
         Hörmətli  tələbələr  düzgün  cavab  A  variantıdır.
 

               “Metrologiya sertifikatlaşdırma və standartlaşdırma”                                        

                                          TEST SUALLARI 
1.Standart sözü hansı dildən götürülmüşdür və norma,nümunə,etalon mənasını daşıyır? 

A)Ingilis      B)Alman C)Fransız      D)Latın E)Yunan 

2.İki və çöx dövlətlərin qarşılıqlı razılıq əsasında qəbul və istifadə etdikləri standartlar hansı 

standartlardır? 

A)Dövlətlərarası   B)Mülki   C)Regional   D)Sahə   E)Beynəlxalq 

3.Dünya ölkələri beynəlxalq standartların tətbiqinin neçə variantını istifadə edir? 

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

4.Azərbaycan Respublikasının “Standartlaşdırma haqqında” qanunu neçənci ildən qüvvəyə 

mimişdir? 

A)1996 B)1994  C)1991 D)1995 E)1993 

5.Standart nədir? 

A)Məhsulun keyfiyyət və təhlükəsizliyinə dair tələbləri müəyyən edən normativ sənəddir 

B)Ölçmə vasitəsidir C)Tədbirlər planıdır D)Eyniyyətdir 

E)Standartlaşdırma üzrə fəaliyyətdir 

6.Standartlaşdırma üzrə qaydalar neçə halda hazırlana bilər? 

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

7.Sertifikatlaşdırma sözünün mənası nədir? 

A)Latın sözü olub “düzgün edilmişdir” mənasını daşıyır 

B)Könüllülük mənasını daşıyır 

C)Latın sözü olub “keyfiyyət” mənasını daşıyır 

D)Məcburiyyət mənasını daşıyır 

E)Uyğunluq mənasında işlədilir 

8.Məhsulun konkret standarta və ya digər normativ sənədə uyğun olduğunu göstərən sənəd necə 

adlanır? 

A)Uyğunluq sertifikatı  B)Uyğunluq nuşanı 

C)Nəzarət kartı akkreditləşmə attestatı 

D)Uyğunluq haqqında akt E)Uyğunluq etibarnaməsi 

9.Texniki iqtisadi əməkdaşlıq edən bir qrup ərazi dövlətlərinin qəbul və istifadə etdikləri 

standartlar hansı standatlardır? 

A)Regional B)Sahə    C)Dövlətlər arası D)Milli E)Beynəlxalq 

10.Dünya dövlətlərinin əksəriyyətinin qəbul və istifadə etdiyi standartlar hansı standartlardır? 

A)Beynəlxalq B)Milli   C)Sahə regional D)Dövlətlərarası  E)Regional 

11.Uyğunluq sertifikatlaşdırılmasını aparan orqan hansıdır? 

A)Sertifikatlaşdırma üzrə orqan     B)Sertifikatlaşdırma üzrə şura 

C)Standartlaşdırma üzrə orqan      D)Akkreditləşdirmə üzrə orqan 

E)Apelyasiya üzrə komissiya 

12.Konkret məhsul növlərinin sınağının və ya konkret sınaq növlərinin aparılmasına dair 

səlahiyyətləri rəsmi surətdə tanınmış sınaq laboratoriyaları necə adlanır? 

A)Akkreditləşdirilmiş laboratoriya    B)Sınaq laboratoriyası 

C)Tədris laboratoriyası             D)Nəzarət laboratoriyası 

E)Mərkəzi laboratoriya 

13.Məhsulun konkret standarta uyğunluğunu göstərən nişan hansıdır? 

A)Uyğunluq nişanı B)əmtəə nişanı C)təhlükəsizlik nişanı 

D)nəzarət nişanı     E)keyfiyyət nişanı 

14.Sertifikatlaşdırma üzrə hər hansı bir fəaliyyət göstərmək üçün səlahiyyətlərin rəsmi tanınması 

necə adlanır? 

A)Akkreditləşdirmə B)Patentləşdirmə C)Kodlaşdırma D)Standartlaşdırma 

E)Sertifikatlaşdırma 



15.Sertifikatlaşdırma sahəsində bir yaxud,bir neşə növ işləri aparmaq üçün attestasiyadan keçmiş 

və hüquq oxumuş şəxs necə adlanır? 

A)Ekspert-auditor B)Texnoloq C)Nəzarətçi D) müfəttiş E)Dequstator 

16.Standartlaşdırma aspektinə aşağıdakılardan hansı aid deyildir? 

A)Məhsulun uzunömürlülüyünə və təmirə yararlığına tələblər 

B)Məhsulun komplektliyinə tələblər   C)Şərti işarələr və ixtisaslar 

D)Terminlər və təriflər  E)Keyfiyyət səviyyəsinin əsas göstəricilərinə tələblər 

17.Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərə aşağıdakılar aid deyil? 

A)Konstruktiv-texnoloji sənədlər  B)Texniki C)Standartlaşdırma üzrə qaydalar 

D)Standartlar   E)Texniki-iqtisadi informasiya təsnifçiləri 

18.Sertifikatlaşdırma üzrə akkreditasiya orqanları,sınaq laboratoriyaların fəaliyyətinə,həmçini 

sertifikatlaşdırılmış məhsula və onun istehsal vəziyyətinə nəzarət necə adlanır? 

A)Müfəttiş nəzarəti B)Dövlət nəzarəti C)Vizual nəzarət D) kimyəvi nəzarət 

E)Orqanoleritik nəzarət 

19.Məhsula və xidmətə həmçinin onların keyfiyyətini qiymətləndirmə metodlarına aid tələbləri əks 

etdirən sənəd necə adlanır? 

A)Normativ sənəd      B)Akt     C)Standart       D)Sertifikat      E)Lisenziya 

20.Standartlaşdırma üzrə orqanın fəaliyyəti hansı səviyyədə tanınır? 

A)Milli,regional və ya beynəlxalq səviyyədə  B)Nazirliklər səviyyəsində 

C)Şirkətlər və idarələr səviyyəsində    D)Elmi tədqiqat və konstruktor təşkilatların səviyyəsində 

E)Istehsalat müəssisələri səviyyəsində 

21.Dövlət standartlaşdırma sistemi standartlaşdırmanın neçə texniki-iqtisadi prinsiplərinə 

əsaslanır? 

A)6 B)3 C)7 D)5 E)4 

22.Standartlaşdırma üzrə orqan dedikdə nə başadüşülür? 

A)Konkret vəzifələrə və struktura malik olan hüquqi və ya inzibati orqan 

B)Sənaye istehsal müəssisələri və konstruktor büroları  C)Istehsalat birlikləri  

D)Sənaye istehsal müəssisələri 

E)Elmi-tədqiqat və konstruktor-texnoloji müəssisələr 

23.Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırma üzrə milli orqanıdır? 

A)Azərbaycan Respublikasının standartlaşdırma Metrologiya və Patent üzrə Dövlət komitəsi 

B)Səhiyyə nazirliyi  C)Müvafiq nazirliklər  D)Şirkətlər  E)Nazirlər kabineti 

24.Standartlaşdırma üzrə texniki komitələr öz statusuna görə necə təşkilatdır? 

A)Ictimai təşkilatdır  B)Inzibati təşkilatdır C)Iqtisadi təşkilatdır 

D)Elmi-texniki təşkilatdır    E)Mühəndislər cəmiyyətidir 

25.Standartlaşdırma neçə üsulla həyata keçirilir? 

A)5 B)7 C)3 D)6 E)4 

26.Dövlət standartlarının əsas obyektləri neçə şərti qrupa bölünür? 

A)9 B)3 C)8 D)6 E)10 

27.Azərbaycan Respublikasında neçə növ standart işlənib hazırlanıb? 

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

28.Standartlar üzrə növ tələbləri nəzərdə tutulur? 

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

29.Sahə standartlar,texniki şərtlər və müəssisə standartları təsdiq edildikdən sonra hansı müddət 

ərzində dövlət informasiya bankına yönəldilməlirid? 

A)30 B)45 C)15 D)40 E)50 

30.Sahə standartı nədir ? 

A)Azərbaycan Respublikasının nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş standartlar 

B)Milli standartlar C)Dövlətlərarası standartlar 

D)Müəssisələrdə tətbiq olunmuş standartlar 

E)Bütün sahələri əhatə edən standartlar 

31.Standartlar nədən asılı olaraq kateqoriyalara bölünür? 



A)Təsir dairəsindən   B)Təsdiq olunmuş yerindən  C)Təsdiq olunma tarixindən 

D)Standartların strukturundan   E)Standartlaşdırmanın obyektindən 

32.Standartların növlərinə aid olmayanı göstərin? 

A)Kompleks standartlar B)Proseslər üçün standartlar C)Məhsul,xidmət üçün standartlar 

D)Nəzarət metodları üçün standartlar  E)əsasverici standartlar 

33.Ümumi texniki şərtlərin standartları neçə bölmədən ibarət olur? 

A)8 B)6 C)9 D)7 E)5 

34.Standartların “ömrünü” uzatmaq üçün neçə tədbir həyata keçilir? 

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

35.Qabaqlayan standartlaşdırma prosesini neçə əsas mərhələləyə bölmək olar? 

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

36.Kompleks standartlaşdırma proqramları neçə metodik prinsip əsasında işlənib hazırlanır? 

A)5 B)7 C)4 D)2 E)3 

37.Kompleks standartlaşdırma proqramlarını formalaşdıran zaman neçə məsələ həll olur? 

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

38.Kompleks standartlaşdırma proqramlarının siyahısı kim tərəfindən müəyyən edilir? 

A)Ölkənin milli standartlaşdırma orqanı B)Nazirlər kabineti 

C)Ölkənin milli məclisi D)Yerli icra hakimiyyəti orqanları 

E)Müvafiq nazirliklər,idarələr,şirkətlər 

39.Maşınların,avadanlıqların,cihazların və digər məmulatların istehsal və istismar keyfiyyətinə 

neçə əsas faktor təsir edir? 

A)6 B)3 C)7 D)4 E)5 

40.Maşınqayırmada standartların orta “uzunömürlülüyü” neçə il təşkil edir? 

A)8 B)6 C)5 D)9 E)7 

41.Standartların yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarətinin neçə metodu vardır? 

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

42.Hazırda informasiyanın kodlaşdırmasının neçə üsulu mövcuddur? 

A)50-yə yaxın B)70-dən çox C)40-dan az D)20-yə yaxın E)30-dan çox 

43.Hazırda kodlaşdırma üsulundan neçəsi standartlaşdırılmışdır və iqtisadiyyatda geniş tətbiq 

olunur? 

 A)10 B)25 C)15 D)5 E)20 

44.Nəzarət rəqəmi kodun hansı hissəsində yerləşir? 

A)Sonunda B)əvvəlində ortasında C)əvvəlində və sonunda 

D)əvvəlində və ortasında E)ortada və sonda 

45.Avropa kodlaşdırma sistemi neçənci ildə yaradıldı? 

A)1977 B)1985  C)1996 D)1964 E)1953 

46.Avropa kodlaşdırma sistemində mövcud olan kodlardan daha geniş yayılmışdır? 

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

47.Kodlaşmanın təsnifat metodları neçə tipə bölünür? 

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

48.Avropa kodlaşdırma sistemində ən geniş yayılmış hesab olunan kodlar neçə dərəcəli kodlardır? 

A)13 və 8 B)14 və 9 C)12 və 7 D)11 və 6 E)16 və 8 

49.Azərbaycan Respublikasında sertifikatlaşdırma sisteminin qeydiyyatını hansı orqan aparır? 

A)Sertifikatlaşdırma üzrə milli orqan B)Apelliasiya üzrə komissiya 

C)Sertifikatlaşdırma üzrə orqan D)Akkreditləşdirmə üzrə orqan 

E)Sertifikatlaşdırma üzrə şura 

50.Sertifikatlaşdırma üzrə orqanın neçə variantda strukturu mümkündür? 

A)8 B)6 C)4 D)5 E)2 

51.Aşağıdakılardan hansı sınaq laboratoriyalarının qoyulan tələblərinə aid deyildir? 

A)Subyektivlik   B)Qərəzsizlik  C)Toxunamazlıq  D)Müstəqillik 

E)Texniki səriştəlilik 

52.Sertifikatlaşdırma üzrə şuranın funksiyaları hansı orqan tərəfindən təsdiq edilir? 



A)Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan B)Standartlaşdırma üzrə orqan 

C)Akkreditləşdirmə üzrə orqan D)Dövlət inzibati idarəetmə orqanı 

E)Gömrük orqanı 

53.Məcburi sertifikatlaşdırma əsas nəyə görə aparılır? 

A)İstehlakçıların həyatı,sağlamlığı,əmlakı həmçinin ətraf mühitin mühafizəsi üçün 

B)Məhsulun rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün 

C)Məhsulun istehsalını artırmaq üçü 

D)Keyfiyyətsiz məhsul istehsalının qarşısını almaq üçün 

E)Sertifikatlaşdırılmış məhsulun qeydiyyatını aparmaq üçün 

54.Sertifikatın fəaliyyəti nə zaman dayandırılır? 

A)Qısa müddət ərzində aradan qaldırıla bilən pozuntular aşkar olunduqda 

B)Məhsulun konstruksiyası dəyişildikdə 

C)Məhsulun istehsal texnologiyası dəyişdirildikdə 

D)Məhsul normativ sənədləri tələblərinə uyğun gəlmədikdə 

E)Məhsula aid normativ sənədlər dəyişildikdə 

55.Akkreditləşdirmə üzrə orqanın tipik təşkilatı sektoru hansı standartla müəyyənləşdirilir? 

A)EN 45003 B)ISO 10011 C)EN 29002 D)ISO 8402 E)ISO 9000 

56.Akkreditləşdirmə    təsir müddəti neçə ildən çox olmur? 

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

57.Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə üzrə orqanın beynəlxalq təcrübəyə müvafiq tipik 

təşkilatı strukturuna aid deyil? 

A)Sınaq laboratoriyaları  B)Orqanın icraçı direktoru  C)Müşahidəedici şura 

D)Idarəedici şura E)Keyfiyyətə zəmanət verən şəxs 

58.Hansı məhsul nümunələrinin keyfiyyətinin stabilliyinə nəzarət üçün keçrilən sınaqlar necə 

adlanır? 

A)Müfəttiş B)Tipli  C)Dövrü D)Ilkin  E)Təhvil-təslim 

59.Sertifikatlaşdırma sınaqlarının məqsədi nədir? 

A)Məhsulun təhlükəsizlik və ətraf mühitin mühafizəsi tələblərinə uyğunluğunu təyin etmək 

B)Sınaq metodlarını təsdiq etmək 

C)Məhsulun keyfiyyətinə dövrü nəzarət etmək 

D)Texnoloji proseslərin sabitliyinə nəzarət etmək 

E)Məhsulun keyfiyyət səviyyəsini təmin etmək 

60.Sınaqlar qurtardıqdan sonra obyekt istismar üçün tam yararsız hala düşürsə,belə sınaqlar necə 

adlandırılır? 

A)Dağıdıcı sınaqlar B)Tatamlayıcı sınaqlar C)Tezləşdirilmiş sınaqlar 

D)Qısaldılmış sınaqlar E)Dövrü istismar sınaqları 

61.Aşağıdakılardan hansı sınaq sistemini elementi deyil? 

A)Akkreditləşdirmə üzrə komissiya B)Sınaq icraçısı   C)Məhsul 

D)Sınaq avadanlıqları E)Sınaq üçün normatif-texniki sənədlər 

62.Texniki sənədlərdə edilmiş dəyişikliklərin təsirini qiymətləndirmək üçün keçilən sınaqlar neçə 

adlandırılır? 

A)Tamamlayıcı sınaqlar B)Qəbul sınaqlar C)Ilkin sınaqlar 

D)Ixtisaslaşdırılmış sınaqlar E)Tədqiqat sınaqları 

63.Qısaldılmış proqram üzrə aparılan sınaqlar neçə adlandırılır? 

A)Qısaldılmış sınaqlar   B)Tamamlayıcı sınaqlar   C)Tezləşdirilmiş sınaqlar 

D)Dağıdıcı sınaqlar    E)Ilkin sınaqlar 

64.Sertifikatlaşdırılma üzrə orqanın işinə kim rəhbərlik edir? 

A)Ictaçı direktor  B)Baş ekspert  C)Sifarişçi  D)Sınaq laboratoriyasının rəhbəri 

E)Keyfiyyət sistemi üzrə məsul şəxs 

65.Aşağıdakıları hansı haqqında informasiya sertifikatlaşdırma üzrə orqanlar 

          haqqında əsasnamədə əks olunur? 



 A)sertifikatlaşdırma sınaqlarının profokotları      B)Funksiyalar    C)Təşkilati struktur 

D)Akkreditləşdirmə şalne   E)Sertifikatlaşdırma üzrə orqanın maliyyə fəaliyyəti 

66.Sertifikatlaşdırma üzrə orqanla keyfiyyətin təmin edilməsi sistemi üçün kim 

          məsuliyyət daşıyır? 

A)Ekspert auditorlar     B)Baş ekspert   C)Sifarşçi D)Sınaq labaratoriyasının rəhbəri   

E)Sınaq labaratoriyasınn əməkdaşları 

67.Aşağıdakıları hansı akkreditasiya iddia eden sınaq labaratoriyası hüquqi 

     sənədlər qrupuna daxil deyildir? 

A)Sınaq avadanlıqlarının konstruktur sənədləri B)Lisenziya 

C)Sınaq labaratoriyası haqqında əsasnamə        D)Sınaq labaratoriyasının pasportu 

E)Akkreditləşmə atestatı 

68.Sınaq labaratoriyasının ümumi rehberliyi kim həyata keçirir? 

 A)Rəhbər B)İdarəedici şura   C)Baş ekspert  D)Müşahidəçi şura         

E)Sertifikatlaşdırma üzrə komissiya 

69.Neçənci ildə İSO 9000 seriyalı standartlar ilk dəfə nəşr olunmuşdur? 

A)1987 B)1990  C)1946 D)1954 E)1946 

70.Sertifikatlaşdırma sahəsində İSO və BEK-in birgə qəbul etdikləri 

          əsas rəhbər sənəd hansıdır? 

A)Rəhbərlik28 B)Rəhbərlik14 C)Rəhbərlik51 D)Rəhbərlik2 E)Rəhbərlik7 

71.Sınaq laboratoriyalarının akkreditləşdirilməsi üzrə ilk beynalxalq konfrans          neçənci ildə 

çağırıldı? 

A)1977-ci ildə B)1985-ci ildə C)1946-cı ildə D)1926-cı ildə E)1989-cu ildə 

72.Hansı tarix “Beynalxalq standartlar günü” adnlanır? 

A)14oktyabr B)12dekabr C)25 iyul D)17aprel E)8fevral 

73.Aşağıdakılardan hansı İSO-nun rəhbəredici orqan deyildir? 

A)Məsləhət komitəsi B)Şura C)Şura komitəsi D)Beynalxalq katiblər E)Baş Məclis  

74.BEK standartlarının layihəsinin qəbul edilməsi üçün milli komitənin ən azı  

     neçə faiz onun layihəsinə səs verməlidir? 

A)80    B)75 C)70 D)65 E)60 

75.BEK-in prezidenti hansı müddət üçün seçilir? 

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

76.Aşağıdakılardan hansı BEK-in təşkilatı strukturlarına aiddir? 

A)Şura  B)Baş Məclis C)Mərkəzi komitə  D) Apulyasiya komitəsi E)Məşvərət şurası 

77. Aşağıdakılardan hansı BEK-ə üzvülüyün formasıdır? 

A)assosasiya edilən üzv B)müxbir üzv C)aktiv üzv D)rəhbər eden üzv E)komissiya üzv 

78.İSO Şurasının iclası hansı müddətdən bir keçirilir? 

A)ildə 1dəfədən gec olmayaraq B)hər yarımildə C)2 ildən bir D)3 ildən bir 

E)2 ildən bir dəfədən gec olmayaraq 

79.Metrologiya sözü hansı dildən götürülmüşdür? 

A)yunan B)fransız C) alman D) italyan E)ingilis 

80.Metrologiya təyinatına görə neçə yerə bölünür? 

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

81.Aşağıdakı ölkələrin hansında Milli standartlaşdırma qeyri-dövlət təşkilatları tərəfindən həyata 

geçirilir? 

A)Böyük Britaniya B)Yaponiya C)Ukraniya D)Belarusiya E)Rusiya 

82.Eyni konkret standartlar qaydaları üsulları tətbiq edən məhsulların 

sertifikatlaşdırılması necə adlanır? 

A)oxşar məhsulun sertifikatlaşdırılması B)uyğunluğun sertifikatlaşdırılması 

C)yüngül sənaye məhsullarının sertifikatlaşdırılması 

D)keyfiyyət məhsullarının sertifikatlaşdırılması 

E)yeyinti sənaye məhsullarının sertifikatlaşdırılması 

83.Standartlaşdırılma üzrə qaydaların tərtibi,məzmunu,şərhi və 



          rəsmiləşdirilməsi hansı standart üzrə həyata keçir? 

A)AZS-1,5-96 B)AZS-1.0-96 C)AZS-1,6-96 D)AZS-1,4-96 E)AZS-1,3-96 

84.Azərbaycan Respublikasənda sertifikatlaşdırma sahəsində əsas terminlər hansı sənədlə 

müəyyənləşdirilir? 

A)RS-001-93 B)RS-002-93 C)RS-003-93 D)RS-004-93 E)RS-005-93 

85.Əşyanın,hadisənin və anlayəşını müəyyən ardəcəlləqla düzülməsi  

standartlaşdırmanın hansı üsuluna aiddir? 

A)sistemləşdirmə B)tipləşdirmə C)mifinasiya D)simplikatlaşdırma  E)aqreqatlaşma 

86.Standartlaşdırmanın hansı üsulunda ixtisar gedir? 

A)unifikasiya B)tipləşdirmə C)aqreqatlaşdırma  D)sistemləşdirmə 

E)sumplifikatlaşdırma 

87.QOST  nədir? 

A)dövlətlərarası standart B)rusiya standartı C)beynalxalq standart D)milli standart 

E)regional standart 

88.Məcburi sertifikatlaşdırılmalı  lakin sertifikatlaşdərəlmamış məhsulların satılmasına  görə 

istehsalçılara hansı sanksiya tədbiq edilir? 

A)satılmış məhsulun qiymətinin 25% miqdarında cərimə 

B) satılmış məhsulun qiymətinin 50% miqdarında cərimə 

C) satılmış məhsulun qiymətinin 75% miqdarında cərimə 

D) satılmış məhsulun qiymətinin 100% miqdarında cərimə 

E)satılmış əmək haqqının 10 misili miqdarında cərimə 

89.”EAN international” Beynalxalq Azərbaycan Respublikası hansı ştrix kodu ilə tanınır? 

A)476  B)478  C)477  D)475  E)474 

90.Hazırda dünyanın neçə ölkəsi “EAN-international”Beynalxalq  təşkilatın üzvüdür? 

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

91.Etalonların neçə növü var? 

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

92.Etalon hansı xassələrə malik olmalıdır? 

A)dəyişməmək,təzələmək,üzlaşdırılmaq B)təzələmə,dəyişmək 

C)uzlaşdırılmaq,dəyişmək  D)dəyişmək,yeniləmək  E)yeniləmək,dəyişməmək 

93.Statik xəta anlayışı uzdir! 

A)sabit fiziki kəmiyyətin ölçülməsi üçün istifadə olunmur xətasıdır 

B)ölçmə nəticəsinin xətasıdır C)ölçmə nətiycəsinin xətasənın tərkib hissəsidir 

D)sistematik xətanın tərkib hissəsidir E)subyektiv xətanən əmələ gəlməsidir 

94.Metroloji məqsədlər üçün hansı ölçmə vasitələrindən istifadə olunur? 

A)nümunəvi ölçmə vasitəsi B)işçi ölçmə vasitələri C)nəzarət ölçmə vasitələri 

D) birbaşa ölçmə vasitələri  E)dolayı yolla ölçmə vasitələri 

95.Funksional vəzifəsindən asılı olaraq işçi ölçmə vasitələri neçə yerə ayrılır? 

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

96. Ölçmə çeviriçilər neçə yarım növə bölünür? 

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

97.Xətalar ifadə olunma üsuluna görə neçə yerə bölünür? 

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

98.Təyinatına görə ölçülər neçə yerə ayrılır? 

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

99.Termodinamik temperatur necə fiziki kəmiyyətdir? 



A)universal  B)sadə  C)mürəkkəb  D)yarı mürəkkəb  E)yarı sadə 

100.”Ölçmələrin vəhdəti” anlayışı hansı məsələləri əhatə edir? 

A)vahidlərin  unifikasiyası təzələnməsi  B)vahidlərin ixtisar edilməsi 

C)dəqiqliklə ixtisar edilməsi    D)işçi ölçmə vasitələrinin işlənib hazırlanması 

E)zamanın təmin olunması 

101.Ölçü başlıqları hərəkət prinsipinə görə neçə yerə bölünür? 

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

102.Ölçülərin keyfiyyətlərinin keyfiyyət xarakteristikası nədir? 

A)keyfiyyət sistemi B)vahidlərin sistemi C)keyfiyyət göstəriciləri   

D)ölçü vahidləri E)keyfiyyət kateqoriyalar 

103.Əsas və törəmə vahidlərin birliyi necə adlanır?                                                       

A)Əlavə vahidlər B)tam ölçü vahidləri C)hissə ölçü vahidləri D)vahidlər sistemi 

E)kankret vahidlər 

104.Ölçmələr,onların vəhdəti təmin edilməsi üsulları və vasitələri haqqında elm necə adlanır? 

A)metrologiya B)sertifikatlşdırma C)standartlaşdırma D)kvalimetriya E)texniki ölçmə 

105.Ölçmələrin vahidliliyini təmin olunmasının hüquqi əsasını nə təşkil edir? 

A)qanunverici metrologiya   B)tətbiqi metrologiya   C)nəzəti metrologiya 

D)metrologi  xidmət  E)metrologi təminat 

106.Fiziki kəmiyyətin vahidi dedikdə nə başa düşülür? 

A)təyinatına görə 1-ə bərabər ədədi qiymətindən fiziki kəmiyyət 

B)fiziki kəmiyyətin xüsusi qiyməti   C)fiziki kəmiyyətin ümumi qiyməti 

D)təyinatına görə istifadə edilən fiziki kəmiyyət 

E)təyinatına görə dəqiq qiymətinə malik olan fiziki kəmiyyət  

107.Aşağıdakılardan hansı ölçü şkalalarına aid deyil? 

A)nisbi şkalası  B)intervallar şkalası  C)nisbətlər şkalası D)cərgə şkalası  

E)mütləq şkalas 

108.Aşağadakı şkalalardan hansılarının metrik şkalalar adlandırırlar? 

A)intervallar və nisbətlər şkalası B)adlar və mütləq şkalası C)cərgə və mütləq şkalası 

D)intervallar və nisbətlər şkalası E)adlar və cərgə şkalası  

109.Aşağıdakı şkalalardan hansıların qeyrimetrik şkalalar adlandırılır? 

A) adlar və cərgə şkalası  B)adlar və mütləq şkalası  C)intervallar və nisbətlər şkalası 

D)nisbətlər və intervallar şkalası  E)mütləq və nisbətlər şkalası 

110.Aşağıdakı ölçü şkalalarından ən təkmilləşdirilmiş şkaladır? 

A)nisbətlər şkalası B)intervallar şkalası C)mütləq şkalası D)cərgə şkalası  

E)adlar  şkalası 

111.İnsanların biliyini hansı şkala üzrə ölçürlər? 

A)cərgə şkalası B)adlar şkalası C)nisbətlər şkalası D)mütləq şkalası  

E)intervallar şkalası 

112.Zaman hansı şkala ilə ölçülür? 

A)intervallar şkalası B)cərgə şkalası C)mütləq şkalası D)adlar şkalası  

E)intervallar  şkalası 

113.Beynəlxalq vahidlər sistemində keçmiş savetlər ittifaqında və Şərqi Avropa            

 ölkələrində hansı ildən məcburi olaraq tətbiq edilmişdir? 

 A)1980    B)1960    C)1965    D)1975     E)1970 

114.Beynalxalq vahidlər sisteminin əlavə vahidləri hansılardır? 

A)radian,steradian  B)metr,saniyyə C)amper,mol D)kelvin,mol  E)saniyyə,kelvin 



115.Aşağıdakı ölçü vahidlərindən hansı Beynəlxalq vahidlər sisteminin əsas vahididir? 

A)amper    B)nyuton    C)tesla    D)kulon    E)coul 

116.Si vahidlər sistemi əsasında bizim ölkədə hansı dövlət standartı yaradılmışdır? 

A)ГОСТ 8.417-81 B)ГОСТ  8.023-90 C) ГОСТ  8.417-81 D) ГОСТ  8.421-84 

E) ГОСТ  8.022-91 

117.Metrologiyada əsasən necə riyazi qanundan istifadə olunur? 

A)14    B)12    C)8    D)6   E)10 

118.Metrologiyada ehtimal naylanma qanunlarının neçə xassəsi təhlil olunur? 

A)7     B)4      C)2     D)5     E)8 

119.Ölçmələr zamanı mütəxəsisin ən yüksək iş qabiliyyəti hansı saatlarda olur? 

A)8-12-dək  B)12-14-dək  C)14-15-dək  D)15-16-dək  E)16-17-dək 

120.Yüksək dəqiqlik ölşmələri aparan zaman metrologi təcrübədə aşağıdakı faktorların hansının 

təsiri nəzərə alınmır? 

A)mexaniki ölçmə  B)subyekt  C)ölçmə üsulu  D)ölçmə vasitələri  E)ölçmə obyekti 

121.Aşağıdakılardan hansı ölçmə xətalarının əmələ gəlməsində rol oynamır? 

A)ölçüləri obyektivi düzgün hazırlanmaması B)operatorun diqqətinin yayılması 

C)sismik titrəmələr D)ölçmə vasitələrin xətsı E)şəbəkədə gərginliyin dəyişikliyi 

122.Etibarlılıq intervalının eninə görə ölçmələr neçə dəqiqlik qrupuna bölünür? 

A)4     B)2     C)5     D)8     E)6 

123.Ən yüksək dəqiqlik səviyyəsini təmin edən ölçmə  vasitələri hansılardır? 

A)ilkin va ya xüsusi etalonla  B)işçi etalonla  

C)birincidərəcəli nümunəvi ölçməvasitələri 

D)ikinci dərəcəli nümunəvi ölçmə vasitələri E)xüsusi etalonlar 

124.Hansı ölçü şkalasında qeyri-məlum ölçü sıfırla müqayisə olunur? 

A)cərgə şkalasında B)intervallar şkalasında C)nisbətlər şkalasında  

D)dinamik ölçmə şkalasında E)statik ölçmə şkalasında 

125.Aşağıda göstəricilərdən hansı ikinci etalonun növlərinə aid deyil? 

A)ilkin     B)çeşid     C)nusxə     D)işçi     E)müqayisə 

126.Nümunəvi ölçülər və ölçü cihazları harada saxlanılır? 

A)dövlət nəzarət labaratoriyasında B)Azərdövlət standartda C)təşkilatlarda 

D)nazirliklərdə  E)kreditləşmiş labaratoriyalarda  

127.Etalonlar 2 növəbölünür.Bünlardan biri ikili digəri isə hansı etalonlardır? 

A)ikili     B)beşinci     C)üçüncü     D)altıncı     E)dördüncü 

128.Nümunəvi ölçmə vasitələri onların atestasiya dəqiqliyindən asılı olaraq necə      

bölünür? 

A)1-ci və 2-ci   B)sadə və mürəkkəb  C)paralel və perpendikulyar   

D)dəqiq və qeyri-dəqiq   E)xətalı və xətasız 

129.Cari metrologi işlərin aparılması üçün istifadə olunan etalonlar hansılardır? 

A)işçi etalonlar  B)ilkin etalonlar  C)dövlət etalonlar D)nuskə etalonlar  

E)muqayisə  etalonlar 

130.Ölçmələrin vəhdətini aşağədakılardan hansı təmin edir? 

A)dövlət metroloji,xidməti   B)beynəlxalq ticarət təşkilatı  

C)xüquqi şəxslərin metrologi xidmətləri  D)ölçmə vasitələrinin dövlət reyestiri  

E)ölçü və çəki üzrə beynəlxalq büro 

131.Tətbiqolunma sahəsindən asələ olaraq standart nümunətər necə yerə bölünür? 

A)3     B)7     C)5     D)4     E)2 



132.Ölçmə vasitələrinin neçə normalaşdırılan metrologi xarakteristikaları məlumdur? 

A)11     B)9   C)7     D)12   E)8 

133.Metrologiyada keyfiyyətin ölçülməsi məsələlərinin öyrənən bölməsi necə adlanır? 

A)kvalimetriya  B)etibarlılıq göstəriciləri  C)məhsulun keyfiyyət göstəriciləri 

D)sosiyay-iqdisadi ölçmələr  E)orqanametriya 

134.Keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləri hansı növlərə bölünür? 

A)mütləq və nisbi  B)statik və dinamik  C)sistematik və dinamik   

D)nisbi və gətirilmiş     E)sistematik və təsadüfi 

135.Neçə ədəd kompleks keyfiyyət göstəriciləri vardir? 

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

136.Ölçmələrin məqsədi nədən ibarətdir? 

 A)fiziki və qeyri fiziki kəmiyyətlər haqqında informasiya almaqla 

 B)verilmiş kəmiyyəti təzələmək üçün   C)kəmiyyətləri dəyişdirmək üçün  

 D)informasiyanı avtomatlaşdırmaq üçün  E)kəmiyyətləri qeyri etmək üçün 

137.Ölçülən kəmiyyətlərin qiyməti haqqında informasiya almağın ən sadə yolu hansıdır? 

A)müqayisə etmə B)cəmləmə  C)differensial  D)üst-üstə düşmə E)bilanasitə 

138.Ölçmələrin nəticələrinə hansı faktorlar təsir edir? 

A)həm obyektiv həm subyektiv   

B)yalnız obyektiv   

C)yalnız subyektiv   

D)yalnız ölçmə  üsulu   

E)yalnız ölçmə şəraiti 

139.Metrologi təminat hansı əsaslara malikdir? 

A)təşkilatı  B)maritləndirici  C)fiziki  D)sosial  E)təcrübi 

140.Aşağıdakılardan hansı metrologiya vəzifəsinə aiddir? 

A)ölçmələrin ümumi vəzifəsi  

B)ölçmə vasitələrinin normativ-texniki sənədlərin işlənmə texnologiyası   

C)ölçmələrin təyin edilmə metodları  D)fiziki kəmiyyətin ümumi qiyməti 

E)fiziki kəmiyyətin qiyməti 

141.Adlar və cərgə şkalalarının necə adlandırırlar? 

A)qeyri-metrik şkalalar B)mütləq şkalalar  C)nisbətlər şkalası 

D)intervallar şkalası    E)nisbətlər və intervallar şkalası 

142.İntervallar şkalası ilə nəyi ölçürlər? 

A)temperaturu   B)mütləqi  C)cərgələri  D)nisbətləri  E)adları 

143.İntervallar və nisbətlər şkalaları necə adlandırılır? 

A)metrik şkalalar  B)mərgə və mütləq şkalalar C)adlar və mütləq şkalalar 

D)intervallar və cərgə şkalalar E)adlar vəcərgə şkalalar 

144.Təyinat göstəriciləri nəyi təyin edir? 

A) məmulatın əsas funksiyalarının yerinə yetirilməsi xassələrini təyin edir 

B)məmulatın etibarlılığının zəmanəti C)məmulatın uzunömürlülüyünün zəmanəti 

D)tətbiq sahəsinin təyinatı E)tətbiq sahəsinin müəyyənləşdirilməsi 

145.Məhsulun keyfiyyət göstəriciləri neçə növə  bölünür? 

A) 12 B) 10 C) 9 D) 6 E) 4 

146. Ölçmə vasitələri neçə yerə bölünür? 

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

147.Metroloji təyinatdan asılı olaraq ölçmələr neçə yerə bölünür? 



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

148.Dəqiq xarakteristikasına görə ölçmələr neçə yerə bölünür? 

A)2 B)6 C)7 D)5 E)3 

149.Beynəlxalq vahidlər sistemində əsas neçə vahidlər nəzərdə tutulur? 

A)7 B)4 C)8 D)5 E)3 

150.Metroloji ekspertiza zamanı neçə faktor müəyyən edilir? 

A)8 B)5 C)4 D)6 E)3 

151.Məhsulun keyfiyyətinin ekspertizası neçə növə bölünür? 

A)5 B)7 C)4 D)6 E)3 

152.Məmulatın istehlak xassələrinin ekspertizası neçə yerə bölünür? 

A)2 B)4 C)6 D)8 E)3 

153.Ölçmə nəticələrinin alınma üsullarına görə neçə yerə ayrılır? 

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

154.Avtomatik ölçmələr necə yerinə yetirilir? 

A)insan iştirakı olmadan B)insan iştirakı ilə C)avtomatik xətlər vasitəsilə 

D)avtomatik qurğular vasitəsilə E)avadanlıqlar vasitəsilə 

155.Fiziki kəmiyyətlərin neçə ölçmə sahələri müəyyənləşdirilir? 

A)12 B)9 C)7 D)5 E)8 

156.Metroloji təminatların məsələləri neçə səviyyədə həll olunur? 

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

157.Kalibirlənmələrarası intervallar neçə növ olur? 

A)3 B)7 C)5 D)6 E)2 

158.Standartlaşdırılan obyektlərin parametrik sıraları nəyin əsasında qurulur? 

A)üstün tutulan ədədlər sistemi əsasında 

B)diferensial metod əsasında 

C)riyazi gözləmələr əsasında 

D)qəbul edilmiş xarakteristikaların mexaniki yığımı əsasında 

E)eksperimental tədqiqatların nəticələri əsasında 

159.Əmtəə malların ştrixli kodlaşdırılması ideyası neçənci illərdən tətbiq olmağa başladı? 

A)keçən əsrin 60-70-ci illərindən B)keçən əsrin 30-40-cı illərindən 

C)keçən əsrin 80-95-ci illərindən D)keçən əsrin 20-40-cı illərindən 

E)keçən əsrin 30-60-cı illərindən 

160.Hazırda kodlaşdırma üsullarından neçəsi standartlaşdırılmışdır? 

A)10 B)5 C)25 D)15 E)20 

161.Kodun əlifbası nədir? 

A)müəyyən qaydada tətbiq olunmuş işarələr sistemidir 

B) müəyyən qaydada tətbiq olunmuş simvollar sistemidir 

C) müəyyən qaydada tətbiq olunmuş rəqəmlər sistemidir 

D) müəyyən qaydada tətbiq olunmuş hərfli-rəqəmli sistemdir 

E) müəyyən qaydada tətbiq olunmuş rəqəmlər sistemidir 

162.Hazırda əmrəə mallarının neçə faizi kodlaşdırılır? 

A)85%-dən çoxu B)95%-dn çoxu C)65%-dən çoxu 

D)75%-dən çoxu E)55%-dən çoxu 

163.Ən nazik ştrix hansı rəqəmlə bərabər qəbul olunur? 

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

164.Sertifikatlaşdırma sınaq protokollarının nüsxələri hansı müddətə saxlanılır? 



A)sertifikatın təsir müddətindən az olmayan müddətdə 

B)18 ay C)6 ay D)1 il E)sertifikatlaşdırma getdiyi müddətdə 

165.Daima həyata keçirilən nəzarət neçə adlanır? 

A)fasiləsiz B)vizual C)ötəri D)dövrü E)orqanometrik 

166.Hər bir məhsul vahidinin yoxlanılması ilə keçrilən nəzarət neçə adlandırılır? 

A)başdan-başa  B)fasiləsiz C)seçmə D)avtomatik E)aləti 

167.Keçrilmə müddəti reqlamentləşdirilməyən nəzarət neçə adlandırılır? 

A)ötəri     B)dövrü C)faziləsiz D)vizual E)seçmə 

168.Qısaldılmış proqram üzrə aparılan sınaqlar necə adlandırılır? 

A)qısaldılmış sınaqlar   B)tamamlayıcı sınaqlar C)frezləşdirilmiş sınaqlar 

D)dağıdıcı sınaqlar E)ilkin sınaqlar 

169.Qabaqlayan standartların yaradılması hansı planlara əsaslanır? 

A)xalq təsərrüfatının perespektiv inkişaf planını B)elmi tədqiqat planlarını 

C)konstruktiv-texnoloji planları D)sənaye tikinti planlarını 

E)xalq təsərrüfatının cari inkişaf planlarını 

170.Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən məhsulun ixrac edilməsi üçün normativ sənədlərin 

tətbiqi nə ilə təyin olunur? 

A)tərəf müqabilləri arasında bağlanmış müqavilə ilə 

B)texniki şərtlərdə verilmiş parametrlərlə 

C)ixrac edilən məhsulun keyfiyyət göstəricisi ilə 

D)standartda verilmiş məcburi və tövsiyə olunan tələblər  

E)istehsal müəssisəsinin texniki səviyyəsi lə 

171.Konkret məhsulun sertifikatlaşdırılması haqqında sertifikatlaşdırma orqanına sifariş ilə 

müraciət edən vətəndaş necə adlandırılır? 

A)sifarişçi B)istehsalçı C)istehlakçı D)ekspert E)müfəttiş 

172.İlk dəfə ölkədə qabaqlayan standartlaşdırma ideyası neçənci irəli sürülmüşdür? 

A)1929 B)1925  C)1928 D)1926 E)1927 

173. BEK neçənci ildə yaradılmışdır? 

A)1906 B)1901  C)1951 D)1957 E)1959 

174.Aşağıdakılardan hansı BEK-in təşkilatı struktoruna aid deyil? 

A)Məşvərət şurası B)texniki komitələr C)mərkəzi büro D)şura E)icrayyə komitəsi 

175.Aşağıdakılardan hansı ISO-ya üzvlüyün formasıdır? 

A)komitə-üzv B)əlaqələndirici üzv C)Rəhbəredici üzv D)komissiya üzv 

E)rəhbəredici üzv 

176.BEK-in əsas dilləri hansılardır? 

A)ingilis,fransız və rus B)ingilis,alman ,rus C)alman,ingilis D)fransız,rus 

E)fransız,ingilis 

177.Qeyri-maddi xarakterli xidmətlərin tələblərə uyğunluğu qiymətləndirilərkən hansı metod 

tətbiq olunur? 

A)sisioloji B)diferensial C)qarışıq D)inteqral E)kompleks 

178.Keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması zamanı uyğunluğun qiymətləndirilməsinin 

nəticələrinin təhlili nəyə əsasən aparılır? 

A)yoxlama aktına B)istehlakçının rəyinə C)normativ sənədlərə D)lisenziyaya 

E)İstehlakçının rəyinə 

179.Sertifikatın fəaliyyəti nə zaman dayanır? 

A)qısa müddət ərzində aradan qaldırıla bilən pozuntular aşkar edildikdə 



B)məhsulun konstruksiyası dəyişdiriləndə 

C)məhsulun istehsal texnologiyası dəyişildikdə 

D)məhsulun normativ sənədləri uyğun gəlmədikdə 

E)məhsulun normativ sənədləri dəyişildikdə 

180.Aşağıdakılardan hansı sınaq sisteminin elementi deyildir? 

A)akkreditləşdirmə üzrə komissiya B)məhsul C)sınağın icraçısı 

D)sınaq üçün normativ texniki sənədlər E)sınaq avadanlıqları 

181.Ölçmə dəyişdiricilərinin funksiyası hansılardır? 

A)Siqnalları ötürmək,dəyişdirmək və saxlamaq B)Avtomatik qəbul etmə 

C)Ölçmə vasitələri  D)Ölçmə qurğuları  E)Köməkçi ölçmə vasitələri 

182.Metrologiya termini yunanca necədir? 

A)Metro və loqos    B)loqos və metro    C)Fiziki kəmiyyətlərin ölçülməsi 

D)Dəqiqliyin təyini  E)Ölçmələrin vəhdəti 

183.Metrologiyanın neçə əsas istiqaməti var? 

A)7 B)5 C)3 D)2 E)4 

184.Unifikasiya nədir? 

A)ixtisar B)eyniləşdirmə C)sabitlik D)bərabərlik E)özətlik 

185.Metrik konvensiya neçənci ildə imzalandı? 

A)1875 B)1879  C)1877 D)1872 E)1871 

186.Mendeleyevin mərhələsi neçənci illəri əhatə edir? 

A)1892-1917 B)1895-1915 C)1894-1911 D)1891-1914 E)1890-1905 

187.Beynəlxalq vahidlər sistemi neçənci ildə qəbul edilib? 

A)1960 B)1966  C)1962 D)1964 E)1959 

188.İntuisiyaya əsaslanan ölçmələr necə adlanır? 

A)evrestik B)estetik C)erqonametrik D)erqonoloji E)orqonoleptik 

189.Ən obyektiv ölçmələr hansı ölçmələrdir? 

A)insan iştirakı olmadan B)insan iştirakı ilə C)müştərək  D)obyektiv ölçmələr 

E)subyektiv ölçmələr 

190.İnsan iştirakı olmadan yerinə yetirilən ölçmələr necə adlanır? 

A)avtomatik  B)mexaniki C)yarım avtomat D)köməkçi  E)yardımçı 

191.Məsafə nə ilə xarakterizə olunur? 

A)uzunluq B)həcm C)sahə  D)zaman       E)bucaq 

192.Simplitikasiya nədir? 

A)müvəqqəti vahidləşdirmə B)vahidləşdirmə  C)məcburi vahidləşdirmə 

D)növbəti vahidləşdirmə E)sadə vahidləşdirmə 

193.Vahidləşdirmə nədir? 

A)Unifikasiya  B)keyfiyyət göstəricisi   C)tipləşdirmə D)çeşidləmə 

E)qarşılıqlı əvəzolunma 

194.Erqonomika sözünün mənası nədir? 

A)iş qanun  B)qanun iş  C)elm sahəsi  D)iş prosesi  E)iş rejimi 

195.Ölçü şkalaları neçə yerə ayrilir? 

A)5 B)3 C)4 D)7 E)9 

196.Metrologiya neçə yerə ayrılır? 

A)3 B)5 C)2 D)6 E)8 

197.Ölçmə nədir? 

A)Texniki vasitənin köməyi ilə fiziki kəmiyətin qiymətinin tapılması 

B)Fiziki obyektlərin qiymətinin tapılması 

C)Təyinatına görə fiziki kəmiyyətlərin tapılması 

D)Ölçü vahidinə görə qiymətin tapılması 

E)Ölçü cihazı vasitəsilə qiymətin tapılması 

198.Məhsulun keyfiyyət göstəricisi neçə yerə bölünür? 



A)12 B)9 C)7 D) 3 E)5 

199.Qanunverici metrologiya hansı əsaslara söykənir? 

A)Hüquqi əsaslar  B)qanuni əsaslar  C)inzibati əsaslar  D)əlavə əasalar 

E)ictimai əsaslar 

200.Metrologiya hansı əsaslarla hazırlanır? 

A)Fundamental B)Hüquqi əsaslar C)Tətbiqi əsaslar D)maddi-texniki əsaslar 

E)texniki resurslar 

201.Metrologiyanın əsas istiqamətləri neçə yerə bölünür? 

A)7 B)3 C)8 D)5 E)4 

202.Ölçü cihazları neçə yerə bölünür? 

A)2 B)4 C)6 D)3 E)8 

203.Mendeleyev mərhələsi metrologiyada hansı illəri əhatə edir? 

A)1892-1917 B)1891-1916 C)1890-1910 D)1893-1914 E)1891-1911 

204.Evrestik ölçmələr nəyə əsaslanır? 

A)İntuisiyaya B)Əsaslanan ölçmələr  C)Ölçülən kəmiyyətlərə  D)Ölçü cihazlarına  

E)Ölçü alətlərinə 

205.Ölçmə vasitələri neçə yerə bölünür? 

A)6 B)7 C)3 D)2 E)4 

206.Sertifikatlaşdırmanın məqsədləri neçə yerə bölünür? 

A)3 B)9 C)8 D)6 E)10 

207.Sertifikatlaşdırma üzrə orqanın funksiyaları neçə yerə bölünür? 

A)13 B)21 C)16 D)15 E)18 

208.Sertifikatlaşdırma keyfiyyət sistemlərinin sənədləri neçə yerə bölünür? 

A)10 B)14 C)16 D)15 E)13 

209.Sertifikatlaşdırma üzrə orqanın fəaliyyəti neçə növ işlərə görə maliyyələşdirilə bilər? 

A)4 B)8 C)6 D)10 E)12 

210.Sertifikasiya üzrə orqanın akkreditasiyası əsas neçə mərhələyə ayrılır? 

A)4 B)6 C)8 D)10 E)12 

211.Sertifikatlaşdırma üzrə orqan neçə əsasnamə müəyyən etməlidir? 

A)5 B)3 C)9 D)7 E)8 

212.Akkreditasiya olunmuş labarotoriyanın neçə vəzifəsi var? 

A)9 B)11 C)14 D)12 E)17 

213.Milli uyğunluq nişanları neçə formada olur? 

A)3 B)6 C)9 D)7 E)5 

214.İntervallar şkalası başqa necə adlanır? 

A)Fərqlər B)Dərəcələr C)Keyfiyyət D)Təsnifat E)Üstünlük 

215.Etalonlar neçə yerə bölünür? 

A)2 B)8 C)5 D)4 E)6 

216.Çevricilər neçə yerə ayrılır? 

A)3 B)7 C)4 D)2 E)8 

217.Sistematik xətalar neçə yerə bölünür? 

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

218.Təsadüfi xətalar neçə yerə bölünür? 

A)3 B)5 C)4 D)7 E)8 

219.Araboşluğu ölçən hansı sinfə aid edilir? 

A)ölçü  B)alət  C)dəst   D)nəzarət E)işlək 

220.Dəyişməyən xətalar necə adlanır? 

A)sabit  B)dəyişən  C)intensiv  D)subyektiv  E)alət 

221.Məhsulun bir yerdən başqa yerə nəql edilməsi hansı göstəricidir? 

A)nəqletmə  B)unifikasiya  C)ekoloji  D)təhlükəsizlik  E)etibarlılıq 

222.İnsan iştirakçısı olmadan yerinə yetirilən hansı ölçmələr adlanır? 

A)avtomatik  B)yarımavtomatik  C)mexaniki  D)əl vasitəsi  E)köməkçi qurğular 



 

 

 

 

 

 

223.Dəyər və qiymət necə adlanır? 

A)İqtisadi B)fiziki C)elmi   D)metodiki E)riyazi 

224.Nəzarət rəqəmi kodun hansı hissəsində yerləşir? 

A)Sonunda B)əvvəlində ortasında   C)əvvəlində və sonunda 

D)əvvəlində və ortasında E)ortada və sonda 

225.Sertifikatlaşdırma sistemində iştirak etmə neçə formada ola bilər? 

A)3 B)5 C)4 D)6 E)8 

226.Beynəlxalq sertifikatlaşdırma necə müəyyən edilir? 

A)4 B)1 C)3 D)5 E)8 

227.Ekoloji sertifikatlaşdırma necə yerə bölünür? 

A)3 B)4 C)6 D)5 E)1 

228.Standartlar neçə yerə ayrılır? 

A)4 B)6 C)8 D)9 E)10 

229.Standartın hüquqi qüvvə alma tarixi necə adlanır? 

A)Standartların tərtib edilmə tarixi B)Standartların hazırlanması 

C)texniki şərtlər D)texniki sənədlər E)texniki tərtiblər 

230.Sertifikatlaşdırma üzrə orqanın neçə variantda strukturu mümkündür? 

A)8 B)6 C)4 D)5 E)2 

231.Neçə şərt laboratoriyalarının  tələblərinə aiddir? 

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

232.Ölçü cihazların tələbi neçə yerə bölünür? 

A)2 B)5 C)8 D)6 E)7 

233.Ölçmə vasitələri neçə cür olur? 

A)6 B)5 C)3 D)8 E)4 

234.Xətalar ilə ölçmə neçə yerə bölünür? 

A)8 B)5 C)6 D)7 E)4 

235.Metrologiyada ölçmələr təyinatına görə neçə yerə bölünür? 

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

236.Fiziki vahidlər sistemi neçənci ildə müəyyənləşib? 

A)1835 B)1855  C)1857 D)1854 E)1856 

237.Əlavə vahidlər hansılardır? 

A)Radian B)Kütlə C)Uzunluq D)Həcm E)Metr 

238.Hissənin ştanpərgarla ölçülməsi necə adlanır? 

A)Mütləq B)Dəqiq C)Müəyyən D)Ilkin  E)Təhvil-təslim 

239.Ölçmə vasitələri nəyə deyilir? 

A)Texniki vasitələr B)Sınaq metodlarını təsdiq etmək C)Texniki şərtlər 

D)Texniki ölçmələr E)Texniki nəzarət 

240.Dişli çarxların dişini hansı alətlə ölçürlər? 

A)Diş ölçən B)Kalibrlər C)İşçi alətlər D)Öçü kalibrlər E)Nəzarət ölçü 

 

 

 


