
İmtahan testləri 

 

Hörmətli  tələbələr  düzgün  cavab  A  variantıdır.
Fənn: Avtomobil yük daşımaları 

Qrup: 40 

Müəllim: Məmmədov Dilan 

 

1. Cümləni tamamlayın. 

Nəqliyyat yüklərin (sərnişinlərin) daşınmasını yerinə yetirən ... istehsal sahəsidir. 

A) maddi                    B) yeni                    C) müasir                

D) ağılr                        E) yüngül 

 

2. Nəqliyyat digər sahələr kimi, yeni maddi məhsul yaradırmı? 

A) yaratmır                 B) əvvəl yaradır               C) qismən yaradır  

D) yaradır                     E) sonda yaradır 

 

3. Yük daşımalarında nəqliyyatın ... istehsal yerindən istehlak yerinə çatdırılan yükün tonla miqdarıdır.  

A) məhsulu                   B) sayı                C) növü  

D) tipi                            E) uzunluğu 

       

4.Aşağıdakılardan hansı avtomobil nəqliyyatının geniş tətbiqini təmin edən əsas xüsusiyyətlərinə daxil 

deyil?  

A) avtomobil nəqliyyatında daşımaların maya dəyərinin yüksək olması  

B) yüksək manevermə və hərəkətlilik qabiliyyəti, yüksək çatdırma sürəti  

C) nisbətən qısa hərəkət yolu və yüksək manevretmə qabiliyyəti 

D) avtomobil nəqliyyatı hərəkət tərkiblərinin yüksək keçiriciliyi  

E) avtomobil nəqliyyatının hərəkət tərkibinin çoxmüxtəlifliyi  

 

5. Nəqliyyat prosesi nədir?  

A) yükləmə, yükün yerdəyişməsi və boşaltma əməliyyatlarının məcmusu  

B) yükün yüklənməsi və boşaldılması və yükün çəkilməsi 

C) yükün çeşidlənməsi, qablaşdırılması və markalanması 

D) sənədlərin tərtib olunması və onların rəsmiləşdirilməsi     

E) yükün təhvil verilməsi, sayılması və yerləşdirilməsi  

 

6. Aşağıdakılardan hansı avtomobil yük daşımalarnın sinifləşdirilməsinə aid deyil? 

A) hərəkət tərkibinin sinfinə görə  

B) daşıma məsafəsinə və daşınan yüklərin növünə görə 

C) yük  partiyasının ölçüsünə və xidmət növünə görə  

D) texnoloji daşımalar və yerinə yetirilmə üsuluna görə  

E) təşkili  üsuluna  və vaxta  görə 

 

7. Cümləni tamamlayın. 

 Avtomobil yük daşımalarına logistik yanaşma dedikdə sistemin qarşılıqlı əlaqəli və qarşılıqlı təsir edən 

elementləri kimi baxılan müxtəlif funksiyalarına - nəqletmə, yükləmə - boşaltma işləri, qablaşdırma, 

ehtiyatların idarə olunması, anbarlama və sifarişlərin emalına ... başa düşülür. 

A) sistemli yanaşma                      B) ehtiyatlı yanaşma                       C) dövri yanaşma  

D) müntəzəm yanaşma                    E) qeyri-müntəzəm yanaşma 

 

8. Avtomobil yük daşımalarına logistik yanaşmanın əsas məqsədi nədir?  

A) maddi axınların birbaşa  idarə  olunması  

B) daşıma həcminin sürətlə artırılması   



C) hərəkət tərkibinin məhsuldarlığının yüksəldilməsi  

D) sürücülərin iş şəraitinin yaxşılaşdırılması  

E) yanacaq sərfiyyatının azaldılması 

 

9. Cümləni tamamlayın. 

Daşıma ... avtomobilin yüklənməsi, yükün nəqli və boşaldılması əməliyyatlarının məcmusudur. 

 A) tsikli                     B) tezliyi               C) intervalı 

D) sürəti                     E) miqdarı 

 

10. Avtomobilin ... boş avtomobilin yükləmə məntəqəsinə verilməsi anından onun  bu məntəqəyə növbəti 

qayıtması arasındakı daşıma tsikli elementlərinin məcmusudur. 

A) dövrü                      B) gedişi                        C) sürəti 

D) tipi                           E) tipi 

 

11. Hansı element daşıma prosesinə aiddir? 

A) avtomobilin yüklə hərəkəti  

B) yükün avtomobilə yüklənməsi  

C) yükün avtomobildən boşaldılması  

D) yükün istehsalı və təhvil verilməsidir 

E) yükün daşınma üçün hazırlanması 

      

12. Hansı element yükləməyə aid deyil? 

A) yükün növünün seçilməsi                    B) yükün çəkilməsi                   C) yükün hazırlanması  

D) yükün çeşidlənməsi                                E) yükün avtomobilə yüklənməsi  

 

13. Cümləni tamamlayın. 

       ... prosesi hərəkət tərkibinin seçilməsi, marşrutların təyini,  yükün qorunması, texniki nasazlığın aradan 

qaldırılması, yanacaq, yağ materialları ilə təmini, yükün vaxtında çatdırılması kimi elementlərdən ibarətdir. 

A) Yerdəyişmə                  B) Yükləmə                 C) Boşaltma   

D) Daşıma                          E) Nəqliyyat 

 

14.Yükün boşaldılmasına hansı element daxil deyil?  

     A) yanacağın hesablanması B) yükün boşaldılması C) yükün qəbulu ilə əlaqədar sənədlərin 

hazırlanması D) yük alanın yükü çəkməsi E) yük itkisinin müəyyən olunması 

 

15. Yük daşıma həcmi nədir? 

A) daşınan yükün tonla miqdarı   

B) gün ərzində görülən nəqliyyat işi  

C) bir gedişdə görülən nəqliyyat işi   

D) illik nəqliyyat işidir  

E) faktiki istehsal həcmidir 

 

16. Daşımaları yerinə yetirərkən avtomobilin keçdiyi yola ... deyilir. 

A) marşrut                   B) xətt                C) sxem               D) maqistral                E) gediş 

  

17. Cümləni tamamlayın. 

... yürüş məsafəsi avtonəqliyyat müəssisəsindən 1-ci yükləmə məntəqəsinə və son boşaltma məntəqəsindən 

dayanacağa qədər olan boş yürüşdür. 

A) sıfırlı              B) böş            C) yüklü             D) sürətli                E) təcili 

 

18. Aşağıdakılardan hansı marşrutun növü deyil?  

A) ekspress               B) rəqqası                C) halqavarı                D) paylama               E) yığma  



 

19. Aşağıdakılardan hansı rəqqasi marşrutun növüdür? 

A) hər ki istiqamətdə yüklü yürüşlü  

B) əks istiqamətdə kiçik sürətli  

C) düz istiqamətdə sürətli  

D) hər iki istiqamətdə sürətli  

E) hər iki istiqamətdə boş yürüşlü 

 

20. Halqavarı marşrutda avtomobil növbəti ... yükləmə məntəqəsinə boş avtomobilin verilməsilə qapalı 

kontur üzrə hərəkət edir. 

      A) yükləmə             B) boşaltma            C) gözləmə            D) nəzarət               E) çeşidləmə 

 

21. Paylama marşrutu nəyə deyilir?  

A) yükün avtomobildən mərhələlərlə boşaldılarsa 

B) yük avtomobildən tonla satılarsa 

C) yük avtomobildən tonlarla paylanarsa   

D) yük avtomobildən ehtiyatla boşaldılarsa   

E)  yük avtomobildən bir dəfəyə tam boşalarsa  

 

22. Yığma marşrutu nəyə deylir?  

A) yük avtomobilə mərhələlərlə yüklənərsə  

B) yük tonlarla avtomobilə yüklənərsə 

C) yük avtomobildən az-az boşaldılarsa  

D) yük avtomobilə üst-üstə yüklənərsə  

E) yük avtomobilin kuzasında çeşidlənərsə 

 

 

23. Paylama-yığma marşrutu nəyə deyilir? 

A) marşrutda paylama və yığma eyni zamanda gedirsə  

B) paylama və yığma əməliyyatlarının az çəkərsə  

C) yük avtomobildən tonlarla paylanıb və  yığılarsa  

D) yük bir dəfəyə avtomobildən paylanıb və yığılarsa   

E) yük saxlanma üçün avtomobildə qalarsa      

 

24. Aşağıdakılardan hansına görə  avtomobil nəqliyyat vasitələri sinifləşdirilir? 

A) yol məhdudiyyətlərinə görə  

B) yükün növünə və sinifinə görə  

C) avtomobilin tormoz keyfiyyətinə görə 

D) avtomobilin sürətinə görə  

E) avtomobilin dinamikliyinə görə 

 

25. Avtomobillər təyinatına görə ümumi təyinatlı və ... olurlar. 

A) xüsusiləşdirilmiş           B) nəqliyyat              C) xüsusi              D) yük             E) sərnişin 

 

26. Nəqliyyat avtomobilləri nə üçün nəzərdə tutulur? 

A) yük və sərnişin üçün  

B) təmir və texniki qulluq üçün  

C) yalnız sərnişin üçün  

D) yalnız yük üçün 

E) yarış üçün 

 

27. Aşağıdakılardan hansına görə avtomobil nəqliyyat vasitələri sinifləşdirilir? 



A) təyinatına görə  

B) yükün növünə görə  

C) avtomobilin tipinə görə  

D) avtomobilin sürətinə görə  

E) avtomobilin dinamikliyinə görə 

  

28.  Aşağıdakılardan hansı konstruktiv əlamətlərinə görə yük avtomobili deyil? 

A) yarış avtomobillərinə            B) avtomobillərə            C) dartqılara  

D) qoşqulara                               E) yarımqoşqulara  

  

29. Avtomobillər hansı əlamətlərinə görə sinifləşdirilir? 

A) yükgötürmə qabiliyyətinə görə  

B) yükün sinfinə görə  

C) yükün qablaşdırılmasına görə 

D) yükün qabarit ölçülərinə görə  

E) yükün növünə görə   

 

30. Bortsuz platformalı hərəkət tərkibləri hansı yüklərin daşınması üçün nəzərdə tutulur? 

A) böyük kütləli və iri qabaritli            B) səpələnən və qalaq               C) meşə yükləri  

D) normal ölçülü                                      E) təhlükəli 

 

31. Özüboşaldan kuzalar hansı hərəkət tərkiblərində quraşdırılır?  

A) səpələnən yüklərin daşınması nəzərdə tutulan  

B) ağır çəkili yüklərin daşınması nəzərdə tutulan    

C) tez xarab olan yüklərin daşınması nəzərdə tutulan  

D) meşə yükləri daşınması nəzərdə tutulan       

E) təhlükəli yüklərin daşınması nəzərdə tutulan 

 

32. Cümləni tamamlayın. 

Sisternlər ... yüklərin  daşınması  üçün nəzərdə  tutulur. 

A) maye                B) süzülən                 C) qalaq              D) tozlanan             E) səpələnən 

 

33. Özüboşaldan kuzalar hansı hərəkət tərkiblərində quraşdırılır?  

A) qalaq yüklərin daşınması nəzərdə tutulan  

B) ağır çəkili yüklərin daşınması nəzərdə tutulan   

C) tez xarab olan yüklərin daşınması nəzərdə tutulan  

D) meşə yükləri daşınması nəzərdə tutulan   

E) təhlükəli yüklərin daşınması nəzərdə tutulan 

 

34. Cümləni tamamlayın. 

Avtomobil dartqılar ... yedəyə almaq üçün nəzərdə tutulur. 

A) qoşqunu                   B) yarımqoşqunu               C) yalnız biroxlu qoşqunu 

 D) aktiv  qoşqunu          E) furqon kuzanı 

 

35. Yedəkçi dartqılar hansı qoşqular üçün nəzərdə  tutulur?   

A) ağır yük daşıyan                B) normal yük daşıyan              C) metal yükləri daşıyan  

D) meşə yükləri daşıyan           E) maye yük daşıyan 

 

36. Ağır yük daşıyan qoşqulara hansı qoşqular aid deyil? 

A) 5t – na qədər yükləri daşıyan qoşqular  

B) 30 t - a  qədər yükləri daşıyan qoşqular  

C) yükgötürmə qabiliyyəti  100 t - a qədər olan qoşqular  



D) yükgötürmə qabiliyyəti  100 t - dan çox olan qoşqular              

E) 2000t yükü daşıyan qoşqular  

 

37. Cümləni tamamlayın.  

...  avtomobil - dartqıya  bir yaxud bir neçə qoşqunun və ya dartqıya yarımqoşqu və qoşquların  

qoşulmasıdır.  

A) Avtoqatar              B) Furqon              C) Sistern             D) Konteynerdaşıyan               E) Paneldaşıyan 

 

38. Aşağıdakılardan hansı hərəkət tərkibinin istismar şəraitinə aid deyil? 

A) istehsal şəraiti               B) nəqliyyat  şəraiti             C) iqlim şəraiti         

D) yol şəraiti                         E) texniki - təşkilati  şərait  

 

39. Avtomobilləri hansı ümumi xüsusiyyətlərə  görə  qiymətləndirmək olmaz? 

A) istifadə münasibliyi                B) yanacaq qənaətcilliyi             C) etibarlılıq, idarəetmənin asanlığı   

D) sürətlənmə xüsusiyyəti             E) təhlükəsizlik, təsirlərə hazırolması   

 

40. Hərəkət tərkibinin tipinin seçilməsinə, əsasən hansı texniki - texnoloji amil təsir göstərmir? 

A) yük dövriyyəsi                     B) yükün xassələri                  C) yükün mühafizəsi 

D) təhlükəsizlik tələbləri            E) ətraf  mühitdən  qorunma 

 

41.Yükün növü və yükləmə - boşaltma işlərinin yerinə yetirilməsi üsulu hərəkət tərkibinin hansı 

xarakteristikalarını müəyyənləşdirməyə imkan verir? 

A) kuzanın                     B) mühərrikin                           C) tormoz sisteminin  

D) yanacağın                   E) ötürmələr qutusunun 

 

42. Hərəkət tərkibinin tipinin və modelinin seçilməsi zamanı, əsasən  hansı iqtisadi meyarlar nəzərə 

alınmır? 

A) icarə xərcləri           B) avtomobilin qiyməti            C) texniki xidmət  

D) təmir xərcləri            E) yanacaq sərfi xərcləri 

 

43.Verilmiş istismar şəraitində hərəkət tərkibinin  müqayisəli səmərəliliyi hansı göstəricinin qiymətindən 

asılı olaraq təyin olunmur? 

A) yük tutumunun                B) gətirilmiş xərclərinin               C) əmək tutumunun  

D) enerji tutumu                      E) material tutumu-nun 

 

44. Hansı hərəkət tərkibləri bir və ya eyni tip bir qrup yüklərin daşınması üçün nəzərdə tutulur? 

A) xüsusiləşdirilmiş               B) bortlu platformalı                C) bortsuz platformalı  

D) keçiuciliyi artırılmış           E) elektrik mühərrikli 

 

45. Aşağıdakılardan hansı xanüsusiləşdirilmiş hərəkət tərkiblərinin standart bortlu avtomobillərlə 

müqayisədə üstünlüyü sayılmır? 

A) daşımaların maya dəyəri artması  

B) yüklərin saxlanması keyfiyyətinin yüksək olması                        

C) yükləmədə və  boşaltmada  yük itkisinin  kəskin azalması 

D) neft məhsullarının daşınması  zamanı əmək şəraitinin  yaxşılaşması  

E) daşımalarda sanitar - gigiyenik şəraitin yaxşılaşdırılması  

 

46. Aşağıdakılardan hansı xüsusiləşdirilmiş hərəkət tərkiblərinin standart bortlu avtomobillərlə müqayisədə 

çatışmayan cəhəti deyildir? 

A) yüklərin saxlanması keyfiyyətinin yüksək olması  

B) daşımaların maya dəyərinin artması 

C) xüsusi qurğuların hesabına avtomobilin yükgötürmə qabiliyyətinin azalması  



D) yüksək ixtisaslı, peşəkar sürücülər tələb olunması  

E) əks istiqamətdə  avtomobildən istifadənin çətinləşməsi 

 

47. Aşağıdakılardan hansı fiziki vəziyyətinə görə yüklərin  siniflərinə aid deyil? 

A) isti (asfalt, bitum)            B) bərk, plastik              C) qazşəkilli           D) tozlanan             E) maye 

 

48. Aşağıdakılardan hansı yükləmə - boşaltma üsuluna görə yüklərin növünə aid deyil?  

A) canlı              B) daşımalara hazır               C) qalaq               D) süzülən              E) diyirlənən  

 

49. Daşıma zamanı qabarit ölçüləri yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına səbəb olan yüklər hansı 

yüklərdir? 

A) iri qabaritli                B) kiçik qabaritli            C) normal            D) böyük kütləli              E) ağır çəkili 

 

50. Daşıma zamanı qabarit ölçüləri yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına səbəb olmayan yüklər hansı 

yüklərdir? 

A) normal              B) kiçik qabaritli              C) iri qabaritli              D) uzunölçülü             E) qabaritsiz 

 

51. Aşağıdakılardan hansı daşınma və saxlanma şərtinə görə yüklərin qrupuna daxil deyil?  

A) tozlanan              B) adi və antisanitar              C) pis qoxulu             D) tez xarab olan              E) canlı  

 

52. Aşağıdakılardan hansı təhlükəlilik dərəcəsinə görə yüklər hansı qruplara bölünür?  

A) səpələnən               B) az təhlükəli                 C) tozlanan              D) isti                    E) təhlükəli  

  

53. Beynəlxalq standartlara uyğun təhlükəli yüklərərin 7 – ci sinfinə hansı yüklər aiddir? 

A) radioaktiv maddələr              

B) turşu maddələr və peroksid               

C) zəhərli və infeksion maddələr  

D) aşındırıcı və korrozion maddələr  

E) tez alışan mayelər (benzin və s.) 

 

54. Aşağıdakılardan hansı markalanmanın növü sayılmır?  

A) istehlakçı markalanması                   B) əmtəə markalanması               C) yük markalanması  

D) nəqliyyat markalanması                       E) xüsusi markalanma  

 

55. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

      ... markalanması istehsalçı tərəfindən istehlakçı üçün  nəzərdə tutulur və informasiya və ya reklam 

xarakteri daşıyır. 

A) Əmtəə               B) Yük               C) Nəqliyyat                D) Xüsusi                E) İstehsalçı 

 

56. Yük markalanmasında hansı məlumat göstərilmir? 

A) yükləyicinin adı                       B) göndərmə məntəqəsinin adı                     C) yükgöndərənin adı  

D) yükalanların adları                     E) təyinat məntəqəsinin adı 

 

57. Nəqliyyat markalanmasına hansı aid deyil?  

A) yükgöndərənin adı                      B) əsas  yazılar                    C) məlumatlandırıcı yazılar                     

D) əlavə yazılar                                  E) xəbərdaredici (manipulyasiya) nişanlar 

 

58. Xüsusi markalanmada hansı xüsusi göstəriş verilmir?    

A) sənədlərin təhvil verilməsi                  B) yükün daşınması                  C) yükün saxlanması  

D) yükləmə təhlükəsizliyi                          E) boşaltmanın təhlükəsizliyi 

 

59. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 



... yerinə yetirilmiş və ya müəyyən dövr ərzində yerinə yetirilməli olan nəqliyyat işinin  ton · km- lə 

miqdarıdır. 

A) Yük dövriyyəsi               B) Daşıma həcmi             C) Yük axını              

D) Məhsuldarlıq                   E) Daşıma tarifi 

 

 

60. Cümləni tamamlayın. 

... avtomobilin vahid zamanda daşıdığı yükün tonla və yerinə yetirdiyi nəqliyyat işinin tonˑkm- lərlə 

miqdarıdır. 

A) Məhsuldarlıq         B) Daşıma həcmi          C) Yük dövrüyyəsi         D) Yük axını        E) Yük tutumu  

 

61. WQ= 𝑞𝑛𝛾𝑠𝑡 𝑧𝑔 düsturu nəyin ifadəsidir? 

A) avtomobilin tonla saatlıq məhsuldarlığının  

B) avtomobilin maya dəyərinin  

C) yanacaq sərfinin                      

D) mühərrikin gücünün   

E) avtomobilin nəqliyyat işinin 

 

62. WP= 𝑞𝑛𝛾𝑠𝑡 𝑙𝑦.𝑦𝑧𝑔 düsturu nəyin ifadəsidir? 

A) tonˑkm-lə saatlıq məhsuldarlığın                 B) maya dəyərinin               C) illik məhsuldarlığının 

D) sürücünün iş vaxtının                                    E) mühərrikin gücünün     

 

63. tg = thər + ty-b düsturu nəyin ifadəsidir?  

A) bir gedişə sərf olunan vaxtın            B) saatlıq məhsuldarlığın             C) texniki sürətin                   

D) gedişlərin sayının                                E) ümumi yürüşün 

 

64. tg = thər + ty-b düsturunda thər nəyin ifadəsidir? 

A) hərəkətə sərf olunan vaxtın            B) ümumi yürüşün            C) texniki sürətin  

D) dövr vaxtının                                     E) bunların heç birinin 

 

65. tg = thər + ty-b düsturundə ty-b nəyin ifadəsidir?   

A) yükləmə-boşaltma vaxtının                B) hərəkət vaxtının            C) boş dayanma vaxtının  

D) bir gedişə sərf olunan vaxtın                E) texniki sütərin 

 

66. 𝑧𝑔 = 
1

𝑡𝑔
 düsturunda 𝑡𝑔 nəyin ifadəsidir? 

A) gediş vaxtının                     B) iş vaxtının                                    C) sıfırlı yürüşə sərf olunan vaxtının 

D) istirahət vaxtının                  E) yüklü yürüşə sərf olunan vaxtının  

 

67. WP= 𝑞𝑛𝛾𝑠𝑡 𝑙𝑦.𝑦𝑧𝑔 düsturunda  𝑙𝑦.𝑦 nəyin ifadəsidir? 

A) yüklü yürüşün                  B) boş yürüşün                    C) sıfırlı yürüşün \ 

D) gediş məsafəsinin              E) yerinə yetirilən işin 

 

68. 𝑉𝑡= 
𝑙𝑔

𝑡ℎə𝑟
 düsturu nəyin ifadəsidir? 

A) texniki sürətin              B) çatdırma sürətinin             C) kreyser sürətinin  

D) illik yürüşün                  E) yükləmə-boşlatma vaxtının                                     

 

69.

 üm

y

L

L
=  düsturu nəyin ifadəsidir? 

A) yürüşdən istifadə əmsalının                 B) illik yürüşün             C) texniki sürətin  

D) tutumdan istifadə əmsalının                   E) yanacaqdan istifadə əmsalının 



 

70.

 üm

y

L

L
=  düsturunda 𝐿ü𝑚 nəyin ifadəsidir? 

A) gün ərzindəki ümumi yürüşün  

B) tonˑkm – lə nəqliyyat işinin  

C) gün ərzindəki məhsuldar yürüşün  

 D) gün ərzindəki sıfırlı yürüşün   

E) gün ərzindəki boş yürüşün 

 

71.

 üm

y

L

L
=  düsturunda 𝐿𝑦 nəyin ifadəsidir? 

A) gün ərzindəki yüklü yürüşün  

B) gün ərzindəki ümumi yürüşün  

C) gün ərzindəki sıfırlı yürüşün 

D) gün ərzindəki boş yürüşün  

E)  tonla yük daşıma həcminin 

 

72. 𝑘𝑡ə𝑘𝑟 =
𝑄

𝑄𝑓
  düsturu nəyin ifadəsidir? 

A) təkrarlanma əmsalının  

B) avtomobilin illik məhsuldarlığının  

C) daşımaların qeyri – müntəzəmlik əmsalının  

D) yük dövriyyəsinin qeyri – müntəzəmliyi  

E) gediş ərzindəki sıfırlı yürüşün      

 

73. WP= 
𝑞𝑛𝛾𝑠𝑡   𝛽𝑉𝑡   𝑙𝑦.𝑦

𝑙𝑦.𝑦+ 𝛽𝑉𝑡  𝑡𝑦−𝑏    
,  tonkm/saat düsturu nəyin ifadəsidir? 

A) avtomobilin tonkm-lə saatlıq məhsuldarlığının  

B) avtomobilin maya dəyərinin  

C) avtomobilin illik məhsuldarlığının  

D) avtomobilin gediş ərzindəki məhsuldarlığının  

E) avtomobilin məhsuldar yürüşünün 

 

74. WP= 
𝑞𝑛𝛾𝑠𝑡   𝛽𝑉𝑡   𝑙𝑦.𝑦

𝑙𝑦.𝑦+ 𝛽𝑉𝑡  𝑡𝑦−𝑏    
 düsturunda  𝛾𝑠𝑡   nəyin ifadəsidir? 

A) yükgötürmə qabiliyyətindən istifadənin statiki əmsalının  

B) texniki və istismar sürətin  

C) yükləmə-boşlatma vaxtının  

D) yüklü yürüş məsafəsinin  

E) yükgötürmə qabiliyyətindən istifadənin dinamiki əmsalının  

 

75. Avtomobil daşımalarının maya dəyəri nəyə deyilir?   

A) 1 ton yükün 1 km məsafəyə daşınmasına çəkilən xərcə  

B) daşıma zamanı sürücüyə verilən əmək haqqına  

C) yükləmə və boşaltmaya çəkilən xərcə  

D) 1 ton yükün qiymətinə  

E) 1km məsafəyə sərf olunan yanacağın qiymətinə 

 

76. Avtomobil daşımalarının 1tonkm- in  maya dəyərinə hansı xərc aid deyil? 

A) anbar xərcləri            B) sürücülərin əməkhaqqı            C) yükləməyə çəkilən xərclər 

D) nəqletmə xərcləri         E) boşaltmaya çəkilən xərclər 

 



77. Xk = 
𝐴𝑚∙𝑡𝑑𝑘∙𝑛𝑘

𝑡𝑑
   düsturunda 𝑡𝑑𝑘  nəyi ifadə edir? 

A) konteynerlərin dövrünün davametmə müddətini  

B) avtomobillərdə yerləşmiş konteynerlərin sayını  

C) konteynerlərin ümumi sayını  

D) avtomobilin dövrünün davametmə müddətini   

E) universal konteynerlərin tələb olunan sayını 

 

78.  Xk = 
𝐴𝑚∙𝑡𝑑𝑘∙𝑛𝑘

𝑡𝑑
   düsturunda 𝑛𝑘  nəyi ifadə edir? 

A) avtomobillərdə yerləşmiş konteynerlərin sayını  

B) konteynerlərin dövrünün davametmə müddətiin  

C) konteynerlərin ümumi sayını  

D) avtomobilin dövrünün davametmə müddətini  

E) universal konteynerlərin tələb olunan sayını 

 

79. 𝑋𝑎= 
𝑄∙𝑡𝑑𝑎

𝐺𝑖𝑠 ⋅𝑞𝑎∙𝛾𝑎
 düsturunda  𝑡𝑑𝑎  nəyi ifadə edir? 

A) altlıqların dövr vaxtını  

B) yeşik şəkilli altlıqların sayını  

C) yastı səth tipli altlıqların sayını 

D) dayaqlı altlıqların dövr vaxtını  

E) altlıqların boşaldılması vaxtıın 

 

80. 𝑘𝑡ə𝑘𝑟 =
𝑄

𝑄𝑓
  düsturunda  𝑄𝑓  nəyin ifadəsidir? 

A) faktiki istehsal olunmuş yükün tonla miqdarı  

B) gün ərzində yüklənən yükün tonla miqdarı 

C) gün ərzində faktiki daşınmış yükün tonla miqdarı  

D) gün ərzində daşınmalı olan yükün tonla miqdarı  

E) gün ərzində boşaldılan yükün tonla miqdarı 

 

81. Xk = 
𝐴𝑚∙𝑡𝑑𝑘∙𝑛𝑘

𝑡𝑑
  düsturu nəyi ifadə edir? 

A) 𝐤𝐨𝐧𝐭𝐞𝐲𝐧𝐞𝐫lərin tələb olunan sayını   

B) yüklü konteynerlərin sayını   

C) boşaldılmış konteynerlərin sayını  

D) tranzit konteynerlərin sayını  

E) xüsusiləşdirilmiş konteynerlərin sayını 

 

82. Aşağıdakılardan hansı maya dəyərində dəyişən xərc deyil?  

A) işçilərin əmək haqqı             B) şin, texniki qulluq xərcləri              C) amortizasiya ayırmaları                       

D) yanacaq  xərcləri                    E) istismar materialı xərcləri    

 

83. Aşağıdakılardan hansı maya dəyərində sabit xərclərə aiddir? 

A) sürücülərin əmək haqqı                  B) amortizasiya ayırmaları         C) yanacağa çəkilən xərclər  

D) şinlərin bərpası xərcləri                    E) müəssisənin əsaslı təmir xərcləri    

    

84. 𝑆𝑡∙𝑘𝑚=  
1

qnγst  β
(𝐶𝑑+

𝐶𝑠

𝑉𝑡
) +

Cs ty−b

qnγstly.y
 düsturu nəyin ifadəsidir? 

A) 1 tonˑkm-in maya dəyərinin           B) üstəlik xərclər               C) sabit xərclərin  

D) amortizasiya ayırmalarının               E) sürücülərin əmək haqqı        

 

85. 𝑆𝑡=  
ly.y

qnγst  β
(𝐶𝑑+

𝐶𝑠

𝑉𝑡
) +

Cs ty−b

qnγstly.y
 düsturu nəyin ifadəsidir?  



A) 1 ton yükün daşınmasının maya dəyərinin        B) dəyişən xərclərin       C) sabit xərclərin                    

D) sürücülərin əmək haqqının                                               E) üstəlik xərclər 

  

86. Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə daşıma haqqı necə müəyyən edilir?  

A) müqavilə ilə                  B) göstəriş əsasında                 C) əsasnamə ilə   

D) sərt qanun əsasında       E) alıcının dediyinə əsasən 

 

87. T = M(1 + G) düsturu nəyin ifadəsidir?  

A) yük daşıma tarifinin               B) sabit xərclərin                        C) əmək haqqının  

D) ümumi xərclərin                       E) amortizasiya ayırmalarının 

 

88. T = M(1 + G) düsturunda M nəyin ifadəsidir? 

A) maya dəyərinin                B) sabit xərclərin              C) dəyişən xərclərin  

D) əmək haqqının                   E) təmir xərclərinin 

 

89. T = M(1 + G) düsturunda G nəyin ifadəsidir?  

A) faizlə gəlirin             B) dəyişən xərclərin                C) maya dəyərinin  

D) əmək haqqının          E) sabit xərclərin    

 

90. Daşımaçı müqavilə münasibətlərində olduğu yük sahiblərini tariflərdə nəzərdə tutulan dəyişikliklər 

barədə neçə gündən gec olmayaraq xəbərdar etməlidir? 

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

 

91. Yük nəqliyyat vasitələrinin səmərəli növlərinin seçilməsində hansı amil nəzərə alınmır?  

A) daşıma məsafəsi             B) səmərəlilik               C) istismar keyfiyyətləri  

D) istismar şəraiti                E) ətraf mühit şəraiti   

 

92. Müasir yük avtomobillərinin keyfiyyəti hansı göstərici ilə qiymətləndirilmir? 

A) yükün növü ilə                      B) istismar keyfiyyətləri ilə          C) tətbiq olunmasının səmərəliliyi ilə  

D) onun texniki səviyyəsi ilə        E) avtomobilin dəyəri ilə 

 

93. Respublikamızda nəqliyyatın fəaliyyətilə əlaqədar münasibətlər nə ilə tənzimlənir? 

A) Nəqliyyat qanunvericiliyi və digər normativ hüquqi aktlarla 

B) Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə  

C) Beynəlxalq Konvensiyalarla, sazişlər və müavilələrlə   

D) bələdiyyələrin nizamnaməsi ilə  

E) yalnız mülki məcəllələrlə 

 

94. Avtonəqliyyat vasitələri ilə yük daşımaların yerinə yetirərkən, əsasən hansı sənəddən istifadə olunur? 

A) yol vərəqəsi             B) qeydiyyat jurnalı             C) ölçmə aktı  

D) yazılı müqavilə        E) şifahi müqavilə 

 

95. Yol vərəqəsində hansı məlumat qeyd olunmur? 

A) sürücünün əmək haqqı               

B) sürücü, müşayiət edən şəxs  haqqında       

C) nəzərdə tutulan yanacaq – sürtgü materialları  

D) işin başlama və qurtarma vaxtı   

E) daşımaların sifarişçisi haqqında 

  

96. Yol vərəqəsində hansı şəxslərin imzası olmamalıdır? 

A) yükləyicinin             B) dispetçerin           C) mexanikin             D) tibb işçisinin            E) sürücünün 

 



97. Yük daşıma müqaviləsində başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, əmtəə - nəqliyyat qaiməsi kim 

tərəfindən tərtib edilir. 

A) yükgöndərən             B) dispetçer            C) mexanik            D) sürücü              E) texnik 

 

98. Cümləni tamamlayın. 

Əmtəə - nəqliyyat qaiməsinin yük  bölməsində ... haqqında məlumatlar yazılır. 

A) yük və yükgöndərən           B) mexanik         C) texnik              D) dispetçer             E) sürücü 

 

99. Cümləni tamamlayın. 

Əmtəə - nəqliyyat  qaiməsinin  nəqliyyat  bölməsində  ... haqqında  məlumatlar yazılmır. 

A) yükalan                                    B) yükləmə əməliyyatları                             C) hərəkət tərkibi  

D) boşaltma əməliyyatları              E) hərəkət tərkibinin iş göstəriciləri 

 

100. Avtomobil nəqliyyatı təşkilatları və müstərilər arasında qarşılıqlı münasibətlər nəyə əsasən 

nizamlanır? 

A) “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Qanun və digər normativ aktlarla 

B) qarşılıqlı bağlanan müqaviləyə əsasən  

C) qarşılıqlı anlaşmalar əsasında   

D) Nazirlər Kağinetinin sərəncamlarına əsasən  

E) müəssisənin rəhbərinin sərəncamına əsasən 

 

101. Nəqliyyat müəssisələri ilə müştərilər arasında bağlanan müqavilədə  nələr göstərilir? 

A) sifarişin verilmə müddəti, haqq-hesabın aparılma qaydası 

B) daşıma şəraiti, yükləmə-boşaltma işlərinin yerinə yetirilmə qaydası  

C) yükün xarakteri, ekspedisiya əməliyyatları   

D) qəbul edilən qərarlar və sanksiyalar  

E) avtonəqliyyat vasitəsininvə qoşqunun  tipi 

 

102. Yol vərəqəsinin hazırlanmasında kimin iştirakına icazə verilmir?  

A) sürücünün            B) dispetçerin               C) mexanikin             D) yükləyicinin                E) yük alanın 

 

103. γd= 
𝑃𝑓

𝑃𝑚ü𝑚𝑘
 düsturu nəyin ifadəsidir? 

A) avtomobilin yükgötürmə qabiliyyətindən istifadənin dinamiki əmsalının 

B) avtomobilin yükgötürmə qabiliyyətindən istifadənin statiki  əmsalının  

C)  hərəkət tərkibinin yürüşdən istifadə əmsalının  

D) hərəkət tərkibinin sıfırlı yürüşdən istifadə əmsalının  

E) istehsal olunan yükün daşınmasının təkrarlıq əmsalının 

 

104. Aşağıda verilənlərdən hansı kütləvi daşımalardır. 

A) 30t-dan çox              B) 10 – 15t-a qədər            C) 15 – 20t-a qədər           

D) 20-30t-a qədər          E) 10t – a qədər 

 

105.  γd = 
𝑃𝑓

𝑃𝑚ü𝑚𝑘
 düsturunda 𝑃𝑓 nəyin ifadəsidir? 

A) faktiki yerinə yetirilmiş tonˑkm – lə nəqliyyat işinin  

B) faktiki daşınmış yükün tonla miqdarını 

C) yerinə yetirilmiş yüklü yürüşün  

D) yerinə yetirilmiş boş yürüşün  

E) faktiki istehsal olunmuş yükün tonla miqdarının 

 

106.  γd = 
𝑃𝑓

𝑃𝑚ü𝑚𝑘
 düsturunda 𝑃𝑚ü𝑚𝑘. nəyin ifadəsidir? 



A) yerinə yetrilməsi mümkün olan tonˑkm – lə nəqliyyat işinin  

B) verilmiş müddətdə daşınması mümkün olan tonla daşıma həcminin  

C) istehsal olunması mümkün olan yükün tonla miqdarının  

D) verilmiş müddətdə yerinə yetrilməsi mümkün olan yüklü yürüşün  

E) verilmiş müddətdə yerinə yetrilməsi mümkün olan boş yürüşün 

 

107.  V𝒊=
𝐿

𝑇𝑛
 düsturu nəyin ifadəsidir? 

A) istismar sürətinin            B) texniki sürətin               C) ani sürətin  

D) çatdırma sürətinin             E) maksimum sürətin 

 

108.  Keçiciliyi artırılmış və yüksək keçicilikli avtomobillər hansı yol şəraiti üçün nəzərdə?  

A) ağır yol və yolsuzluq şəraiti üçün  

B) torpaq  yollar  üçün  

C) asfalt – beton örtüklü yollar üçün 

D) çınqıl örtüklü yollar üçün  

E) təkmilləşdirilmiş örtüklü yollar üçün 

 

109. Uzadılabilən qoşqular hansı yüklərin daşınması üçün nəzərdə tutulur? 

A) uzunölçülü yüklərin                      B) təhlükəli yüklərin                C) tez xarab olan yüklərin  

D) kənd təsərrüfatı yüklərinin              E) ağır çəkili yüklərin. 

 

110.  Orta yükgötürmə qabiliyyətli avtomobillərin yükgötürmə qabiliyyəti  hansı hədlərdə dəyişir? 

A) 2 – 8t           B) 8 – 16           C) 0,5 – 2t            D) 20t – dan çox              E) 16 – 20t 

 

111. Kiçik yükgötürmə qabiliyyətli avtomobillər, əsasən hansı yüklərin daşınması üçün nəzərdə tutulur? 

A) ticarət yüklərinin             B) partiyalı yüklərin               C) ağır çəkili yüklərin  

D) kütləvi yüklərin                  E) tez xarab olan yüklərin 

 

112.  Sisternlər hansı yüklər üçün nəzərdə tutulur? 

A) süzülən və tozlanan yüklər üçün            B) metal yüklər üçün           C) tezxarab olan yüklər üçün 

D) qalaq və səpələnən yüklər üçün                 E) metal yüklər üçün 

 

113. Yük avtomobilinin iki qoşqu ilə buraxılabilən uzunluğu nə qədər olur? 

A) 24m                B) 20m             C) 26m              D) 22m               E) 18m 

 

114. Cümləni tamamlayın. 

        Daşınmış və müəyyən dövr ərzində daşınması zəruri olan yükün tonla miqdarı ... adlanır.  
A) daşıma həcmi              B) nəqliyyat işi               C) yük dövriyyəsi              

D) məhsuldarlıq                 E) çeşidlənmiş yük 

      
115. III sinif yüklər üçün avtomobilin yükgötürmə qabiliyyətindən istifadə əmsalı hansı hədlərdə dəyişir? 

A) 0,51 – 0, 70              B) 0, 71- 0, 90            C) 0, 91 – 1,0             D) 0,41 – 0,50              E) 0,31 – 0,40 

 

116. Xüsusilə çətin iqlim şəraitli zonalarda avtomobilin istismarının mühüm şərti onun hansı keyfiyyəti 

sayılır. 

A) təsirlərə tez hazırolma             B) yanacaq qənaətcilliyi                C) sürətlənmə  

D) uzunömürlülük                           E) etibarlılıq. 

 

117. Yerli konteynerlər yüklərin hansı nəqliyyatla daşınmasında tətbiq olunur? 

A) avtomobil nəqliyyatı                B) dəmir yolu nəqliyyatı                  C) dəniz nəqliyyatı  

D) hava nəqliyyatı                          E) qarışıq nəqliyyat 

 



118. Tara nədir? 

A) məhsulu yerləşdirmək üçün qab            B) məhsulun çəkisi            C) məhsulun üzərindəki işarə  

D) məhsulun adı                                              E) məhsulun xalis kütləsi 

 

119. Hər iki istiqamətdə tam yüklü yürüşlü rəqqasi marşrutlarda yürüşdən istifadə əmsalı nəyə bərabərdir? 

A)  β = 1,0            B)  β = 0, 80            C)  β =  0,65           D)  β =  1,5            E)  β =  0,75 

 

120. Normal kütləli ədədi yüklərdə bir yük yerinin kütləsi nə qədər olur? 

A) 250 kq- a qədər                 B) 250 – 500 kq-a qədər               C) 500 – 750 kq-a qədər 

 D) 750 - 1000 kq –a qədər     E) 1000 kq – dan çox 

 

121.  𝑙𝑔 = 𝑙𝑦.𝑦 + 𝑙𝑏 düsturu nəyin ifadəsidir?  

A) gediş məsafəsinin                   B) yüklü yürüş məsafəsini                C) boş yürüş məsasfəsini  

D) sıfırlı yürüş məsafəsini            E) heç birini 

 

122.  𝑙𝑔 = 𝑙𝑦.𝑦 + 𝑙𝑏 düsturunda 𝑙𝑏 nəyin ifadəsidir?   

A) boş yürüşün                  B) yüklü yürüşün               C) sıfırlı yürüşün  

D) ümumi yürüşün              E) boş gedişin 

 

123.  𝛽𝑔= 
𝑙𝑦.𝑦

𝑙𝑦.𝑦+𝑙𝑏
 düsturu nəyin ifadəsidir?  

A) gediş ərzində yürüşdən istifadə əmsalının  

B) gün ərzində yürüşdən istifadə əmsalınınn 

C) gediş ərzində avtomobildən istifadə əmsalının  

D) gün ərzində avtomobildən istifadə əmsalının 

E) gedişdə sürücünün əməyindən istifadə əmsalının 

 

124. Hərəkət tərkibi yük daşımaları yerinə yetirərkən keçdiyi yola nə deyilir? 

A) marşrut           B) yürüş           C) məhsuldar yürüş            D) boş yürüş            E) sıfırlı yürüş  

 

125. Daşıma haqqının ödənilməsi sistemi nə adlanır? 

A) tarif           B) maya dəyəri           C) əmək haqqı              D) ekspedisiya xərci            E) üstəlik xərc 

 

126. Yükün üzərinə xüsusi yazı və işarələrin əlavə olunması nə adlanır? 

A) markalama             B) qablaşdırma             C) çeşidləmə            D) qiymətləndirmə           E) fərqlənmə 

 

127.  η𝑞.𝑚 =  
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑜𝑟
 düsturu nəyin ifadəsidir? 

A) yük  dövriyyəsinin  qeyri - müntəzəmlik  əmsalının 

B) yük daşıma həcminin qeyri - müntəzəmlik əmsalının  

C) avtomobilin yükləmə məntəqəsinə gəlməsinin qeyri - müntəzəmlik əmsalının  

D) avtomobilin boşaltma məntəqəsinə gəlməsinin qeyri - müntəzəmlik əmsalının  

E) sürücünün işə gəlməsinin qeyri - müntəzəmlik əmsalının 

 

128. Nəqliyyat prosesinə hansı altproseslər daxildir?   

A) yükləmə, daşıma və boşaltma prosesi  

B) yükün çəkiklməsi prosesi  

C) yükün çeşidlənməsi prosesi  

D) yükün hazırlanması prosesi  

E) sənədlərin hazırlanması prosesi 

 

129. Hərəkət tərkibinin istismar keyfiyyətlərinin öyrənilməsinin əsas məqsədi nədir? 

A) məhsuldarlığın artırılması və maya dəyərinin azaldılması  



B)  yük götürmədən istifadə dərəcəsinin  yüksəldilməsi  

C) daşımalarda sıfırlı yürüşün azaldılması  

D) daşımalarda boş yürüşün azaldılması  

E) texniki hazırlıq dərəcəsinin yüksəldilməsi 

 

130. Yük daşıma həcmi hansı vahidlə ölçülür? 

A) tonla            B) kilometrlə               C) saatla           D) ton · km – lə             E) tonˑ saatla. 

 

131. Kiçik yükgötürmə qabiliyyətli avtomobillərin yükgötürmə qabiliyyəti nə qədər olur? 

A) 0,5 – 2 t – a qədər            B) 2 – 5 t - a qədər            C) 8 – 16 t - a qədər  

D) 0,5 t –a qədər                     E) 5 – 8 t - a qədər 

 

132. Yük daşıma həcminin dəqiq hesabını aparmaq mümkün olduqda hansı tarif tətbiq olunur? 

A) işəmuzd tarif                B) kilometr hesabı tarif                 C) vaxtamuzd tarif  

D) ton·km hesabı tarif         E) tonˑsaat hesabı tarif 

 

133. II sinif yüklər üçün avtomobilin yükgötürmə qabiliyyətindən istifadə əmsalı hansı hədlərdə dəyişir? 

A) 0,71 – 0, 90             B) 0, 31- 0, 40            C) 0, 91 – 1,0          D) 0,51 – 0,70             E) 0,41 – 0,50 

 

134. Hərəkət tərkibinin məhsuldarlığı dedikdə nə başa düşülür. 

A) daşınan yükün tonla və ya görülən nəqliyyat işinin ton · km-lə miqdarı  

B) hərəkət tərkibinin məhsuldar yürüşü C) hərəkət tərkibinin naryadda olma vaxtı  

D) hərəkət tərkibinin marşrutda olma vaxtı  

E) gün ərzində hərəkət tərkibinin yerinə yetirdiyi kilometrlə ümumi yürüşü  

 

135. İstehsal taraları nə üçün nəzərdə tutulur. 

A) yükləri istehsalatda saxlamaq və anbarlamaq üçün  

B) yükləri istehlakçılara çatdırmaq üçün   

C) yükləmə - boşaltma işlərinin səmərəli təşkili üçün  

D) nəqletdirmə işlərini yaxşılaşdırmaq üçün 

E) yüklərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün 

 

136. Daşıma həcminin qeyri – müntəzəmlik dərəcəsi nə ilə xarakterizə olunur? 

A) qeyri-müntəzəmlik əmsalı ilə  

B) daşınan yükün həcmi ilə  

C) maksimum daşıma həcmi ilə 

D) orta daşıma həcmi ilə  

E) təkrar daşıma həcmi ilə 

 

137. 𝛼Ç =
𝐴𝐺𝑖𝑠

𝐴𝐺𝑠
  düsturu nəyi ifadə edir? 

A) parkının xəttə çıxış əmsalını  

B) avtomobilin xəttə çıxış əmsalını  

C) parkın xəttə iş vaxtını 

D) parkın texniki hazırlıq əmsalını  

E) bir iş günündə parkın xəttə çıxış əmsalını 

 

138.  𝛼Ç =
𝐴𝐺𝑖𝑠

𝐴𝐺𝑠
  düsturunda 𝐴𝐺𝑖𝑠 nəyi ifadə edir? 

A) istismarda olan avtomobil∙günlərin sayını  

B) siyahı avtomobil∙günlərin sayını  

C) təmirdə olma avtomobil∙günlərin sayını  

D) istismara hazır olma avtomobil∙günlərin sayını  



E) boş dayanma avtomobil∙günlərin sayını 

 

139. Yük axınının daşıma həcmindən fərqi nədir? 

A) yük axınının istiqamətinin məlum olması  

B) yük axınının müntəzəm və sürətli olması  

C) yük axınının böyük olması  

D) yük axınının intensiv və partiyalı olması  

E) yük axınının daimi olması 

 

140. 𝛼Ç =
𝐴𝐺𝑖𝑠

𝐴𝐺𝑠
  düsturunda 𝐴𝐺𝑠 nəyi ifadə edir? 

A) siyahı avtomobil∙günlərin sayını   

B) təmirdə olma avtomobil∙günlərin sayını  

C) istismarda olan avtomobil∙günlərin sayını  

D) istismara hazır olma avtomobil∙günlərin sayını  

E) boş dayanma avtomobil∙günlərin sayını 

 

141. Hərəkət tərkibinin yükgötürmə qabiliyyətindən istifadənin statiki əmsalı dinamiki  əmsalına gün 

ərzində hansı halda bərabər olmur?  

A) müxtəlif miqdarda yüklər müxtəlif məsafəyə daşındıqda  

B) müxtəlif məsafələrə eyni miqdarda yük daşındıqda 

 C) eyni miqdarda yük eyni məsafələrə daşındıqda  

D) eyni məsafəyə müxtəlif miqdarda yük daşındıqda  

E) gün ərzində hərəkət tərkibi ilə bir gediş  edildikdə 

 

142.  γst =
𝑄𝑓

𝑞𝑛𝑍𝑔
 düsturu nəyin ifadəsidir?  

A) yükgötürmə qabiliyyətindən istifadənin statiki əmsalının  

B) yükgötürmə qabiliyyətindən istifadənin dinamiki əmsalının 

C) iş günü ərzində hərəkət tərkibinin məhsuldar yürüşünün  

D) iş günü ərzində hərəkət tərkibinin boş yürüşünün  

E) iş günü ərzində hərəkət tərkibinin gediş məsafəsinin 

 

143. Yük dövriyyəsinin qeyri – müntəzəmlik dərəcəsi nə ilə xarakterizə olunur? 

A) qeyri – müntəzəmlik əmsalı ilə  

B) daşınan yükün həcmi ilə  

C) maksimum yük dövriyyəsi ilə 

D) daşıma məsafəsi ilə  

E) təkrarlıq əmsalı ilə 

 

144. γst =
𝑄𝑓

𝑞𝑛𝑍𝑔
 düsturunda 𝑍𝑔 nəyin ifadəsidir?  

A) iş günündəki gedişlərin sayının  

B) işə çıxan sürücülərin sayının  

C) xətdə işləyən avtomobillərin sayının  

D) yükləmə məntəqələrinin sayının  

E) boşaltma məntəqələrinin sayının 

 

145. γst =
𝑄𝑓

𝑞𝑛𝑍𝑔
 düsturunda  𝑄𝑓 nəyin ifadəsidir?  

A) iş günündə faktiki daşınmış yükün tonla miqdarının B) faktiki yüklənən yükün tonla miqdarının C) 

faktiki boşaldılan yükün tonla miqdarının D) yük alana təhvil verilmiş yükün miqdarını E) çeşidlənmiş 

yükün tonla miqdarını 



 

146. Hərəkət tərkibi parkının texniki hazırlıq əmsalı nəyi xarakterizə edir? 

A) parkınn texniki sazlıq dərəcəsini  

B) parkın inventar sayını  

C) parkın siyahı avtomobil sayını 

D) parkdan istifadə səviyyəsini  

E) boş dayanan avtomobillərin sayını 

 

147. αt =
𝐴𝑖.ℎ

𝐴𝑠
 düsturu nəyin ifadəsidir?  

A) iş günündə parkın texniki hazırlıq əmsalının  

B) iş günündə parkın xəttə çıxış əmsalının 

C) iş günündə yürüşdən istifadə əmsalının  

D) iş günündə parkın inventar sayını  

E) iş günündə parkın siyahı sayını 

 

148. αt = 
𝐴𝑖.ℎ

𝐴𝑠
 düsturunda 𝐴𝑖.ℎ nəyin ifadəsidir?  

A) parkın istismara hazır avtomobillərin sayının  

B) parkın xətdə işləyən avtomobillərinin sayının   

C) parkın yükləmədə olan avtomobillərinin sayının  

D) parkın təmirdə olan avtomobillərinin sayının   

E) parkın boşaltmada olan avtomobillərinin sayının 

 

149. αt = 
𝐴𝑖.ℎ

𝐴𝑠
 düsturunda 𝐴𝑠 nəyin ifadəsidir?  

A) parkın siyahı avtomobil sayının  

B) parkın inventar avtomobil sayının  

C) parkın saz avtomobillərinin sayının  

D) parkın nasaz avtomobillərinin sayının  

E) parkın xətdəki avtomobillərinin sayının 

 

150. Tək sürücü ilə işin təşkilində avtomobil sutka ərzində nə qədər işdə ola bilər? 

A) 12 – 14 saat        B) 10 – 12 saat            C) 6- 8 saat         D) 16 - 18 saat            E) 8 – 10 saat 

 

151. Hərəkət tərkibi parkının xəttə çıxış əmsalı nəyi xarakterizə edir? 

A) parkın xəttə çıxma səviyyəsini  

B) parkın texniki sazlıq dərəcəsini  

C) parkın istismara hazırlıq dərəcəsini  

D) parkın təmirdə olma dərəcəsini  

E) parkın texniki xidmət səviyyəsini 

 

152.  𝛼ç=
𝐴𝑖𝑠

𝐴𝑠
 düsturunda 𝐴𝑖𝑠 nəyin ifadəsidir?  

A)  xətdə işləyən avtomobillərinin sayının   

B) istismara hazır avtomobillərin sayının 

C) yükləmədə olan avtomobillərinin sayının 

D) təmirdə olan avtomobillərinin sayının  

E) boşaltmada olan avtomobillərinin sayının 

 

153. Adi yüklərə hans yüklər aid edilmir? 

A) ölçüləri normal və kiçik olan yüklər        

B) daşıda xüsusi şərait tələb etməyən yüklər        

C) yükləmə xüsusi şərait tələb etməyən yüklər  



D) saxlamada xüsusi şərait tələb etməyən yüklər  

E) boşaltma xüsusi şərait tələb etməyən yüklər 

 

154. Avtomobillə yük daşınması müqaviləsinin bağlanmasında hansı tərəflər iştirak edir edir?  

A) daşıyıcı və yük göndərən            B) yük alan və yük göndərən           C) dispetçerlə yük ala  

D) yük göndərən ilə dispetçer            E) yük alanla ekspeditor 

 

155. Böyük kütləli ədədi yüklər  üçün bir yük yerinin kütləsi nə qədər olur. 

A) 250 kq – 30 t –a qədər          B) 250 kq-a qədər             C) 30 – 40 t –a qədər  

D) 40  – 50t –a qədər                   E) 50 t – dan çox 

 

156. Xüsusilə böyük yükgötürmə qabiliyyətli avtomobillər hansı yüklərin daşınmasında istifadə olunur. 

A) ağır çəkili yüklərin B) tez xarab olan yüklərin C) ticarət yüklərinin D) ərzaq yüklərinin E) kənd 

təsərrüfatı yüklərinin 

 

157. Cümləni tamamlayın. 

        Həcmi 1m3-dən az olmayan, yüklərin daşınmasında dəfələrlə istifadə oluna bilən yükləmə-boşaltma 

işlərinin mexanikləşdirilməsi üçün tərtibatla təchiz olunmuş, yükləri qısamüddətli saxlamaq üçün nəzərdə 

tutulan nəqliyyat avadanlığı. ... adlanır. 

A) konteyner             B) kontreyler              C) post               D) anbar             E) routreyler 

 

158. Hərəkət tərkibinin yükgötürmə qabiliyyəti kim tərəfindən müəyyənləşdirilir? 

A) istehsalçı zavod            B) avtonəqliyyat müəssisəsi             C) yükgöndərən müəssisə  

D) DYP tərəfindən             E) mexanik tərəfindən 

 

159. Yəhərli dartqılar hansı qoşqu hərəkət tərkibi ilə işləmək üçün nəzərdə tutulur.   

A) yarımqoşqularla            B) çox oxlu qoşqularla          C) bir oxlu qoşqularla          

D) iki oxlu qoşqularla           E) uzadılabilən qoşqularla 

 

160.  Cümləni tamamlayın. 

        Tək oxdan yol səthinə düşən kütləsi 10t, qoşa oxdan düşən kütləsi 18t,  tam kütləsi  44t –a qədər olan 

avtomobillər və avtoqatarlar yol məhdudiyyətinə görə “A” qrupuna daxildir. 

A) “A” qrupuna            B) “B” qrupuna             C)  yoldan kənar qrupa 

D) “C” qrupuna            E) “D” qrupuna 

 

161. Cümləni tamamlayın. 

        Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşımalarının yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar çəkilən xərclərdən nəqliyyat 

məhsulu vahidi üçün hesablanan xərc ... adlanır. 

A) maya dəyəri         B) tarif            C) əmək haqqı          D) üstəlik xərc          E) xalis gəlir 

 

162. Aşağıdakı ifadələrdən hansı yığma – paylama marşrutlarında gedişlərin sayının ifadəsidir? 

A) m = nd        B) m=2nd           C) m= nd +2         D) m=2nd−1          E) m = nd +1 

 

163. Taralı və tarasız ədədi yüklər hansı daşımalarda paketlənir? 

A) böyük partiyalı daşımalarda           B) kütləvi daşımalarda           C) kiçik partiyalı daşımalarda                   

D) mərkəzləşdirilmiş daşımalarda           E) konteynerlə daşımalarda 

 

164.  “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu nə vaxt qəbul edilmişdir? 

A) 04. 07.2008 - ci ildə                B) 08. 03. 1997 – ci ildə            C) 12. 10. 2003 –cü ildə  

D) 16.07. 20012 – ci ildə              E) 04. 03.2008 - ci ildə 

   



165.  Nəqliyyat prosesinin iştirakçıları yükgöndərən, yükalan və avtonəqliyyat müəssisəsi arasında dəqiq 

vəzifə bölgüsü mövcud olan daşımalar hansı daşımalardır?  

A) mərkəzləşdirilmiş daşımalar                 B) birbaşa daşımalar               C) qarışıq daşımalar  

D) qeyri- mərkəzləşdirilmiş daşımalar          E) yunimodal daşımalar 

 

166. Tranzit konteynerlər hansı rabitələrdə yük daşınmalar üçün nəzərdə tutulur? 

A) qarışıq rabitələrdə           B) birbaşa rabitələrdə             C) müntəzəm rabitələrdə  

D) sahələr sistemində              E) yerli daşımalarda 

 

167. Marşrutun başlanğıc və son dayanacaqları arasındakı yolun uzunluğu nə adlanır. 

A) marşrutun uzunluğu B) gedişin uzunluğu C) aşırımın uzunluğu D) məhsuldar yürüş 

E) sıfırlı yürüşün uzunluğu 

 

168. Naryadda olma vaxtı hansı vaxtla ölçülür. 

A) hərəkət tərkibinin parkdan çıxıb parka qayıdanadək keçən vaxtla  

B) hərəkət  tərkibinin  gün ərzində xətdə  daşımaları yerinə yetirdiyi  vaxtla 

C) hərəkət tərkibinin gün ərzində daşımaları yerinə yetirərkən  hərəkət vaxtı ilə  

D) hərəkət  tərkibinin  gün  ərzində dayancaqlarda dayanma vaxtı ilə  

E) hərəkət  tərkibinin  yükləmə - boşaltmada  dayanma vaxtı ilə 

 

169. td = 
𝐿𝑀

𝑉𝑇
+𝑡𝑦.𝑏+𝑡𝑗(𝑛𝑎 − 1) düsturu nəyin ifadəsidir? 

A) yığma – paylama marşrutlarının dövr vaxtının  

B) halqavarı marşrutlarda dövr vaxtının 

C) rəqqasi marşrutlarda dövr vaxtının  

D) müntəzəm rabitələrdə dövr vaxtının  

E) birbaşa sistemində dövr vaxtının 

 

170. HT-dən müəyyən vaxt ərzində istifadə olunduqda və daşımanın kəmiyyət xarakteristikasını təyin etmək 

qeyri - mümkün və ya qeyri - rasional olduqda hansı tarif tətbiq olunur? 

A) vaxtamuzd tarif                 B) kilometr hesabı tarif                 C) işəmuzd tarif   

D) ton·km hesabı tarif              E) ton hesabı tarif 

 

171. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        Marşrutlaşma dedikdə elə hərəkət marşrutunun tərtib olunması başa düşülür ki, həmin marşrutda 

hərəkət tərkibinin ... daha yüksək olması təmin olunsun. 

A) yürüşündən istifadə əmsalının             B) texniki hazırlıq əmsalının           C) xəttə çıxış əmsalının  

D) orta daşıma məsafəsinin                         E) sıfırlı yürüşdən istifadə əmsalının           

 

172. 𝑄𝑦=
𝑡𝑦+𝑡𝑎−𝑞

İ𝑑
 düsturu nəyi ifadə edir? 

A) yükləmədə olan qoşquların  sayını  

B) boşaltmada  olan  qoşquların  sayını  

C) hərəkətdə olan qoşquların sayını  

D) meydançada olan qoşquların sayını  

E) təmirdə olan qoşquların sayını 

 

173. 𝑄𝑦=
𝑡𝑦+𝑡𝑎−𝑞

İ𝑑
 düsturunda  İ𝑑 nəyi ifadə edir? 

A) dartqıların hərəkət intervalını  

B) dartqıların texniki sürətini  

C) konteynerlərin dövr vaxtını 

D) dartqıların hərəkət tezliyini  

E) dartqıların təmirdə olma vaxtını 



 

174. 𝑄𝑦=
𝑡𝑦+𝑡𝑎−𝑞

İ𝑑
 düsturunda  𝑡𝑎−𝑞 nəyi ifadə edir? 

A) qoşquların  açılıb - qoşulma  vaxtını  

B) qoşqunun  yükləmə - boşaltma vaxtını  

C) yükləmə - boşaltmada olan qoşqu sayını 

D) avtomobil  dartqının  dövr  vaxtını  

E) avtomobil dartqının təmir vaxtını 

 

175. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        Yükləmə (boşaltma) məntəqəsinin ... dedikdə məntəqədən göndərilən hərəkətə hazır (yüklənmiş və ya 

boşaldılmış) avtomobillər arasında keçən vaxt  başa düşülür.   

A) iş ritmi         B) interval          C) gediş             D) dövr          E) tezlik 

 

176. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        Avtomobillərin ... yükləmə və ya boşaltma məntəqəsinə daxil olan (yola salınan) avtomobillər 

arasındakı keçən vaxtdır.   

A) hərəkət intervalı         B) iş ritmi         C) hərəkət tezliyi          D) boşaltma vaxtı          E) yükləmə vaxtı 

 

177. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        ... bir ton yükün orta daşıma uzaqlığı olub, yerinə yetirilmiş nəqliyyat işinin ton·km - lə miqdarınının 

həmin müddətdəki daşıma həcminin tonla miqdarına nisbətindən təyin olunur. 

A) Orta daşıma məsafəsi          B) Orta gediş məsafəsi            C) Orta yürüş məsafəsi  

D) Orta boş yürüş məsafəsi         E) Orta sıfırlı yürüş məsafəsi 

 

178. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        ... hərəkət tərkibinin orta  yürüşü olub, gün ərzindəki ümumi yüklü yürüşün gedişlərin sayına 

nisbətindən təyin olunur. 

A) Gedişin orta uzunluğu           B) Orta daşıma məsafəsi             C) Boş yürüş məsafəsi  

D) Sıfırlı yürüş məsafəsi               E) Ümumi yürüşün uzunluğu 

 

179. 𝑇𝑛=𝑇𝑚 + 𝑇0 düsturunda 𝑇𝑚 nəyi ifadə edir? 

A) hərəkət tərkibinin marşrutda olma vaxtını   

B) sıfırlı yürüşə sərf olunan vaxtı  

C) yüklü yürüşə sərf olunanvaxtı   

D) boş yürüşə sərf olunan vaxtı  

E) hərəkət tərkibinin naryadda olma vaxtını 

 

180.  𝑇𝑛=𝑇𝑚 + 𝑇0 düsturunda 𝑇0 nəyi ifadə edir? 

A) sıfırlı yürüşə sərf olunan vaxtı  

B) yüklü yürüşə sərf olunanvaxtı   

C) boş yürüşə sərf olunan vaxtı 

D) hərəkət tərkibinin marşrutda olma vaxtını  

E) hərəkət tərkibinin naryadda olma vaxtını 

 

181.  Aşağıdakı ifadələrdən hansı hərəkət tərkibinin ümumi yürüşünün ifadəsidir? 

A)  𝐋ü𝐦=Lg+ 𝐋𝟎           B)  Lüm=Ly+Lb        C)  Lüm=Ly+L0        D)  Lüm=Lb+L0         E)  Lüm=Lg+Ly 

 

182. Aşağıdakı ifadələrdən hansı hərəkət tərkibinin naryadda olma vaxtının ifadəsidir. 

A)  𝑻𝒏= 𝑻𝒎+𝑻𝟎          B)  𝑇𝑛= 𝑇ℎə𝑟+𝑇𝑡         C)  𝑇𝑛= 𝑇𝑦−𝑏 + 𝑇𝑡          D)  𝑇𝑛= 𝑇0+𝑇𝑦−𝑏          E)  𝑇𝑛= 𝑇ℎə𝑟+𝑇0 

 

183. Yük dövriyyəsi hansı vahidlə ölçülür? 

A) ton · km – lə         B) tonla         C) kilometrlə           D) saatla          E) amperlə 



 

184. Ağır çəkili ədədi yüklərə hansı yüklər aiddir. 

A) kütləsi 30t və 30t – dan çox olan          B) kütləsi 2- 5t olan         C) kütləsi 2t – a qədər olan  

D) kütləsi  10t və 10- 30t  olan yüklər           E) kütləsi  5- 10t olan  

 

185. Əks istiqamətdə natamam yüklü yürüşlü rəqqasi marrutda yürüşdən istifadə əmsalı nəyə bərabərdir? 

A) 0,5< β< 1,0            B) β = 1,2           C) β = 0,5           D) β< 0,5        E) β > 1,0 

 

186. Uzunluğu 20m-dən çox olan yüklər hansı qoşqularla daşınır? 

A) uzadılabilən qoşqularla B) bir oxlu qoşqularla C) yarımqoşqularla D) çox oxlu qoşqularla. 

E) bortlu avtomobillərlə 

 

187. Ən səmərəli marşrut hansı marşrut sayılılr? 

A) hər iki istiqamətdə yüklü yürüşlü rəqqasi marşrut          C) yığma marşrutu      D) paylama marşrutu 

D) əks istiqamətdə natamam yüklü yürüşlü rəqqasi marşrut      E) halqavarı marşrut 

 

188.  η𝑖 = 
𝑄𝑑

𝑄ə
 düsturunda  𝑄𝑑 nəyi ifadə edir?  

A) düz istiqamətdəki yük axınını  

B) maksimum yük axınını  

C) rübdəki ərzindəki daşıma həcmini 

D) düz istiqamətdəki yük dövriyyəsini  

E) rüb ərzindəki yük dövriyyəsini 

 

189.  Aşağıdakı ifadələrdən hansı bir hərəkət tərkibinin il ərzindəki texniki hazırlıq dərəcəsini xarakterizə 

edir? 

A)  𝜶𝒕 =
𝐆𝐢.𝐡

𝐆𝐢
      B)  𝛼𝑡 =

𝐺𝑖𝑠

𝐺𝑖
          C)  𝛼𝑡 =

𝐺𝑡

𝐺𝑖
          D)  𝛼𝑡 =

𝐺𝑏

𝐺𝑖
            E)  𝛼𝑡 =

𝐺𝑡

𝐺𝑖
 

 

190. Rəqqasi marşrutda gedişlərin sayı hansı ifadədən təyin olunur? 

A) m = 2 nd         B) m = nd         C) m = nd + 1          D) m = 2 nd -1          E) m = nd +4 

191. Avtomobillə yük daşınması müqaviləsini rəsmiləşdirən əsas daşıma sənədi hansı sənəddir? 

A) əmtəə - nəqliyyat qaiməsi         B) yol vərəqəsi          C) ölçmə aktı  

D) sifariş – tapşırıq sənədi               E) daşıma müqaviləsi 

 

192. Cümləni tamamlayın. 

       Müxtəlif miqdarda yüklər  ... məsafələrə daşınarsa  gedişin orta uzunluğu orta daşıma məsafəsinə 

bərabər olmur. 

A) müxtəlif          B) eyni          C) uzaq          D) yaxın         E) bərabər 

 

193.  Əks istiqamətdə boş yürüşlü rəqqasi marşrutda yürüşdən istifadə əmsalı nəyə bərabərdir? 

A)  β = 0,50         B)  β = 0, 60        C)  β =  0,65           D)  β =  1,0         E)  β = 0, 75 

 

194. 𝑡𝑑 = 
𝐿𝑀

𝑉𝑇
+𝑡𝑦.𝑏+𝑡𝑗(𝑛𝑎 − 1) düsturu nəyin ifadəsidir? 

A) yığma – paylama marşrutlarının dövr vaxtının  

B) halqavarı marşrutda dövr vaxtının  

C) rəqqasi marşrutda dövr vaxtının  

D) müntəzəm rabitələrdə dövr vaxtının   

E) birbaşa sistemində dövr vaxtının 

 

195.  td = 
𝐿𝑀

𝑉𝑇
+𝑡𝑦.𝑏+𝑡𝑗(𝑛𝑎 − 1) düsturunda 𝐿𝑀 nəyin ifadəsidir? 

A) yığma – paylama marşrutunun uzunluğunun  



B) yükləmə - boşaltma məntəqəsinin  uzunluğunun      

C) məntəqəyə gələn avtomobilin uzunluğunun  

D) halqavarı marşrutun uzunluğunun  

E) yükləmə və ya boşaltma cəbhəsinin uzunluğunun 

 

 196. Ölçüləri 1000x1200 mm yükgötürmə qabiliyyəti 1t-a qədər olan ikiqat dörd girişli altlıqlar hansı 

nəqliyyatla yük daşınmasında geniş istifadə olunur? 

A) avtomobil nəqliyyatı ilə        B) dəmir yolu nəqliyyatı ilə        C) dəniz nəqliyyatı ilə  

D) hava nəqliyyatı ilə                  E) qarışıq nəqliyyatla 

 

197. td=
2𝑙𝑦.𝑦

𝑉𝑡
+∑ 𝑡𝑦−𝑏  düsturu nəyi ifadə edir? 

A) rəqqasi marşrutda dövr vaxtını  

B) halqavarı marşrutda dövr vaxtını  

C) qarışıq daşımalarda dövr vaxtını  

D) yığma marşrutunda dövr vaxtını  

E) paylama marşrutunda dövr vaxtını 

 

198. Kiçik qabaritli yüklərin qabarit ölçüləri nə qədər olur? 

A) qabarit ölçüləri 1200x1000x1200 mm –dən kiçik olan  

B) qabarit ölçüləri 1300x1000x1300 mm –dən böyük olan  

C) qabarit ölçüləri 1400x1200x1400 mm-ə bərabər olan  

D) qabarit ölçüləri 1500x1200x1500 mm -ə bərabər olan  

E) qabarit ölçüləri 1250x1000x1250 mm –ə bərabər olan 

 

199. HT-dən müəyyən vaxt ərzində istifadə olunduqda və daşımanın kəmiyyət xarakteristikasını təyin etmək 

qeyri - mümkün  olduqda hansı tarif tətbiq olunur? 

A) vaxtamuzd tarif               B) kilometr hesabı tarif                    C) işəmuzd tarif  

D) ton·km hesabı tarif            E) işəmuzd və vaxtamuzd tarif 

 

200. Aşağıdakı ifadələrdən hansı hərəkət tərkibi parkının siyahı sayının ifadəsidir? 

A) 𝑨𝒔 =𝑨𝒊.𝒉+ 𝑨𝒕           B) 𝐴𝑠 =𝐴𝑖𝑠+ 𝐴𝑡         C) 𝐴𝑠 =𝐴𝑖𝑠+ 𝐴𝑏        D) 𝐴𝑠 =𝐴𝑡+ 𝐴𝑏        E) 𝐴𝑠 =𝐴𝑖.ℎ+ 𝐴𝑏 

 

201.  Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

         Gedişin orta uzunluğu hərəkət tərkibinin orta  yürüşü olub, gün ərzindəki ümumi yüklü yürüşün ... 

nisbətindən təyin olunur. 

A) gedişlərin sayına                     B) orta daşıma məsafəsinə               C) boş yürüş məsafəsinə  

D) sıfırlı yürüş məsafəsinə             E) ümumi yürüşün uzunluğuna 

 

202. Keçiciliyi artırılmış və yüksək keçicilikli avtomobillər hansı yol şəraiti üçün nəzərdə tutulur. 

A) ağır yol və yolsuzluq şəraiti üçün           B) torpaq yollar üçün             C) beton örtüklü yollar üçün 

D) asfalt –beton örtüklü yollar üçün               E) çınqıl örtüklü yollar üçün  

 

203. Uzadılabilən qoşqular hansı yüklərin daşınması üçün nəzərdə tutulur. 

A) uzunölçülü yüklərin                  B) təhlükəli yüklərin                 C) tez xarab olan yüklərin  

D) kənd təsərrüfatı yüklərinin          E) metal yüklərin 

 

204. 𝑙𝑜𝑟𝑑  = 
𝑃

𝑄
   düsturu nəyin ifadəsidir? 

A) orta daşıma məsafəsinin             B) orta gediş məssafəsinin           C) sıfırlı yürüşün 

D) boş yürüş məsafəsiniun                 E) məhsuldarlığın 

 



205. Hərəkət tərkibinin yükgötürmə qabiliyyətindən istifadənin statiki əmsalı dinamiki  əmsalına gün 

ərzində hansı halda bərabər olmur?  

A) müxtəlif miqdarda yüklər müxtəlif məsafəyə daşındıqda  

B) müxtəlif məsafələrə eyni miqdarda yük daşındıqda  

C) eyni miqdarda yük eyni məsafələrə daşındıqda  

D) eyni məsafəyə müxtəlif miqdarda yük daşındıqda  

E) yük daşınmadıqda 

 

206. Hərəkət tərkibinin hansı yürüşü məhsuldar yürüş sayılır? 

A) yüklü yürüşü        B) boş yürüşü          C) ümumi yürüşü         D) sıfırlı yürüşü         E) gediş məsafəsi 

 

207. Uzunluğu 20m-dən çox olan yüklər hansı yüklərə aiddir? 

A) uzunölçülü        B) ağırçəkili         C) təhlükəli           D) qorunma tələb edən         E) normal 

 

208. Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşımalarının yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar çəkilən xərclərdən nəqliyyat 

məhsulu vahidi üçün hesablanan xərc nə adlanır? 

A) maya dəyəri        B) tarif         C) əmək haqqı         D) üstəlik xərc         E) dəyişən xərc 

 

209.  η𝑖 = 
𝑄𝑑

𝑄ə
 düsturu nəyi ifadə edir? 

A) yük axının istiqamətlər üzrə qeyri - müntəmlik əmsalını  

B) yük daşıma həcminin qeyri – müntəzəmlik əmsalını  

C) yük dövriyyəsinin qeyri – müntəzəmlik əmsalını  

D) daşımaların təkrarlanma əmsalını  

E) yük axınının rüblər üzrə qeyri – müntəzəmlik əmsalını 

 

210. Avtomobillə yük daşınması müqaviləsini rəsmiləşdirən əsas daşıma sənədi hansı sənəddir? 

A) əmtəə - nəqliyyat qaiməsi         B) yol vərəqəsi          C) ölçmə aktı  

D) sifariş – tapşırıq sənədi                E) bağlanmış müqavilə 

 

211. Aşağıdakı ifadələrdən hansı orta gediş məsafəsini ifadə edir. 

A)  𝒍𝒐𝒓𝒈
=

𝑳𝒚

𝒁𝒈
          B)  𝑙𝑜𝑟𝑔

=
𝐿𝑏

𝑍𝑔
             C)  𝑙𝑜𝑟𝑔

=
𝐿0

𝑍𝑔
        D)  𝑙𝑜𝑟𝑔

=
𝐿ü𝑚

𝑍𝑔
        E)  𝑙𝑜𝑟𝑔

=
𝐿𝑚

𝑍𝑔
  

 

212. Tranzit konteynerlər hansı rabitələrdə yük daşınmalar üçün nəzərdə tutulur? 

A) qarışıq rabitələrdə         B) birbaşa rabitələrdə          C) müntəzəm rabitələrdə  

D) sahələr üsulunda               E) yerli daşımalarda 

 

213.  Ölçüləri 1000x1200 mm yükgötürmə qabiliyyəti 1t-a qədər olan ikiqat dörd girişli altlıqlar, əsasən 

hansı nəqliyyatla yük daşınmasında geniş istifadə olunur? 

A) avtomobil nəqliyyatı          B) dəmir yolu nəqliyyatı         C) dəniz nəqliyyatı  

D) hava nəqliyyatı                    E) qarışıq nəqliyyatla 

 

214. 𝐼𝑎=
𝑡𝑑

 𝐴𝑚
 düsturu nəyin ifadəsidir?    

A) marşrutda avtomobillərin hərəkət intervalının  

B) marşrutda avtomobilin dövr vaxtının 

C) marşrutda işləyən avtomobillərin sayının  

D) marşrutda avtomobilin dövrünün uzunluğunun 

E) konteynerlərin dövrünün davametmə müddətinin 

 

215. Yürüşdən istifadə əmsalı nəyi xarakterizə edir. 

A) hərəkət tərkibinin yürüşdən istifadə dərəcəsini  



B) hərəkət tərkibinin sıfırlı yürüşündən istifadə dərəcəsini  

C) hərəkət tərkibinin məhsuldar yürüşündən istifadə dərəcəsini  

D) hərəkət tərkibinin boş yürüşündən istifadə dərəcəsini  

E) hərəkət tərkibinin yanacaqdan istifadə dərəcəsini 

 

216. Halqavari marşrutda avtobusun dövrü nəyə bərabərdir 

A) marşrutun  uzunluğuna   

B) məhsuldar yürüşün uzunluğuna  

C) orta gedişin  uzunluğuna  

D) qeyri - məhsuldar yürüşün uzunluğuna  

E) orta daşıma məsafəsinin uzunluğuna 

 

217. Ağır çəkili yüklərə hansı yüklər aiddir. 

A) kütləsi 30t və daha çox olan bölünməyən ədədi yüklər  

B) kütləsi 10 – 20t – a qədər olan ədədi yüklər  

C) kütləsi 5t – 10t -  a qədər olan ədədi yüklər  

D) kütləsi 20 – 30t – a qədər olan ədədi yüklər 

E) kütləsi 5t -  a qədər olan ədədi yüklər 

 

218. Marşrutun başlanğıc və son dayanacaqları arasındakı yolun uzunluğu nə adlanır. 

A) marşrutun uzunluğu       B) gedişin uzunluğu          C) aşırımın uzunluğu  

D) məhsuldar yürüş                E) boş yürüş 

 

219. Naryadda olma vaxtı hansı vaxtla ölçülür? 

A) hərəkət tərkibinin parkdan çıxıb parka qayıdanadək keçən vaxtla  

B) hərəkət tərkibinin xətdə  daşımaları yerinə yetirmə  vaxtı ilə  

C) hərəkət tərkibinin gün ərzindəki hərəkət vaxtı ilə  

D) hərəkət tərkibinin gün ərzində dayanacaqlarda dayanma vaxtı ilə 

E) hərəkət  tərkibinin  gün  ərzində gedişlərə sərf etdiyi vaxtla 

 

220. 𝐼𝑎=
𝑡𝑑

 𝐴𝑚
 düsturunda 𝑡𝑑  nəyin ifadəsidir?    

A) marşrutda avtomobilin dövr vaxtının   

B) marşrutda avtomobillərin hərəkət intervalının  

C) marşrutda işləyən avtomobillərin sayının  

D) marşrutda avtomobilin dövrünün uzunluğunun  

E) konteynerlərin dövrü-nün davametmə müddətinin 

 

221. 𝐼𝑎=
𝑡𝑑

 𝐴𝑚
 düsturunda   𝐴𝑚 nəyin ifadəsidir?    

A) marşrutda işləyən avtomobillərin sayının   

B) marşrutda avtomobillərin hərəkət intervalının 

C) marşrutda avtomobilin dövr vaxtının   

D) marşrutda avtomobilin dövrünün uzunluğunun 

E) konteynerlərin dövrünün davametmə müddətinin 

 

222. Rk= 
𝑡𝑑𝑘∙𝑛𝑘

𝑋𝑘
  düsturu nəyin ifadəsidir? 

A) konteynerlərin yükləmə - boşaltma ritminin  

B) konteynerlərin dövrünün davametmə müddətinin  

C) avtomobillərdə yerləşmiş konteynerlərin sayının  

D) marşrutda işləyən avtomobillərin sayının  

E) konteynerlərin tələb olunan sayı 

 



223. Rk= 
𝑡𝑑𝑘∙𝑛𝑘

𝑋𝑘
  düsturunda  𝑋𝑘 nəyi ifadə edir? 

A) konteynerlərin ümumi sayı  

B) konteynerlərin yükləmə - boşaltma ritminin  

C) avtomobillərdə yerləşmiş konteynerlərin sayının  

D) marşrutda işləyən avtomobillərin sayının  

E) konteynerlərin dövrünün davametmə müddəti 

 

224.  Cümləni tamamlayın. 

         Konteynerlərin  yüklənib - boşaldılmasının  ... və müntəzəmliyi  I = Rk  şərtindən müəyyənləşdirilir. 

A) fasiləsizliyi           B) dövrülüyü            C) dinamikliyi           D) səmərəliliyi            E) etibarlılığı 

 

225. Aşağıdakılardan hansı materialından altlıq düzəldilmir? 

A) alüminium ərintisi          B) ağac           C) parça və kağız           D) plasmas          E) metal 

 

226. 𝑋𝑎= 
𝑄∙𝑡𝑑𝑎

𝐺𝑖𝑠 ⋅𝑞𝑎∙𝛾𝑎
 düsturunda 𝐺𝑖𝑠 nəyi ifadə edir? 

A) altlıqların  istismar günlərinin sayını   

B) altlıqların dövr vaxtını   

C) altlığın nominal yükgötürməsini  

D) altlıqların tələb olunan sayını  

E) altlıqların təkrar istifadə keyfiyyətini 

 

227. 𝑋𝑎= 
𝑄∙𝑡𝑑𝑎

𝐺𝑖𝑠 ⋅𝑞𝑎∙𝛾𝑎
 düsturunda  𝑞𝑎 nəyi ifadə edir? 

A) altlığın nominal yükgötürməsini   

B) altlıqların dövr vaxtını   

C) altlıqların  istismar günlərinin sayını  

D) altlıqların tələb olunan sayını  

E) altlıqların təkrar istifadə keyfiyyətini 

 

228. 𝑋𝑎= 
𝑄∙𝑡𝑑𝑎

𝐺𝑖𝑠 ⋅𝑞𝑎∙𝛾𝑎
 düsturunda  𝛾𝑎 nəyi ifadə edir? 

A) altlıqların yükgötürmə qabiliyyətindən istifadə əmsalını  

B) altlığın nominal yükgötürməsini  

C) altlıqların  istismar günlərinin sayını  

D) altlıqların tələb olunan sayını  

E) altlıqların təkrar istifadə keyfiyyətini 

 

229. Cümləni tamamlayın. 

        ... azaldılmasının əsas medodları bir gedişdə daşınan yükün miqdarının artırılması, qeyri - məhsuldar 

dayanmaların və boş yürüşlərin azaldılması, hərəkət sürətinin yüksəldilməsi sayılır. 

A) Maya dəyərinin          B) Yanacaq sərfinin              C) Ehtiyat hissələrinin  

D) Əmək haqqının            E) Tarif haqqının 

 

230. Cümləni tamamlayın. 

        Maya dəyərinin azaldılmasının əsas medodları bir gedişdə ... artırılması, qeyri - məhsuldar 

dayanmaların və boş yürüşlərin azaldılması, hərəkət sürətinin yüksəldilməsi sayılır. 

A) daşınan yükün miqdarının          B) yanacaq sərfinin                C) yüklü yürüşün  

D) yüksüz yürüşün                              E) yükləmə - boşaltma vaxtının 

 

231. Cümləni tamamlayın. 

    Xərclərin azaldılmasına hansı halda nail olunmur? 

A) daşıma məsafəsini azaltmaqla  



B) yanacaq sərfini azaltmaqla  

C) yeni hərəkət tərkibindən  istifadə  etməklə  

D) üstəlik xərcləri azaltmaqla  

E) ANM-nin köməkçi heyətini ixtisar etməklə 

 

232. 𝑄 = 𝑄ℎ + 𝑄𝑦 + 𝑄𝑏 düsturu nəyin ifadəsidir? 

A) tələb olunan  qoşquların ümumi sayının  

B) hərəkətdə olan qoşquların sayının  

C) yükləmədə olan qoşquların sayının  

D) boşaltmada olan qoşquların sayının 

E) təmirdə olan qoşquların sayının 

 

233. 𝑄 = 𝑄ℎ + 𝑄𝑦 + 𝑄𝑏 düsturunda 𝑄ℎ nəyi ifadə edir? 

A) hərəkətdə olan qoşquların sayını  

B) tələb olunan  qoşquların ümumi sayını  

C) yükləmədə olan qoşquların sayını  

D) təmirdə olan qoşquların sayını  

E) boşaltmada olan qoşquların sayını 

 

234. 𝑄 = 𝑄ℎ + 𝑄𝑦 + 𝑄𝑏 düsturunda 𝑄𝑦 nəyi ifadə edir? 

A) yükləmədə olan qoşquların sayını   

B) tələb olunan  qoşquların ümumi sayını  

C) hərəkətdə olan qoşquların sayını  

D) təmirdə olan qoşquların sayını  

E) boşaltmada olan qoşquların sayını 

 

235. 𝑄 = 𝑄ℎ + 𝑄𝑦 + 𝑄𝑏 düsturunda 𝑄𝑏 nəyi ifadə edir? 

A) boşaltmada olan qoşquların sayını   

B) tələb olunan  qoşquların ümumi sayını  

C) hərəkətdə olan qoşquların sayını  

D) təmirdə olan qoşquların sayını  

E) yükləmədə olan qoşquların sayını  

 

236. Cümləni tamamlayın. 

        “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun  III fəslində avtomobil 

nəqliyyatı ilə daşımaların yerinə  yetirilməsinin  ...  müəyyənləşdirilir (maddə 17-26). 

A) ümumi  əsasları         B) xüsusi hallar         C) səmərəliliyi         D) müntəzəmliyi         E) fasiləsizliyi 

 

237. Cümləni tamamlayın. 

        “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun VII fəsli avtomobil 

nəqliyyatının fəaliyyəti sayəsində ... məsələlərini tənzimləyir (maddə 52-58) 

A) məsuliyyət        B) səmərəlilik            C) rentabellilik           D) rəqabətlilik           E) müntəzəmlik 

 

238. Cümləni tamamlayın. 

       “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun  VIII fəsli yalnız bir 

maddədən ibarət olmaqla, avtomobil nəqliyyatı sahəsində ... həyata keçirilməsi məsələlərini tənzimləyir 

(maddə 59). 

A) dövlət nəzarətinin           B) dispetçer nəzarətinin           C) tədbirlər planının  

D) səmərəli təkliflərin           E) yeniliklərin 

 

239. Cümləni tamamlayın. 



        Əmtəə - nəqliyyat qaiməsi ... tərəfindən daşıyıcıya təqdim edilir və yükgöndərən tərəfindən malların 

silinməsi, yükalan tərəfindən isə malların mədaxil edilməsi üçün əsas sənəd sayılır. 

A) yükgöndərən          B) yükalan           C) yükləyici          D) dispetçer            E) mexanik 

 

239. Cümləni tamamlayın. 

        Əmtəə - nəqliyyat qaiməsi yükgöndərən tərəfindən ... təqdim edilir və yükgöndərən tərəfindən 

malların silinməsi, yükalan tərəfindən isə malların mədaxil edilməsi üçün əsas sənəd sayılır. 

A) daşıyıcıya         B) yükgöndərən         C) yükləyici         D) dispetçer          E) yükalan 

 

240. Cümləni tamamlayın. 

   Yükgöndərən əmtəə - nəqliyyat qaiməsi və bütün lazımi sənədləri ən azı ... nüsxədə tərtib etməlidir.  

A) dörd          B) üç        C) iki       D) beş        E) bir 

 

241. Cümləni tamamlayın.  

  Əmtəə - nəqliyyat qaiməsinin başlıq hissəsində hansı məlumatlar göstərilməməlidir? 

A) yükgöndərən və yükalanın adı  

B) hərəkət tərkibinin  markası  

C) daşıma haqqını ödəyən sifarişçinin adı  

D) ANM- nin  adı və  dövlət nömrəsi  

E) sürücü haqqında məlumat  

 

242. Cümləni tamamlayın.  

       Yükü daşımaya qəbul edən zaman əmtəə - nəqliyyat qaiməsinin yükgöndərən və sürücünün imzası ilə 

təsdiq edilmiş ... nüsxəsi sürücüyə verilir. 

A) üç        B) dörd           C) iki       D) bir          E) beş 

 

243. Cümləni tamamlayın.  

        Yük təhvil verildikdə əmtəə-nəqliyyat qaiməsi ... imzası və möhürü ilə təsdiqlənir 

A) yükalanın          B) yükgöndərənin           C) daşıyıcının           D) yükləyicinin           E) dispetçerin 

                

 244. Cümləni tamamlayın.  

         Yüklər göstərilən keyfiyyətdə və miqdarda çatdırılmayıbsa, ... iddia etmək üçün hüquqi sənəd olan 

akt hazırlanmalıdır. 

A) təchizatçıya           B) yükləyiciyə           C) hazırlayıcıya            D) çeşidləyiciyə          E) tələbatçıya 

 

245. Cümləni tamamlayın.  

        Qeyri - əmtəə  təyinatlı  yüklərin,  o  cümlədən  torpaq  və qar  kütləsinin,  məişət və digər  

tullantıların  daşınması  ...  ilə  rəsmiləşdirilə bilər. 

A) ölçmə aktı           B) yol vərəqəsi            C) müqavilə             D) sifariş tapşırıq sənədi          E) arayış 

 

246. Cümləni tamamlayın. 

         ... və partiyalılıqdan  asılı  olaraq  avtomobil və avtoqatarların tələb olunan yükgötürmə qabiliyyəti və 

xüsusiləşdirilmə dərəcəsi təyin edilir. 

A) Daşıma  həcmi         B) Gediş məsafəsi        C) Yük dövriyyəsi          D) Dövr vaxtı        E) Yük tutumu 

 

247. Cümləni tamamlayın. 

 Kiçik partiyalı yüklərin daşınmasında kiçik yükgötürmə qabiliyyətli, böyük həcmli müntəzəm 

yüklərin daşınmasında  ...  hərəkət tərkibləri tətbiq edilir.  

A) xüsusiləşdirilmiş            B) ümumi təyinaatlı            C) böyük yükgötürmə qabiliyyətli  

D) böyük tutumlu                 E) Güclü mühərrikli 

 

248. Cümləni tamamlayın. 



 Təkmilləşdirilmiş örtüklü yollarda hərəkət tərkibləri hansı göstəriciyə görə seçilmir?  

A) yük tutumu              B) eni, uzunluğu              C) bir oxdan düşən kütləsi           

D) hündürlüyü                E) tam kütləsi 

 

249. Cümləni tamamlayın. 

 ... üçün komfortabelli kabinəsi və  güclü mühərriki, pnevmatik asqıları olan dartqılar böyük partiyalı 

yüklərin, çox yaxşı örtüklü yollarda (I kateqoriyalı) daşınması üçün nəzərdə tutulur və furqon, sistern  və s. 

tipli olurlar. 

A) Magistral daşımalar            B) Şəhərətrafı daşımalar            C) Şəhərdaxili daşımalar  

D) Texnoloji daşımalar              E) Yerli daşımalar 

 

250. Cümləni tamamlayın. 

 ... avtonəqliyyat vasitələrinin gücləndirilmiş lonjeronli çərçivəsi, çox vərəqli ressor asqıları və 

çoxpilləli ötürmələr qutusu var və bunlar belə avtomobillərdən müxtəlif istismar şəraitlərində  istifadə  

olunmasına  imkan  verir. 

A) Universal             B) Magistral            C) İnşaat            D) Özüboşaldan             E) Özüyükləyən 

 

251. Cümləni tamamlayın. 

... avtonəqliyyat vasitələri 6×6 və hətta 8×6 təkər formullu olub, əsasən II və III kateqoriya- lı 

avtomobil yollarında istifadə üçün nəzərdə tutulur və  belə hərəkət tərkibləri xüsusiləşdirilmiş hərəkət 

tərkibləri olub, səpələnən yükləri daşınmasında  istifadə  olunur  (özüboşaldanlar). 

A) İnşaat              B) Magistral             C) Universal           D) Ümumi istifadəli          E) Bortlu platformalı 

 

252. Cümləni tamamlayın. 

        Saat qrafiki üzrə işin təşkili hərəkət tərkibinin hərəkəti yerinə yetirərək ... ciddi qoyulmuş vaxtda 

gəlməsini tələb edir. 

A) yükləmə - boşaltma məntəqəsinə            B) yükgöndərən məntəqəyə            C) yükalan məntəqəyə  

D) çeşidləmə məntəqəsinə                               E) hazırlıq məntəqəsinə 

 

253. Cümləni tamamlayın. 

         Saatlıq qrafiki tərtib olunarkən daşımaların iştirakçısı olan hər üç tərəflə - ..., yükgöndərən və 

yükalanla razılaşdırılmalıdır. 

A) avtonəqliyyat müəssisəsi         B) təmir müəssisəsi              C) mərkəzi anbarla  

D) çeşidləmə məntəqəsi                  E) hazırlıq məntəqəsi  

 

254. Cümləni tamamlayın. 

Saatlıq qrafiki tərtib olunarkən daşımaların iştirakçısı olan hər üç tərəflə - avtonəqliyyat müəssisəsi, ... və 

yükalanla razılaşdırılmalıdır. 

A) yükgöndərən                   B) hazırlıq məntəqəsi          C) mərkəzi anbarla           

D) çeşidləmə məntəqəsi        E) təmir müəssisəsi   

 

255. Cümləni tamamlayın. 

        Saatlıq qrafiki tərtib olunarkən daşımaların iştirakçısı olan hər üç tərəflə - avtonəqliyyat müəssisəsi, 

yükgöndərən və ... razılaşdırılmalıdır. 

A) yükalanla                B) çeşidləmə məntəqəsi       C) mərkəzi anbarla        

D) təmir müəssisəsi      E) hazırlıq məntəqəsi  

 

256. Cümləni tamamlayın.  

Saat qrafiki tərtib olunarkən ... və yükləmə - boşaltma şəraiti nəzərə alınmalı, hərəkər sürəti və hərəkət 

tərkibinin yükləmə - boşaltmada dayanma vaxtı diqqətlə əsaslandırılmalıdır. 

A) hərəkət          B) dayanma            C) sənədləşdirmə          D) çeşidləmə         E) hazırlama 

 



257. Cümləni tamamlayın. 

   Saat qrafiki üzrə işin təşkilində ... rəhbərliyi və nəzarəti mühüm rol oynayır. 

A) dispetçer         B) mexanikin              C) texnikin          D) sürücünün           E) yükləyicinin 

 

258. Cümləni tamamlayın. 

  ... dedikdə elə hərəkət marşrutunun tərtib olunması başa düşülür ki, həmin marşrutda hərəkət 

tərkibinin yürüşündən istifadə əmsalının daha yüksək olması təmin olunsun. 

A) Marşrutlaşma           B) Səmərəlilik             C) Dinamiklik          D) Hərəkətlilik           E) Məhsuldarlıq 

 

259. Marşrutun  seçilməsi nədən asılı deyil?  
A) sənədləşdirmədən          B) hərəkət tərkibinin tipindən          C) yükün növündən  

D) yerləşdirmədən                E) yük partiyasının ölçüsündən  

 

260. Cümləni tamamlayın. 

        ... marşrutlar o halda təşkil olunur ki, əks istiqamətdə yüklü yürüşü olan rəqqasi marşrut təşkil etmək 

mümkün olmur. 

A) Halqavarı           B) Rəqqasi            C) Yığma             D) Paylama              E) Yığma - paylama 

 

261. Cümləni tamamlayın.  

 Halqavari marşrut tərtib olunarkən  nəzərə  almaq lazımdır ki, həmin marşrutda ... ən yüksək 

olmalıdır. 

A) yürüşdən istifadə əmsalı            B) parkdan istifadə əmsalı            C) yükgötürmədən istifadə əmsalı  

D) texniki hazırlıq əmsalı                  E) kütlədən istifadə əmsalı 

 

262. Cümləni tamamlayın.  

 Marşrutun düzgün tərtib olunması yürüşdən istifadə əmsalının yüksək olmasına, hərəkət tərkibinin ... 

yüksəlməsinə və daşımaların maya dəyərinin azalmasına səbəb olur. 

A) məhsuldarlığının             B) texniki sürətinin             C) istismar sürətinin  

D) yanacaq sərfinin                E) yükləmə vaxtının 

 

263. Cümləni tamamlayın. 

        Marşrutlar tərtib olunarkən iqtisadi və ..., şəbəkə planlaşdırılması metodlarından istifadə olunur. 

 A) riyazi         B) fiziki          C) həndəsi         D) kimyəvi          E) mexaniki 

 

264. Yaradılan marşrutlarda müəyyən olunmuş çatdırılma şərtlərinə ciddi əməl edilərsə, saxlama xərclərini 

azaltmaq üçün istehlakçıların istehsal ehtiyatları neçə dəfə azaldıla bilər 

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

 

265. Cümləni tamamlayın. 

        Hərəkət tərkibinin ... marşrutlarda məhsuldarlığını yüksəltmək üçün dəyişən qoşqu və yarımqoşqularla 

işləyən avtomobil dartqılardan istifadə olunması məqsədəuyğun sayılır. 

A) daimi           B) adi           C) yığma             D) paylama            E) yığma - paylama 

 

266. Gediş ərzində yürüşdən  istifadə  əmsalının  artırılmasına hansı halda nail olunmur? 

A) yol şəraitini yaxşılaşdırmaqla  

B) avtomatik idarəetmə sisteminin tətbiqillə   

C) iş yeri ilə avtomobil dayanacağını yaxınlaşdırmaqla   

D) iş yeri ilə yanacaqdoldurma stansiyasını yaxınlaşdırmaqla   

E) sürücüləri xətdə dəyişdirilməklə 

 

267. Bu qrafik nəyi ifadə edir? 

A) yükləmə - boşaltma vaxtının tonla məhsuldarlığa təsirini  



B) yürüşdən istifadə əmsalının məhsuldarlığa təsirini   

C) yüklü yürüşün tonla məhsuldarlığa təsirini  

D) texniki sürətin məhsuldarlığa təsirini  

E) yükgötürmə qabiliyyətinin məhsuldarlığa təsirini                                                                                                                                                                                                                

 
                                          𝑊𝑄 

 

 
                                                                     𝑡𝑦−𝑏 

 

268. Bu qrafik nəyi ifadə edir? 

A)yüklü yürüşün tonla məhsuldarlığa təsirini  

B) yürüşdən istifadə əmsalının məhsuldarlığa təsirini   

C) yükləmə - boşaltma vaxtının məhsuldarlığa təsirini  

D) texniki sürətin tonla məhsuldarlığa təsirini   

E) istismar sürətinin məhsuldarlığa təsirini 

 

                                          𝑊𝑄    

 

 

 
                                                                         𝑙𝑦.𝑦                      

 

269. Cümləni tamamlayın. 

   Yükgötürmə  qabiliyyətindən  istifadə  əmsalının  artırılmasına  yük   partiyasının  yığılması, ... 

tətbiqilə də nail oluna bilir. 

A) xüsusi kuzaların             B) xüsusi yükləyicilərin         C) xüsusi taraların  

D) xüsusi çeşidləmənin         E) xüsusi hazırlamanın 

 

  

 

 


