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MÖVZULAR
1. Nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinin yoxlanılması qaydaları
Nәqliyyat vasitәlәrinin istismarının qadağan edilmәsinә sәbәb olan nasazlıqlar(3)
Nәqliyyat vasitәlәrinin işçi tormoz sisteminin sınağı(3)
Avtomobilin konstruksiyası(2)
2. Avtomobillərin təmiri qaydaları
Avtomobilin tәmirinin mәnsublu vә qeyri mәnsublu metodlar(4)
Avtomobilin hissәlәrindә gizli qüsurların aşkarlanması üsulları(4)
Avtomobil hissәlәrin bәrpa üsullu(4)
3. Təmir jurnalının tərtibi qaydaları
Yol vәrәqәsi (1)
“Avtomobilin texniki qulluq vә tәmirinin qeydiyyatı vәrәqәsi (kitabçası)”(6)
Avtomobil aqreqatların tәmirә verilmә sәnәdlәşmәsi(6)
4. Nəqliyyat vasitələrinin texniki qulluq qaydaları
Texniki qulluq növlәri vә periodikliyi (4,5)
Aqreqat – sahә, ixtisaslaşdırılmış briqadalar vә kompleks briqadalar metodu(6)
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1. Mexaniki nəqliyyat vasitəsi xəttə çıxarkən texniki cəhətdən saz halda olması
hansı sənəddə rəsmiləşdirilir?
A) Mexanik jurnalında
B) Texniki şəhadətnamədə
C) Təmir kitabında
D) Təmir emalatxanası jurnalında
E) Yol vərəqəsində
2. Mexanik tətərfindən xəttə buraxılan avtobusun sükan idarə mexanizmində
lüftün cəmi hansı son hədd qiyməti aşmamalıdır?
A) 5 dərəcəli bucaq
B) 10 dərəcəli bucaq
C) 15 dərəcəli bucaq
D) 20 dərəcəli bucaq
E) 50 dərəcəli bucaq
3. Yük və sərnişin avtomobillərinin istismarı zamanı imtinaların qarşısını almaq
üçün hansı texniki tədbirlər həyata keçirilir?
A) Cari təmir
B) Gündəlik baxış
C) Texniki qulluq
D) Əsaslı təmir
E) Qaynaq yerlərinin defektoskopiyası
4. Respublikamızda istismar olunan avtomobillərdə soyutma mayesi kimi hansı
maye istifadə olunur?
A) Tosol
B) Distilə suyu
C) Dextron
D) Transmissiya yağı
E) Elktrolit
5. Avtomobil təmirinin texnoloji xəritəsində nələr göstərilir?
A) Nasazlıqıların aradan qaldırılması üsullu
B) Avtomobilin istehsal zavodunda hazırlanma, təmir və texniki qulluq işləri
C) Təmir üzrə işləyən cilingərin ad və soyadı, görəcəyi işin ümüumi adı və imzası
D) Mexanik tərəfində təmir emalatxanasının cilingərlərinə verilən şifahı göstərişlər
təlimatı, cilingərin adı soyadı və imzası
E) Texnoloji prosesin hər bir elementi üçün işin təsfiri, avadanlığ, alətlər, işin çətinlik
dərəcəsi və əmək tutumu norması

