili. 

B) Lokal (fərdi);  

C) Funksional;  

D) Diaqnostika sistemi;  

E) Test sistemli; 

 

267.Diaqnostika sisteminin strukturu sxemində boş xana 11-də hansı ifadə olmalıdır? 

 

 

 

 

 

A) Xarici; 

B) Test sistemli;                                

C) Funksional;  

D) Diaqnostika sistemi;  

E) Lokal (fərdi). 

 

 

 

268.Diaqnostika sisteminin strukturu sxemində boş xana 12-də hansı ifadə olmalıdır? 

 

 

 

A) Avtomatik idarə edilən; 

B) Test sistemli;  

C) Funksional;  

D) Diaqnostika sistemi;  

E) Xüsusi. 

 

 

 

 

 

 

269.Diaqnostika sisteminin strukturu sxemində boş xana 14-də hansı ifadə olmalıdır? 
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 33 

 

A) Funksional;  

B)) Əl ilə idarə edilən;  

C) Diaqnostika sistemi;  

D) Test sistemli;  

E) Xüsusi. 

 

 

 

 

 

270.Diaqnostika sisteminin strukturu sxemində boş xana 15-də hansı ifadə olmalıdır? 

 

 

A) NV konstuksiyasında  

quraşdırılan diaqnostika  

vasitələri; 

B) Diaqnostika sistemi;   

C) Alqoritm;  

D) Test sistemli;  

E) Xüsusi. 

 

 

 

271.Diaqnostika sisteminin strukturu sxemində boş xana 16-da hansı ifadə olmalıdır? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) NV  konstuksiyasından   kənarda  yerləşdirilən  diaqnostik vasitələr. 

B) Xüsusi;   

C) Alqoritm;  

D) Diaqnostika sistemi; 

E) Test sistemli;  

 

 

272. Obyektin işləmə xarakterinə görə neçə növ diaqnostika fərqləndirirlər. 

 

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

 

273. Cümləni tamamlayın. 

Obyektin işləmə xarakterinə görə ... diaqnostikalar  fərqləndirilir. 

 

A) funksional və test sistemli;       B) avtomatik və əl ilə idarə edilən;  C) universal və xüsusi;    

D) ümumi və lokal;                          E) universal və lokal. 

 

274. Cümləni tamamlayın. 

... diaqnostika obyekti özü işlədiyi zaman aparılan diaqnostikaya deyilir.  
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A) funksional;     B) avtomatik və əl ilə idarə edilən;   C) universal və xüsusi;      

 D) ümumi və lokal;                 E) universal və lokal. 

 

275. Cümləni tamamlayın. 

Obyekt müxtəlif qurğular vasitəsilə (imitasiya avadanlığı ilə) işlədilən zaman aparılan 

diaqnostikaya   ... diaqnostika deyilir.  

 

A) test sistemli;    B) funksional;    C) universal və xüsusi;    D) ümumi və lokal;   

 E) universal və lokal 

 

 

276.Təyinatına görə NV-nin diaqnostikasının neçə növü var? 

 

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

 

 

277. NV-nin ümumi diaqnostikasında əsasən hansı işlər görülür? 

 

A) hərəkət təhlükəsizliyini təmin edən elementlər diaqnostika edilir; 

B) mühərrik diaqnostika edilir;   C) transmissiya diaqnostika edilir; 

D) hərəkət hissələri diaqnostika edilir;   E) kuzov diaqnostika edilir. 

 

 

 

 

 

278. NV-nin dərinləşmiş  diaqnostikasında əsasən hansı işlər görülür? 

 

A) NV-nin bütün aqreqat və mexanizmləri diaqnostika edilir.  B) mühərrik diaqnostika edilir;   

C) ötürmələr qutusu və arxa körpü  diaqnostika edilir;   D) hərəkət hissələri diaqnostika edilir;     

E) transmissiya diaqnostika edilir; 

 

279. NV-nin istismarı dövründə texniki vəziyyətini tələb edilən səviyyədə saxlamaq üçün hansı 

sistem tətbiq olunur? 

 

A) NV-nin texniki qulluq və təmir sistemi;          B) NV-nin aqreqat sistemi;     

C) NV-nin texniki diaqnostika sistemi;              D) NV-nin texniki qulluq sistemi; 

E) NV-nin təmir sistemi. 

 

280. NV-nin işləmə qabiliyyətinin yüksək səviyyədə saxlanılmasında əsas məqsəd nədir? 

 

A) NV-nin baş verəcək imtina və nasazlıqlarının qarşısını qabaqcadan almaq və 

məhsuldarlığından  maksimum istifadə etmək; 

B) NV-nin məhsuldarlıgını sabit saxlamaq; 

C) NV-nin baş verəcək nasazlıqlarının qarşısını qabaqcadan almaq və məhsuldarlığından  

       maksimum istifadə etmək;     

D) NV-nin baş verəcək imtinalarının qarşısını qabaqcadan almaq və məhsuldarlığından  

       maksimum istifadə etmək;     

E) NV-nin baş verəcək imtina və nasazlıqlarının qarşısını qabaqcadan almaq. 

 

281. NV-nin texniki qulluq və təmir sisteminin əsas vəzifəsi nədir? 

 

A) sadalananların hamısı.      B) istismar dövründə etibarlığı normal səviyyədə saxlamaq; 

C) hərəkət təhlükəsizliyini təmin etmək;    D) texniki hazırlıq əmsalını yüksəltmək;     

E) texniki təsirləri minimum əmək və material xərcləri ilə yerinə yetirmək; 

 

282. Sadalananlardan hansı texniki qulluq və təmir sisteminin əsas vəzifəsinə aid deyil? 
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A) istismar şəraitini dəyişmək;   B) istismar dövründə etibarlığı normal səviyyədə saxlamaq; 

C) hərəkət təhlükəsizliyini təmin etmək;    D) texniki hazırlıq əmsalını yüksəltmək;     

E) texniki təsirləri minimum əmək və material xərcləri ilə yerinə yetirmək. 

 

283. Sadalananlardan hansı texniki qulluq və təmir sisteminin əsas vəzifəsinə aid deyil? 

 

A) yol şəraitini dəyişmək;      B) istismar dövründə etibarlığı normal səviyyədə saxlamaq; 

C) hərəkət təhlükəsizliyini təmin etmək;    D) texniki hazırlıq əmsalını yüksəltmək; 

E) texniki təsirləri minimum əmək və material xərcləri ilə yerinə yetirmək. 

 

284. Sadalananlardan hansı texniki qulluq və təmir sisteminin əsas vəzifəsinə aid deyil? 

 

A) texniki qulluqların periodikliyini azaltmaq;     

B) istismar dövründə etibarlığı normal səviyyədə saxlamaq; 

C) hərəkət təhlükəsizliyini təmin etmək;   D) texniki hazırlıq əmsalını yüksəltmək; 

E) texniki təsirləri minimum əmək və material xərcləri ilə yerinə yetirmək. 

 

285. Sadalananlardan hansı texniki qulluq və təmir sisteminin əsas vəzifəsinə aid deyil? 

 

A) istismar dövründə etibarlıq səviyyəsini azaltmaq; 

B) istismar dövründə etibarlığı normal səviyyədə saxlamaq;     

C) hərəkət təhlükəsizliyini təmin etmək;    

D) texniki hazırlıq əmsalını yüksəltmək; 

E) texniki təsirləri minimum əmək və material xərcləri ilə yerinə yetirmək. 

 

 

286. Texniki qulluq və təmir sisteminin prinsipial əsasları hansı sənəddə verilmişdir? 

 

A) Əsasnamə;   B) Tələbnamə;   C) Texniki şərtlər;   D) Dövlət standartı; 

E) A və C bəndlərində göstərilənlər. 

 

287. TQ və T sisteminə əsasən nəqliyyata texniki təsirlərin neçə növü nəzərdə tutulur? 

 

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

 

288. NV-nin texniki qulluğu:  

 

A) NV-nin işləmə qabiliyyətini normal səviyyədə saxlamaq üçün görülən kompleks texniki  

təsirlərdir; 

B) NV-nin işləmə qabiliyyətini normal səviyyədə saxlamaq üçün görülən iqtisadi tədbirlərdir;     

C) NV-nin işləmə qabiliyyətini normal səviyyədə saxlamaq üçün görülən təşkilati tədbirlərdir;     

D) NV-nin işləmə qabiliyyətini normal səviyyədə saxlamaq üçün görülən təşkilati və iqtisadi 

tədbirlərdir; 

E) NV-nin itirilmiş işləmə qabiliyyətini bərpa etmək üçün görülən texniki  təsirlərdir; 

 

289. NV-nin təmiri:  

 

A) NV-nin itirilmiş işləmə qabiliyyətini bərpa etmək üçün görülən texniki  təsirlərdir; 

B) NV-nin işləmə qabiliyyətini normal səviyyədə saxlamaq üçün görülən kompleks texniki 

təsirlərdir; 

C) NV-nin itirilmiş işləmə qabiliyyətini bərpa etmək üçün görülən təşkilati  tədbirlərdir; 

D) NV-nin itirilmiş işləmə qabiliyyətini bərpa etmək üçün görülən iqtisadi  tədbirlərdir; 

E)  NV-nin işləmə qabiliyyətini normal səviyyədə saxlamaq üçün görülən təşkilati tədbirlərdir. 

 

290. TQ və T-in rejiminə nələr daxildir? 

 

A) əmək tutumu, periodiklik və işin miqdarı; 

B) əmək tutumu, periodiklik və işçi postlar sayı; 
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C) periodiklik, işin miqdarı və işçi postun sahəsi; 

D) işin miqdarı və işçi postun sahəsi; 

E) əmək tutumu, periodiklik və işçi postun sahəsi. 

 

291.NV-nin TQ –nun əmək tutumu nədir? 

 

A) NV-nin bir ədəd TQ-u zamanı görülən işlərin miqdarı; 

B) NV-nin bir il ərzindəki TQ-ləri zamanı görülən işlərin cəmi; 

C) NV-nin silinməsinə qədərki TQ-lər zamanı görülən işlərin cəmi; 

D) Müəssisədəki bütün NV-lərin TQ-ləri zamanı görülən işlərin cəmi; 

E) Müəssisədəki eyni markalı NV-lərin TQ-ləri zamanı görülən işlərin cəmi. 

 

292. NV-nin CT –nun xüsusi əmək tutumu nədir? 

 

A) NV-nin 1000 km yürüşündəki CT-ləri zamanı görülən işlərin cəmi. 

B) NV-nin bir il ərzindəki CT-ləri zamanı görülən işlərin cəmi; 

C) NV-nin silinməsinə qədərki CT-lər zamanı görülən işlərin cəmi; 

D) NV-nin 10000 km yürüşündəki CT-ləri zamanı görülən işlərin cəmi; 

E) Müəssisədəki bütün NV-lərin CT-ləri zamanı görülən işlərin cəmi; 

 

293. NV-nin TQ –nın periodikliyi  nədir? 

 

A) NV-nin ardıcıl yerinə yetirilən eyni  növ TQ-ları arasındakı yürüş; 

B) NV-nin bir il ərzindəki yürüşü; 

C) NV-nin silinməsinə qədərki yürüşü; 

D) NV-nin müxtəlif növ TQ-ları arasındakı yürüş; 

E) NV-nin ardıcıl yerinə yetirilən müxtəlif  növ TQ-ları arasındakı yürüş. 

 

294. NV-nin TQ-nin rejimi necə seçilməlidir? 

 

A) NV-də baş verə biləcək imtinaların sayı minimum olsun; 

B)  NV-də baş verə biləcək imtinaların sayı maksimum olsun; 

C) NV-də baş verə biləcək nasazlıqların sayı minimum olsun; 

D) NV-də baş verə biləcək nasazlıqların sayı maksimum olsun;  

E) NV-də baş verə biləcək nasazlıqların və imtinaların sayı maksimum olsun 

 

295.Periodikliyin texniki-iqtisadi üsulla təyini qrafikinə əsasən texniki qulluğun periodikliyi 

artdıqda TQ-nin xüsusi xərclərin miqdarı necə dəyişir? 

 

A) kəskin azalır; B) əvvəl azalır sonra artır;     C) əvvəl artır sonar azalır;      

D) kəskin artır          E) sabit qalır. 

 

296.Periodikliyin texniki-iqtisadi üsulla təyini qrafikinə əsasən texniki qulluğun periodikliyi 

artdıqda CT-in xüsusi xərclərin miqdarı necə dəyişir? 

 

A) kəskin artır;     B) əvvəl azalır sonra artır;   C) əvvəl artır sonar azalır;      

 D) kəskin azalır; E) sabit qalır. 

 

297. Periodikliyin texniki-iqtisadi üsulla təyini qrafikində S1  əyrisi nəyi xarakterizə edir? 

 

 

 

A) CT-in xüsusi xərclərinin yürüşdən asılılığını; 

B) Əsaslı təmir xərclərinin yürüşdən asılılığını; 

C)) TQ-un xüsusi xərclərinin yürüşdən asılılığını; 

D) TQ və CT-in xüsusi xərclərinin yürüşdən asılılığını; 

E) Cəm xüsusi xərclərinin yürüşdən asılılığını. 
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298. Periodikliyin texniki-iqtisadi üsulla təyini qrafikində S2  əyrisi nəyi xarakterizə edir? 

 

A)) CT-in xüsusi xərclərinin yürüşdən asılılığını;  

B) Əsaslı təmir xərclərinin yürüşdən asılılığını; 

C) TQ-un xüsusi xərclərinin yürüşdən asılılığını; 

D) TQ və CT-in xüsusi xərclərinin yürüşdən asılılığını; 

E) Cəm xüsusi xərclərinin yürüşdən asılılığını. 

 

 

 

 

 

299. TQ və CT-in xüsusi xərclərinin cəmi (qrafikə görə) necə təyin edilir? 

 

A) TQ və CT-nin xüsusi xərclərinin cəmlənməsi ilə. 

B) TQ-nin xüsusi xərclərinin cəmlənməsi ilə; 

C) CT-nin xüsusi xərclərinin cəmlənməsi ilə; 

D) verilən yürüş üçün TQ-nin xərclərinin cəmlənməsi ilə; 

E) verilən yürüş üçün CT-nin xərclərinin cəmlənməsi ilə; 

 

 

 

300.Periodikliyin texniki-iqtisadi üsulla təyini qrafikində  A nöqtəsi hansı qiymətə uyğundur? 

 

 

 

 

A) əmək və material xərclərinin minimum qiymətinə; 

B) TQ-nin xüsusi xərclərinin minimum qiymətinə; 

C) CT-nin xüsusi xərclərinin minimum qiymətinə; 

D) əmək xərclərinin minimum qiymətinə; 

E) material xərclərinin minimum qiymətinə 

 

 

301. NV-nin texniki qulluğu nə zaman yerinə yetirilir?  

 

A) NV-nin müəyyən olunmuş yürüşündən sonra. 

B) NV-nin bir il istismarından sonra;  C) NV-nin silinməsi zamanı; 

D) NV-nin hər 100000 km yürüşündən sonra;     E) NV-nin mühərriki sıradan çıxanda; 

 

302. NV-nin texniki qulluğunun yerinə yetirilməsi hansı xarakterlidir?  

 

A) planlı;   B) təsadüfi;  C) təsadüfi və planlı;     D) hər ildə bir dəfə; 

E) göstərilənlərdən heç biri. 

 

303. TQ və T-in optimal rejimi nədir? 

 

A) NV-nin müəyyən edilmiş istismar etibarlığının minimal xərclərlə təmin edilməsi; 

B)  NV-nin müəyyən edilmiş istismar etibarlığının maksimal xərclərlə təmin edilməsi;C) NV-

nin müəyyən edilmiş istismar etibarlığının minimal əməklə təmin edilməsi; 

D) NV-nin müəyyən edilmiş istismar etibarlığının maksimal əməklə təmin edilməsi; 

E) NV-nin istismar etibarlığının minimal əmək və maksimal xərclərlə təmin edilməsi. 
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304.Avtomobillərə TQ-un neçə növü var? 

 

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

 

305.Avtomobillərin təmirinin neçə növü var? 

 

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

 

306. Avtomobilin CT-i nə zaman aparılır? 

 

A) tələbata görə;       B) hər gün;      C) hər 1000 km-dən bir;     D) hər 3000 km-dən bir;     

  E) hər 2000 km-dən bir. 

 

307. Avtomobilin ƏT-ri nə vaxt aparılır? 

 

A) ƏT üzrə yürüş normasına görə;     B) hər 3000 km-dən bir;     C) hər 4000 km-dən bir;    

 D) hər 5000 km-dən bir;                    E) 10000 km-dən bir. 

 

308. Texnoloji prosesi nədir? 

 

A) reqlamentləşdirilən işlərin  müəyyən ardıcıllıqla yerinə yetirilməsi; 

B) profilaktik xarakterli işlərin cəmi;       C) bərpa xarakterli işlərin cəmi;    

D) reqlamentləşdirilən işlərin əmək tutumu;   

E) reqlamentləşdirilən işlərin istənilən ardıcıllıqla yerinə yetirilməsi. 

 

309. İşçi post nədir? 

 

A) NV üzərində bir və ya bir neçə işləri yerinə yetirmək üçün lazımi avadanlıqlarla təchiz 

edilmiş istehsalat sahəsi; 

B) NV üzərində yalnız eyni adlı işləri yerinə yetirmək üçün istehsalat sahəsi; 

C) NV üzərində müxtəlif işləri yerinə yetirmək üçün istehsalat sahəsi; 

D) NV aqreqatların stendlərdə təmirini yerinə yetirmək üçün istehsalat sahəsi; 

E) NV detallarının dəzgahlarda bərpasını yerinə yetirmək üçün istehsalat sahəsi. 

 

310. İşçi yeri nədir? 

 

A) İşçi postunda bir fəhlənin xidmət etdiyi sahə; 

B) İşçi postunda aqreqatlar üçün nəzərdə tutulmuş sahə; 

C) İşçi postunda ehtiyat hissələr üçün nəzərdə tutulmuş sahə; 

D) İşçi postunda NV üçün nəzərdə tutulmuş sahə; 

E) İşçi postunda avadanlıqlar üçün nəzərdə tutulmuş sahə. 

 

 

 

311. İşçi postda minimum nə qədər işçi yeri ola bilər? 

 

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

 

312. İşçi postların təsnifat sxemində boş xana 1 –də  nə yazılmalıdır? 

 

 

 

 

 

A) universal; 

B) dalanvari; 

C) köməkçi; 

D) gözləmə; 

İşçi Postlar 

1 ixtisaslaşdırılmış 

 2 Keçidli 

Paralel Ardıcıl 

Axın xətləri 
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E) qaynaq. 

 

 

 

 

313.İşçi postların təsnifat sxemində boş xana 2 –də  nə yazılmalıdır?  

 

 

 

A) dalanvari; 

B) köməkçi; 

C) gözləmə; 

D) universal; 

E) rəngsaz 

 

 

 

314. İşçi postların təsnifat sxemində boş xana 3 –də  nə yazılmalıdır?  

 

 

A) paralel;  

B) dalanvari; 

C) köməkçi;   

D) universal; 

E) şinquraşdırma 

 

 

 

315. İşçi postların təsnifat sxemində boş xana 4 –də  nə yazılmalıdır?  

 

 

A) İxtisaslaşdırılmış 

B) dalanvari; 

C) paralel;   

D) köməkçi;   

E) qaynaq; 

 

 

316. İşçi postların təsnifat sxemində boş xana 5 –də  nə yazılmalıdır?  

 

A) keçidli. 

B) qaynaq; 

C) paralel;   

İşçi postlar 

1 ixtisaslaşdırılmış 

 2 Keçidli 

3 Ardıcıl 

Axın xətləri 

İşçi Postlar 

1 ixtisaslaşdırılmış 

 2 Keçidli 

Paralel Ardıcıl 

Axın xətləri 

İşçi postlar 

Universal 4 

 2 Keçidli 

3 Ardıcıl 

Axın xətləri 

İşçi postlar 

Universal İxtisaslaşdırılmış 

 Dalanvari 5 

3 Ardıcıl 
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D) köməkçi;   

E) rəngsaz; 

 

 

 

317. İşçi postların təsnifat sxemində boş xana 6 –da  nə yazılmalıdır?  

 

A) ardıcıl;  

B) dalanvari; 

C) köməkçi;   

D) rəngsaz; 

E) qaynaq. 

 

 

 

 

318.Bu işlərdən hansı işçi postlarda yerinə yetirilir? 

 

A) sökmə-yığma; B) çilingər-mexaniki; C) akkumulyator təmiri;    

 D) dirsəkli valın təmiri;      E) vulkanlaşdırma. 

 

319. Bu işlərdən hansı işçi postarda yerinə yetirilmir? 

 

A) vulkanlaşdırma;     B) diaqnostika;   C) sökmə-yığma;     D) qaynaq;     E)  rəngləmə. 

 

320.Nəqliyyat müəssisələrində istifadə olunan avadanlıqları əsasən neçə qrupa bölünür? 

 

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

 

321.Bunlardan hansı nəqliyyat müəssisələrində istifadə olunan ümumi təyinatlı avadanlıqdır? 

 

A) torna dəzgahı;      B) iki dayaqlı qaldırıcı;       C) şinlərin montaj-demontaj stendi;  

D) tormoz stendi;    E) solidolqovucu. 

 

322.Bunlardan hansı nəqliyyat müəssisələrində istifadə olunan qeyri-standart avadanlıqdır? 

 

A) çilingər stolları;   B)  dəzgahlar; C) qaldırıcılar; D) yuma qurğuları;   E) konveyerlər. 

 

323.Bunlardan hansı nəqliyyat müəssisələrində istifadə olunan xüsusi təyinatlı avadanlıqdır? 

 

A) dartıcı-güc stendləri;   B) torna dəzgahları; C) ağac kəsən dəzgahlar;   D) kranlar;  

E) preslər. 

 

324.Nəqliyyat müəssisələrində istifadə olunan baxış avadanlıqları neçə qrupa bölünür? 

 

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

 

325.Nəqliyyat müəssisələrində istifadə olunan yuma avadanlıqları neçə qrupa bölünür? 

 

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

İşçi postlar 

Universal İxtisaslaşdırılmış 

2 Keçidli 

Paralel 6 

Axın xətləri 
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326.Nəqliyyat müəssisələrində istifadə olunan yuma avadanlıqları hansılardır? 

 

A) A, C və D bəndlərində göstərilənlər.      B) fırçalı;        C) kollektorlu;           D) şırnaqlı;          

 E) fırçalı- şırnaqlı; 

 

327.Aşağıdakılardan hansı nəqliyyat müəssisələrində istifadə olunan yuma avadanlıqlarına aid 

deyil? 

 

A) kollektorlu;         B) fırçalı;          C) şırnaqlı;          D) fırçalı- şırnaqlı; 

E) A, C və D bəndlərində göstərilənlər. 

 

328.Aşağıdakılardan hansı nəqliyyat müəssisələrində istifadə olunan yuma avadanlıqlarına aid 

deyil? 

 

A) B və D bəndlərində göstərilənlər.    B) fırçalı;    C) kollektorlu;    D) şırnaqlı;   E) təkərli;       

 

329.Nəqliyyat müəssisələrində istifadə olunan baxış avadanlıqları hansılardır? 

 

A) A və D bəndlərində göstərilənlər.       B) xəndəklər;   C) telferlər;     D) kranlar;     

 E) estakadalar; 

 

330.Aşağıdakılardan hansı nəqliyyat müəssisələrində istifadə olunan baxış avadanlıqlarına 

aiddir? 

 

A) xəndəklər;   B) telferlər;   C) kranlar;  D) qaldırıcılar;    E) B və D bəndlərində göstərilənlər. 

 

331.Aşağıdakılardan hansı nəqliyyat müəssisələrində istifadə olunan baxış avadanlıqlarına 

aiddir? 

 

A) estakadalar;   B) stendlər;   C) telferlər;   D) kranlar;   E) A və C bəndlərində göstərilənlər. 

 

332.Aşağıdakılardan hansı nəqliyyat müəssisələrində istifadə olunan baxış avadanlıqlarına 

aiddir? 

 

A) heç biri.         B) stendlər;       C) telferlər;       D) kranlar;       E) qaldırıcılar;   

   

333.NV-nin manevr (giriş-çıxış) imkanlarına görə baxış xəndəkləri neçə qrupa bölünür? 

 

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

 

 

334.Eninə görə baxış xəndəkləri neçə qrupa bölünür? 

 

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

 

335.NV-nin manevr (giriş-çıxış) imkanlarına görə baxış xəndəklərinin təsnifatına hansılar 

aiddir? 

 

A) dalanvari və keçidli;     B) enli və ensiz;     C) yan və koleyalar arası; 

D) tranşeyli və tranşeysiz;       E) B və C bəndlərində göstərilənlər. 

 

336.Baxış xəndəklərinin konstruktiv ölçüləri nələrdən asılıdır? 

 

A) A və C bəndlərində göstərilənlər;    B) NV-nin qabarit ölçülərindən;  C) NV-nin çəkisindən;   

D) NV-nin koleyasindan;                 E) heç birindən. 

 

337.Baxış xəndəklərinin dərinliyi əsasən nədən asılıdır? 
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A) NV-nin işıqlıq məsafəsindən;     B) NV-nin çəkisindən;   C) NV-nin koleyasindan; 

D) NV-nin yükgötürmə qabiliyyətindən;         E) xəndəyin yerindən. 

 

338. Bax iş xəndəklərinin əsas  üstün cəhəti hansıdır? 

 

A) xəndəklərin universallığı;       B) təbii işıqlanmadan az istifadə edilməsi;  

C) tam əlverişli iş şəraiti yaratmağın mümkünsüzlüyü;   

D)  bir yerdən başqa yerə köçürülmənin mürəkkəbliyi;  

E) TQ və CT-nin texnoloji marşrutun dəyişdirilməsinin mürəkkəbliyi. 

 

339.  Nəqliyyat müəssisələrində istifadə olunan qaldırıcılar hansı xüsusiyyətlərinə görə təsnif 

edilirlər? 

 

A) sadalananların hamısına görə.            B) qaldırıcının tipinə görə;     

 C) qaldırıcının yerləşmə yerinə görə;       D) mexanikləşdirmə xüsusiyyətinə görə;     

 E) qaldırıcı mexanizmin tipinə görə; 

340. Qaldırıcı mexanizmin tipinə görə qaldırıcılar neçə qrupa bölünür? 

 

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

 

341. Yerləşdirilmə yerinə görə qaldırıcılar  neçə qrupa bölünür? 

 

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

 

342. Mexanikləşdirmə xüsusiyyətinə görə qaldırıcılar neçə qrupa bölünür? 

 

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

 

343. Dayaqların sayına görə qaldırıcılar neçə dayaqlı olur? 

 

A) hamısı.      B) bir dayaqlı;     C) iki dayaqlı;         D) dörd dayaqlı;   E) çox dayaqlı;   

    

344. Plunjerlərin sayına görə qaldırıcılar neçə plunjerli olurlar? 

 

A) hamısı.     B) bir plunjerli;  C) iki plunjerli;    D) üç plunjerli;   E) çox plunjerli;    

  

 345. Yerləşdirilmə yerinə görə qaldırıcıların tipləri hansılardır? 

 

A)A və D bəndlərində göstərilənlər.            B) döşəmədə;  

C) çoxmərtəbəli duracağın beşinci mərtəbəsində;     D) zirzəmidə;   E) xəndəkdə;  

  

 346. Mexanikləşdirmə xüsusiyyətinə görə qaldırıcıların tipləri hansılardır? 

 

A) A və B bəndlərində göstərilənlər.     B) əl ilə işlədilən;         C) elektriklə işlədilən;    

 D) maqnitli düymə ilə işlədilən;            E) dəstəklə işlədilən;    

    

347. Qaldırıcı mexanizmin tipinə görə qaldırıcıların tipləri hansılardır? 

 

A) hamısı.    B) mexaniki;    C) hidravliki;    D) pnevmatik;    E) pnevmohidravlik;     

 

348.  Nəqliyyat müəssisələrində istifadə olunan qaldırıcılarin əsas istismar xarakteristikaları 

hansılardır? 

 

A) yükqaldırma qabiliyyəti, qalxma hündürlüyü və qalxma vaxtı; 

B) yükqaldırma qabiliyyəti, qalxma hündürlüyü və çəkisi;   

C) yükqaldırma qabiliyyəti, qalxma vaxtı və çəkisi; 

D) yükqaldırma qabiliyyəti, yerləşmə yeri və qalxma vaxtı; 
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E)  yükqaldırma qabiliyyəti, yerləşmə yeri və çəkisi. 

 

349. Aşağıdakılardan hansı elektromexaniki qaldırıcılara aid deyil? 

 

A) bir plunjerli;     B) vintli;   C) bir dayaqlı;   D) zəncirli; E) iki dayaqlı. 

 

350. Qaldırıcının yükqaldırma qabiliyyəti əsasən nədən asılıdır? 

 

A) NV-nin çəkisindən;   B) qalxma hündürlüyündən; C) qalxma vaxtından;   

D) NV-nin mühərrikindən     E) heç birindən. 

 

351. Qaldırıcının dayaqlarının (plunjerlərinin) sayı nədən asılıdır? 

 

A) NV-nin çəkisindən;   B) qalxma hündürlüyündən; C) qalxma vaxtından;   

D) NV-nin tipindən;    E) NV-nin qabarit uzunluğundan.   

 

352. Elektromexaniki qaldırıcıların dayaqlarının minimal sayı neçə olur? 

 

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

 

353. Hidravliki qaldırıcıların plunjerlərinin minimal sayı neçə olur? 

 

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

 

354.NV-nin ətraf mühitə mənfi təsirləri hansılardır? 

 

A) sadalananlar hamısı.  B) atmosferin çirklənməsi;   C) istifadə olunmuş materiallar tullantısı;  

D) səs-küy və titrəyişlər;      E) qəzalar;            

 

356.Hansı nəqliyyat növünün ətraf mühitə mənfi təsiri daha coxdur? 

 

A) avtomobil nəqliyyatı;     B) dəmiryol nəqliyyatı;    C) hava nəqliyyatı; 

D) su nəqliyyatı;     E) boru nəqliyyatı. 

 

357.NV-nin ətraf mühitə mənfi təsirlərindən hansı normalaşdırılmır? 

 

A) yol nəqliyyat hadisələrinin miqdarı;       B) işlənmiş qazlarda zərərli komponentlərin miqdarı;           

C) səsin gücü;     D) tüstüləmə dərəcəsi;       E) A və D bəndlərində göstərilənlər. 

 

358.Hazırda Azərbaycan Respublikasında  AN üçün hansı Avropa standartı qüvvədədir? 

 

A) Avro-IV;          ;    B) Avro-I;    C) Avro-III;      D) Avro-II E) Avro-V. 

 

359.NV-nin aşağıdakı hansı xüsusiyyətlərinin işlənmiş qazların tərkibinə təsiri var? 

 

A) mühərrikin TV və NV-nin işləmə rejimi.  B) mühərrikin TV;   C) NV-nin işləmə rejimi;           

D) transmissiyanın iş rejimi;      E) sükan idarəsinin iş rejimi;   

     

360.Dünyada  avtomobil nəqliyyatından ətraf mühitə atılan zərərli  maddələrin ümumi miqdarı 

nə qədərdir? 

 

A) 700 mln tondan çox;  B) 10 mln ton;   C) 200 mln ton;    D) 500 mln tondan az;          

 E) 2 mlrd tondan çox. 

 

361.Hazırda aşağıdakı hansı yanacaq növünün istifadəsi hərtərəfli baxımdan daha səmərəlidir? 

  

A) heç biri.      B) dizel yanacağı;   C) benzin;   D) qaz yanacağı;   E) hidrogen;  

   

362.Hazırda aşağıdakı yanacaqlardan hansı kütləvi yanacaq kimi işlənir?  
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A) heç biri.   B) emulsiya;   C) ammonyak;  D) qaz kondensatı;   E) elektrik enerjisi;      

 

 

363. NV-nin işlənmiş qazlarının tərkibində aşağıdakı birləşmələrdən hansı olur? 

 

A) hamısı.  B) azot oksidli (NOx );   C) dəm qazı (CO);    D) karbohidrogenlər (Cx Hx); 

E) karbon qazı (CO2 );    

        

364. AN-nın atmosferə mənfi təsirinin neçə əlaməti var? 

 

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

 

365. NV-nin ətraf mühitə mənfi təsirlərinin azaldılması yolları hansılardır? 

 

A) sadalananlar hamısı.   B) təşkilati-hüquqi tədbirlər;    C) konstruktor-texniki tədbirlər;   

 D) ekotexnoloji və  istismar tədbirləri;   E) memarlıq-planlaşdırma tədbirləri;    

 

366. AN-nın ətraf mühitə mənfi təsirinin azaldılması tədbirləri əsasən neçə istiqamətdə aparılır? 

 

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

 

367. AN-nın ətraf mühitə mənfi təsirini azaltmaq üçün elmi-texniki cəhətdən aparılan aşağıdakı 

istiqamətlərdən hansı istifadə edilir? 

 

A) hamısı.         B) mühərrikdə işçi proseslərinin təkmilləşdirilməsi; 

C) işlənmiş qazların tərkibində zərərli birləşmələrin miqdarının azaldılması; 

D) yeni yanacaq  növlərinin işlədilməsi;   E) yeni konstruksiyalı mühərriklərin tətbiqi; 

 

368. AN-nın ətraf mühitə mənfi təsirini azaltmaq üçün aşağıdakı hansı təkmilləşdirmə 

vasitələrindən istifadə  

edilir? 

 

A) hamısı.              B)  dizel mühərrikinin tətbiq sahəsini genişləndirmək;    

C)  elektromobillərin istifadə edilməsi; 

D)  avtomobillərdə benzin-su (emulsiya) qarışığının tətbiqi; 

E) avtomobillərdə sintetik spirtlərin (metonal, etonal) və qaz kondensatlarının işlənilməsi; 

 

369. AN-dan ətraf mühitə buraxılan zərərli komponentlərin miqdarını azaltmaq üçün aşağıdakı 

ölkələrdən hansında normalaşdırma prinsipi işlənilir? 

 

A) hamısında.   B) Rusiya Federasiyası;   C) ABŞ;    D) Yaponiya;   E) Avropa ölkələri;     

 

370.Ötürmələr qutusunun imtina yürüşünün riyazi gözləməsi İ=9600 km.orta kvadratik 

meyllənməsi isə g=2400 km.Variasiya əmsalını təyin edin. 

 

A)0.25              B)0.3           C)0.2              D)0.35                   E)0.28 

 


