Aparıcı iqtisadçı (Birgə müəssisələr və alyanslar şöbəsi) vəzifəsi
üzrə test tapşırıqları

1. Xarici ticarət əməliyyatlarında istifadə edilən reixrac əməliyyatları nədir?
A) Əmtəələrin ölkə sərhədlərindən kənara çıxarılması ilə xarici tərəfdaşlara satılması
B) Əvvəllər xaricdən alınmış və heç bir dəyişikliyə məruz qalmamış əmtəələrin xarici
tərəfdaşa satılmaqla ölkə sərhəddindən çıxarılması
C) Əvvəllər xarici tərəfdaşa satılmış, lakin heç bir dəyişikliyə məruz qalmamış əmtəələrin
alınıb ölkəyə gətirilməsi
D) Əmtəələrin xarici tərəfdaşdan alınması ilə ölkə ərazisinə keçirilməsi
E) Əvvəllər xaricdən alınmış və üzərində müəyyən dəyişiklik edilmiş əmtəələrin xarici
tərəfdaşa satılmaqla ölkə sərhəddindən çıxarılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyeva, R.T.Əliyev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti).
Bakı, 2013

2. Baş verməsi qabaqcadan nəzərdə tutulmayan (fors major) vəziyyətlərə aşağıdakılardan
hansı aid deyil?
A) Sel, yanğınlar
B) Zəlzələ və daşqınlar
C) Epidemiyalar
D) Dövlət aktları, dövlət çevrilişləri
E) Alıcının avans olaraq malın dəyərini ödəməməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyeva, R.T.Əliyev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti).
Bakı, 2013

3. Kirayəyə verilən əmlakın istifadəsi zamanı çatışmazlıq aşkar edilərsə, icarəyəverən neçə
gün müddətinə bunları aradan qaldırmalı və kirayə obyektini dəyişməlidir?
A) 5 gün
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B) 10 gün
C) 15 gün
D) 20 gün
E) 22 gün
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: T.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyeva, R.T.Əliyev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti).
Bakı, 2013

4. Əgər müqavilədə icarə müddəti göstərilməmişdirsə, icarəçi ən azı neçə gün əvvəl
icarəverəni xəbərdar etməklə icarə müqaviləsinə birdəfəlik xitam verə bilər?
A) 30 gün
B) 21 gün
C) 15 gün
D) 45 gün
E) 60 gün
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyeva, R.T.Əliyev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti).
Bakı, 2013

5. Lizinqəverən aşağıdakılardan hansını həyata keçirməyə borclu deyil?
A) Üçüncü şəxsin əmlak hüququ olan obyekti lizinqə verməlidir
B) Sığortalamanın kimin xeyrinə olacağı ilə bağlı lizinqalanı xəbərdar etməlidir
C) Müqavilədə razılaşdırılmış siyahıya və qiymətlərə uyğun olaraq müvafiq həcmdə
lizinqalana əlavə xidmətlər göstərməlidir
D) Əgər müqavilə lizinqəverən tərəfindən seçilmiş tədarükçü ilə imzalanıbsa, tədarükçü
qarşısında həmrəy cavabdeh kimi lizinqalanın maraqlarını qorumalıdır
E) Üçüncü şəxsin əmlak hüququ olan obyekti lizinqə verməməlidir, əgər verərsə lizinqalan
qarşısında məsuliyyət daşımalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: T.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyeva, R.T.Əliyev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti).
Bakı, 2013

6. Aşağıdakılardan hansı lisenziatın öhdəliklərinə aid deyil?
A) Alınmış qeyri müstəsna lisenziya və nou-xaularda əks etdirilən məlumatların məxfiliyini
qorumaq
B) Ödəmələrin vaxtında yerinə yetiriləcəyinə dair sazişdə razılaşdırılmış şərtlərlə zəmanət
vermək
C) Öz öhdəliyini lazımınca yerinə yetirmədikdə lisenziara dəymiş zərərin ödənilməsi üçün
cavabdehlik daşımamaq
D) İxtiradan istifadə edilməsinin vəziyyətinin yoxlanılmasında lisenziarın nümayəndələrinə
maneəçilik törətməmək
E) Alınmış qeyri müstəsna lisenziya və nou-xaulardan yalnız sazişdə nəzərdə tutulmuş
istehsalda və həcmdə istifadə etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: T.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyeva, R.T.Əliyev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti).
Bakı, 2013

7. Əmtəələrin bazarlara hərəkətində hansı satış kanalı düzgün göstərilməmişdir?
A) İstehsalçı-istehlakçı
B) İstehsalçı-topdan satış firması-istehlakçı
C) İstehsalçı-topdan satış firması-pərakəndə satış-istehlakçı
D) İstehsalçı-brOker-agent-istehlakçı
E) İstehsalçı-nəqliyyat şirkəti-brOker-istehlakçı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: T.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyeva, R.T.Əliyev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti).
Bakı, 2013

8. Azərbaycan Respublikasında kommersiya fəaliyyəti hansı qanunlarla tənzimlənir?
A) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Mülki məcəllə, Dövlət Qulluğu haqqında
qanun
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B) Azərbaycan Respublikası Antiinhisar Fəaliyyəti haqqında, Haqsız Rəqabət Haqda,
İstehlakçıların Hüquqlarının Qorunması haqda qanun
C) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Əmək Məcəlləsi, İstehlakçıların Hüquqlarının
Qorunması haqda qanun
D) Azərbaycan Respublikası Antiinhisar Fəaliyyəti haqda, Əmək Məcəlləsi, Dövlət Qullugu
haqqında qanun
E) Azərbaycan Respublikası Haqsız Rəqabət haqda qanun, Əmək Məcəlləsi, Mülki məcəllə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: T.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyeva, R.T.Əliyev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti).
Bakı, 2013

9. Respublikamızda aşağıdakı kommersiya fəaliyyətlərinin qiyməti dövlət tərəfindən
tənzimlənmir?
A) Dərman preparatlarının sınağının keçirilməsi xidməti, Dövlət yollarının salınması və
saxlanılması xidməti, torpaqlara bioloji, biOkimyəvi və kimyalaşdırma xidməti
B) Xüsusi rabitə xidmətləri, dövlətə məxsus protez-ortopedik bərpa mərkəzlərinin xidməti,
Dərman preparatlarının sınağının keçirilməsi xidməti
C) Reklamların yerləşdirilməsi və tarifi, daşınan və daşınmaz əmlakların qiyməti, qeyri
ərzaq mallarının ölkədaili daşınması tarifləri
D) İçməli su və texniki su qiyməti, istilik enerjisi, isti su və istilik təhcizatı xidməti
E) Neft və neft məhsullarının boru kəməri ilə daşınması xidməti, təbii qazın boru kəməri ilə
nəqli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyeva, R.T.Əliyev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti).
Bakı, 2013

10. Kəmiyyət məhdudiyyətlərinin ən geniş yayılmış forması olan kvotalar hansı
istiqamətlərə bölünür?
A) Genişləndirici və qəbuledici
B) İdxal və ixrac
C) Daxili və xarici
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D) Üfüqi və şaquli
E) Fasiləli və fasiləsiz
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyeva, R.T.Əliyev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti).
Bakı, 2013

11. İnvestisiya fəaliyyəti subyektləri Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə müəyyən
olunmuş qaydada aşağıdakılardan hansını həyata keçirməyə borclu deyil?
A) Maliyyə vəsaiti və maddi sərvətlər əsasında həyata keçirdikləri investisiyanın həcmi və
maliyyələşdirilməsi mənbəyi barədə yerli banklara müvafiq orqanların arayışını təqdim
etmək
B) Əsaslı tikinti və icazə tələb edən digər işlər üçün müvafiq dövlət orqanlarından və xüsusi
xidmətlərdən icazə almaq
C) Müəyyənləşdirilmiş qaydada gəlirlərin investorlar arasında pay bölgülərini
ictimailəşdirmək və yayımlamaq
D) Müəyyənləşdirilmiş qaydada mühasibat və statistika hesabatlarını təqdim etmək
E) Haqsız rəqabətə yol verməmək və antiinhisar tənzimlənməsinin tələblərinə əməl etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/07/Investisiya-f_aliyy_tini-huquqit_nziml_nm_si.pdf

12. Nizamnamə fondunun neçə faizindən çox hissəsi xarici investisiyadan ibarət olan
müəssisələr öz istehsal etdikləri məhsulu lisenziyasız ixrac edə bilərlər?
A) 0,25
B) 0,2
C) 0,3
D) 0,4
E) 0,5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/07/Investisiya-f_aliyy_tini-huquqit_nziml_nm_si.pdf
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13. İnvestisiyalar formalaşma xarakterinə görə hansı növlərə bölünürlər?
A) Uzun müddətli, qısa müddətli
B) Avtonom, sənayeləşdirilmiş
C) Gəlirli və sosial
D) Əmək, ticarət
E) Əsas fond, sosial
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/07/Investisiya-f_aliyy_tini-huquqit_nziml_nm_si.pdf

14. İnvestisiya fəaliyyətinin subyektlərinə aşağıdakılardan hansı aid edilə bilməz?
A) İnvestorlar
B) Sifarişçilər
C) Malgöndərənlər
D) Malsatanlar
E) İş icraçıları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/07/Investisiya-f_aliyy_tini-huquqit_nziml_nm_si.pdf

15. Aşağıdakılardan hansılar bank investisiyası hesab edilə bilməz?
A) Pul vəsaitləri
B) İntellektual mülkiyyət
C) Məqsədli bank depoziti
D) Səhmlər
E) Mərkəzi bankda vəsaitlər kimi aktivlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/07/Investisiya-f_aliyy_tini-huquqit_nziml_nm_si.pdf

16. Hansı sahəyə qoyulan investisiyalar portfel investisiyalarıdır?
A) Səhmlərə və qiymətli kağızlara
B) Sənayeyə
C) Ticarətə
D) Kənd təsərrüfatına
E) Xidmət sahələrinə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/07/Investisiya-f_aliyy_tini-huquqit_nziml_nm_si.pdf

17. Satışın rentabellilik əmsalı nəyi özündə əks etdirir?
A) Reallaşdırılmış məhsulun nə qədər hissəsinin əmək haqqı xərci olduğunu
B) Reallaşdırılmış məhsulun nə qədər hissəsinin amortizasiya ayırmaları olduğunu
C) Satışın maya dəyərini
D) Reallaşdırılmış məhsul vahidinə nə qədər mənfəət düşdüyünü
E) Reallaşdırılmış məhsul vahidinə nə qədər satış xərci düşdüyünü
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/07/Investisiya-f_aliyy_tini-huquqit_nziml_nm_si.pdf

18. Xüsusi kapitalın rentabellilik əmsalı özündə nəyi əks etdirir?
A) İnvestorun yatırdığı investisiyanın ümumi həcmini
B) İnvestordan əlavə, səhmlərin satışından əldə olunan pul vəsaitlərini
C) İnvestorun xərclədiyi hər bir manatdan nə qədər gəlir götürdüyünü
D) İnvestorun yatırdığı investisiyaya görə büdcə ödəmələrinin cəmini
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E) Səhmdarların faiz nisbətində pay bölgülərini
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/07/Investisiya-f_aliyy_tini-huquqit_nziml_nm_si.pdf

19. Bazar iqtisadiyyatında dövlət investisiya fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi üzrə hansı
tədbirləri həyata keçirməli deyil?
A) Maliyyə sənaye qruplarının yaradılması
B) Mülkiyyətçinin hüquqlarının qorunması
C) Bütün riskləri öz üzərinə götürməsi
D) Vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi
E) Lisenziyalaşdırmanın inkişaf etdirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/07/Investisiya-f_aliyy_tini-huquqit_nziml_nm_si.pdf

20. “Xarici investisiyaların qorunması haqqında” qanuna əsasən xarici investisiyalar hansı
yollarla həyata keçirilə bilməz?
A) Azərbaycan Respublikasının fiziki və hüquqi şəxsləri ilə birgə yaradılan müəssisələrdə
payçılıq iştirakı
B) Daxili investorlara məxsus olan müəssisələrin yaradılması yolu ilə
C) Qiymətli kağızların əldə edilməsi vasitəsi ilə
D) Torpaq və digər təbii ehtiyyatlardan istifadə hüquqlarının əldə edilməsi yolu ilə
E) Yerli müəssisələrlə müqavilələrin bağlanması yolu ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/07/Investisiya-f_aliyy_tini-huquqit_nziml_nm_si.pdf

21. Hansı hallarda xarici investisiyalar rekvizisiya edə bilər?
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A) Təbii fəlakətlər və digər fövqəladə hallarda
B) İnflyasiyanın yüksəldiyi anda və fövqəladə hallarda
C) Müharibə şəraiti başlayanda
D) Milli valyutanın dəyərdən düşdüyü halda
E) Dövlət vergi rüsumlarının artırıldığı halda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/07/Investisiya-f_aliyy_tini-huquqit_nziml_nm_si.pdf

22. Azərbaycanda xarici investorlar özəlləşdirmədə iştirak edə bilər. Özəlləşdirmə zamanı
nizamnamə kapitalında xarici investorların sayı neçə faizdən çox olduğu halda, bu
müəssisələr xarici investisiyalı müəssisələr hesab edilir?
A) 0,15
B) 0,2
C) 0,25
D) 0,3
E) 0,5
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/07/Investisiya-f_aliyy_tini-huquqit_nziml_nm_si.pdf

23. Dövlət innovasiya siyasətini həyata keçirmək üçün iqtisadi metodlardan da istifadə edir
ki, bu metoda aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Xüsusi tədqiqatlar üçün dövlət sifarişlərinin həyata keçirilməsi
B) Xüsusi dövlət proqramlarının işlənib hazırlanaraq qəbul edilməsi
C) Özəl bölmədə elmi tədqiqatları həyata keçirən və maliyyələşdirən sahibkarlara vergi
güzəştlərinin tətbiq edilməsi
D) Elmi laboratoriyaların, tədqiqat institutların saxlanması
E) Kadrların hazırlanması

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/07/Investisiya-f_aliyy_tini-huquqit_nziml_nm_si.pdf

24. Kimlər Azərbaycan Respublikasında xarici investor olaraq qeydiyyata alına bilməzlər?
A) Xarici hüquqi şəxslər
B) Xarici dövlətlər
C) Beynəlxalq təşkilatlar
D) Xarici vətandaşlar
E) Xaricdə daimi yaşayış yeri olan bütün Azərbaycan Respublikası vətəndaşları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/07/Investisiya-f_aliyy_tini-huquqit_nziml_nm_si.pdf

25. Qanunvericilik dəyişdirildikdə, sonrakı qanunvericilik investisiya qoyuluşu şəraitini
pisləşdirdikdə, neçə il ərzində xarici investisiya investisiyanın qoyulduğu tarixdəki
qanunvericiliklə işləyə bilər?
A) 1 il
B) 4 il
C) 5 il
D) 10 il
E) 12 il
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/07/Investisiya-f_aliyy_tini-huquqit_nziml_nm_si.pdf

26. Xarici investisiyalı müəssisələrdə nizamnamə fondunun neçə faizinədək məbləğdə
ehtiyyat fondu yaradılır?
A) 0,1

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) 0,2
C) 0,25
D) 0,3
E) 0,35
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/07/Investisiya-f_aliyy_tini-huquqit_nziml_nm_si.pdf

27. Bir pəncərə prinsipi üzrə vahid dövlət qeydiyyat orqanı aşağıdakılardan hansıdır?
A) Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin tərkibində Vergilər İdarəsi
B) Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi
C) Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
D) Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi və Notariatlar
E) Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/07/Investisiya-f_aliyy_tini-huquqit_nziml_nm_si.pdf

28. Ölkəmizdə biznesə başlamaq üçün tələb edilən xərc adambaşına düşən kapitalın neçə
faizini təşkil edir?
A) 0,02
B) 0,025
C) 0,027
D) 0,032
E) 0,035
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/07/Investisiya-f_aliyy_tini-huquqit_nziml_nm_si.pdf
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29. “Xüsusi iqtisadi zonalar haqda” qanuna əsasən Respublikamızda xüsusi iqtisadi
zonalarda aşağıdakılardan hansıların istehsalına və ya fəaliyyətinə icazə verilir?
A) Spirtli içkilərin
B) Tütün məmulatlarının
C) Qiymətli materialların
D) Neft və təbii qazın hasilatı
E) Ərzaq mallarının
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/07/Investisiya-f_aliyy_tini-huquqit_nziml_nm_si.pdf

30. Realizə müddətinə görə orta müddətli investisiya layihələri hansı dövrləri əhatə edir?
A) 1 ilədək
B) 1 ildən 2 ilədək
C) 1 ildən 3 ilədək
D) 1 ildən 5 ilədək
E) 2 ildən 5 ilədək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

31. Müəssisələrin investisiya layihələrinin təsnifatına əsasən aşağıdakılardan hansı
investisiyanın maliyyələşdirmə mənbəyi deyil?
A) İşçilər hesabına maliyyələşdirilən investisiya layihələri
B) Səhmləşdirmə hesabına maliyyələşdirilən investisiya layihələri
C) Kredit hesabına maliyyələşdirilən investisiya layihələri
D) Daxili mənbələr hesabına maliyyələşdirilən investisiya layihələri
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E) Qarışıq formada maliyyələşdirilən investisiya layihələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

32. Müəssisələrin investisiya layihələrinin layihələndirmə və texnologiya bölməsində nələr
əks etdirilməlidir?
A) Layihənin yerləşmə regionu, bazar və resurs mühiti
B) Marketinq tədqiqatlarının nəticələri
C) İstifadə edilən xammal və materialların təsnifatı
D) Təbii ətraf mühitin xarakteri və layihənin realizəsində təsir dərəcəsi
E) Müəssisənin istehsal proqramı və istehsal gücü
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

33. Layihənin realizə büdcəsi müəssisənin investisiya layihələrinin hansı bölməsində əks
etdirilir?
A) Əmək resursları bölməsində
B) İdarəetmənin təşkili bölməsində
C) Layihənin realizə edilməsinin planlaşdırılması bölməsində
D) Layihə və texnologiya bölməsində
E) Xammal və tədarük bölməsində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

34. Layihənin realizə qrafiki müəssisənin investisiya layihələrinin hansı bölməsində əks
etdirilir?
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A) Layihə və texnologiya bölməsində
B) Layihənin realizə edilməsinin planlaşdırılması bölməsində
C) Layihələrin əsas ideyaları bölməsində
D) Bazar və marketinq konsepsiyasının təhlili bölməsində
E) İdarəetmənin təşkili bölməsində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

35. İşə qəbuletmənin təşkili və işçilərin öyrənilməsi planı müəssisənin investisiya
layihələrinin hansı bölməsində əks etdirilir?
A) Layihənin realizə edilməsinin planlaşdırılması bölməsində
B) Xammal və tədarük bölməsində
C) Bazar və marketinq konsepsiyasının təhlili bölməsində
D) Əmək resursları bölməsində
E) İdarəetmənin təşkili bölməsində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

36. Müəssisədə aktivin balansdan silinmə dəyəri nə cür götürülür?
A) Minimal qısa müddətdə mümkün olan satış dəyəri ilə bərabər götürülür
B) Aktivin ilkin dəyəri ilə bərabər götürülür
C) Aktivin sona qalıq dəyəri ilə bərabər götürülür
D) Aktivin ümumi amortizasiya olunmuş dəyəri ilə bərabər götürülür
E) Aktivin xalis balans dəyəri ilə bərabər götürülür
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

37. Aktivin qalıq dəyəri necə müəyyən edilir?
A) Ümumi amortizasiya olunan dəyərdir
B) İlkin dəyərin üzərinə aktivə çəkilən xərcləri gəlməklə
C) İlkin dəyərdən aktivə çəkilən xərcləri çıxmaqla
D) İlkin dəyərdən köhnəlmə dəyərini çıxmaqla
E) İlkin dəyərin üzərinə köhnəlmə dəyərini gəlməklə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

38. Müəssisənin hansı aktivlərinin dəyəri dəyişmir və daim ilkin dəyəri (aktivin müəssisəyə
daxil olma anındakı) ilə qiymətləndirilir?
A) Cari material aktivləri
B) Müəssisənin maddi aktivləri
C) Maliyyə aktivləri
D) Müəssisənin qeyri maddi aktivləri
E) Uzunmüddətli material aktivləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

39. Əsaslı aktivlər nəzəriyyəsinə görə aktivlərin qiymətləndirilməsinə hansı növ yanaşma
mövcuddur?
A) Əvəzetmə dəyəri konsepsiyası və bazar dəyəri konsepsiyası
B) Sona qalıq dəyəri konsepsiyası və bazar dəyəri konsepsiyası
C) İlkin dəyəri konsepsiyası və sona qalıq dəyəri konsepsiyası
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D) İlkin dəyəri konsepsiyası və bazar dəyəri konsepsiyası
E) Amortizasiya dəyəri konsepsiyası və sona qalıq dəyəri konsepsiyası
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

40. İnvestisiya menecmenti təcrübəsində investisiya qiymətləndirilməsinin hansı metodu
yoxdur?
A) Balans qiymətləndirmə metodu
B) Əvəzetmə metodu
C) Bazar dəyərinin qiymətləndirmə metodu
D) Gələcək xalis pul axının qiymətləndirmə metodu
E) Ekspert metodu ilə qiymətləndirmə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

41. Aşağıdakılardan hansı balans qiymətləndirmə metoduna aiddir?
A) Aktivin məcmu dəyərinin faktiki əks olunması ilə qiymətləndirilmə
B) Aktivlərin faktiki kompleksi əsasında qiymətləndirilmə
C) Qudvil nəzərə alınmaqla qiymətləndirilmə
D) Kotirovka dəyəri əsasında qiymətləndirilmə
E) Analoji dəyər əsasında qiymətləndirilmə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

42. Aşağıdakılardan hansı reqressiya modelləşdirilməsi əsasında qiymətləndirilmə
metodudur?
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A) Vaxta görə həcmi dəyişən xalis pul axını ilə qiymətləndirilmə
B) Analoji dəyər əsasında qiymətləndirilmə
C) Ekspert metodu ilə qiymətləndirmə
D) Qudvil nəzərə alınmaqla qiymətləndirilmə
E) Daxili amillər əsasında qiymətləndirilmə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

43. Müəssisələrdə maliyyə investisiyalaşdırmasının bir forması olan pul alətlərinin gəlirli
növlərinə kapital qoyuluşunun əsas növü aşağıdakılardan hansıdır?
A) Kommersiya banklarındakı depozit əmanətləri
B) Müəssisənin səhmləri
C) Birjada olan qiymətli kağızlar
D) Əsas vəsaitlərin dəyəri
E) Hərraclara pul vəsaitinin tətbiqi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

44. Maliyyə investisiyasının gəlirlilik səviyyəsi nə cür müəyyən edilir?
A) Müxtəlif maliyyə alətlərindən alınmış gəlirlərin cəmi kimi müəyyən edilir
B) Müxtəlif maliyyə alətlərindən alınmış gəlirlərin onlara investisiya olunmuş vəsaitlərin
məbləğinə nisbəti kimi müəyyən edilir
C) Müxtəlif maliyyə alətlərindən alınmış gəlirlərlə onlara investisiya olunmuş vəsaitlərin
məbləğinin cəmi kimi müəyyən edilir
D) Müxtəlif maliyyə alətlərindən alınmış gəlirlərin onlara investisiya olunmuş vəsaitlərin
məbləğinə nisbətinin 360 günə vurulması ilə müəyyən edilir
E) Müxtəlif maliyyə alətlərindən alınmış gəlirlərin onlara investisiya olunmuş vəsaitlərin
məbləğinin cəminin 360 günə nisbəti kimi müəyyən edilir
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

45. Riskin səviyyəsinə görə dövlət qiymətli kağızları nəyə əsaslanır və nə qədər riskə
malikdir?
A) Borc öhdəliklərinə əsaslanır və ən yüksək riskə malikdir
B) Borc öhdəliklərinə əsaslanır və ən az riskə malikdir
C) Gəlir göstəricilərinə əsaslanır və orta riskə malikdir
D) Gəlirlərə əsaslanır və ən az riskə malidir
E) Gəlirlərə əsaslanır və ən çox riskə malikdir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

46. Müəssisələrin qiymətli kağızlarının investisiya risklərinin səviyyəsi necə xarakterizə
olunur?
A) Risk səviyyəsi yüksəkdir, lakin fond bazarında ən yüksək likvidlik səviyyəsindədir
B) Risk səviyyəsi aşağıdır, lakin fond bazarında ən yüksək likvidlik səviyyəsindədir
C) Risk səviyyəsi yüksəkdir, lakin fond bazarında ən aşağı likvidlik səviyyəsindədir
D) Risk səviyyəsi ortadır, lakin fond bazarında ən yüksək likvidlik səviyyəsindədir
E) Risk səviyyəsi ortadır, bununla da fond bazarında orta likvidlik səviyyəsindədir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

47. Divident ödənişlərinin növbəliliyin qorunması dərəcəsinə görə səhmlər hansı növlərə
bölünür?
A) Adi və mürəkkəb
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B) Sadə və mürəkkəb
C) Adi və imtiyazlı
D) Sadə və imtiyazlı
E) Qısamüddətli və uzunmüddətli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

48. Səhmdar kapitalın veriminin səviyyəsinin göstəricisi necə müəyyən edilir?
A) Məcmu mənfəətin səhmdar kapitala nisbəti kimi
B) Məcmu mənfəətin səhmdar kapitala nisbətinin 360 günə vurulması kimi
C) Xalis mənfəətin istifadə olunan səhmdar kapitala nisbəti kimi
D) Xalis mənfəətin səhmdar kapitala nisbətinin dövr günlərinə vurulması kimi
E) Səhm kapitalının dəyərinin səhmdar cəmiyyətin ehtiyyat fondunun dəyərinə nisbəti kimi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

49. Divident ödənişi əmsalı özündə nəyi əks etdirir?
A) Səhmdar cəmiyyətin məcmu mənfəətinin içində nə qədər gəlir vergisi olduğunu
B) Səhmdar cəmiyyətin dividentlərinin ümumi gəlirlərini
C) Səhmdar cəmiyyətlərin xalis mənfəətinin hansı hissəsinin divident kimi ödənilməsini
D) Səhmdar cəmiyyətlərin ümumi gəlirlərinin əldə edilməsində çəkilən ümumi xərcləri
E) Səhmdar cəmiyyətin xalis mənfəətinin hansı hissəsinin imtiyazlı səhm kimi ödənilməsini
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012
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50. İmtiyazlı səhmlərin xalis aktivlərlə təminatı əmsalı necə müəyyən edilir?
A) Müəyyən tarixə xalis aktivlərin məbləğinin səhmdar cəmiyyətin imtiyazlı səhmlərinin
miqdarına nisbəti ilə
B) Müəyyən tarixə xalis aktivlərin məbləğinin səhmdar cəmiyyətin adi səhmlərinin
miqdarına nisbəti ilə
C) Səhmdar cəmiyyətin imtiyazlı səhmərinin miqdarının adi səhmlərin miqdarına nisbəti ilə
D) Müəyyən tarixə xalis aktivlərin məbləğinin səhmdar cəmiyyətin adi və imtiyazlı
səhmlərinin miqdarına nisbəti ilə
E) Səhmdar cəmiyyətin imtiyazlı səhmərinin miqdarının adi səhmlərin miqdarına
nisbətinin 360 günə vurulması ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

51. Qiymət və gəlirlərin nisbəti əmsalı necə hesablanır?
A) Nəzərdən keçirilən dövrün başlanğıcına səhmin kotirovka qiymətinin nəzərdən keçirilən
dövrdə səhmlərdən alınmış məcmu gəlirə nisbəti kimi
B) Nəzərdən keçirilən dövrün başlanğıcına səhmin kotirovka qiymətinin üzərinə nəzərdən
keçirilən dövrdə səhmlərdən alınmış məcmu gəlir gəlməklə
C) Nəzərdən keçirilən dövrün başlanğıcına səhmin kotirovka qiymətinin üzərinə nəzərdən
keçirilən dövrdə səhmlərdən alınmış məcmu gəlir gəlmək və günlərin sayına vurmaqla
D) Nəzərdən keçirilən dövrün başlanğıcına səhmin kotirovka qiymətinin üzərinə nəzərdən
keçirilən dövrdə səhmlərdən alınmış məcmu gəlir gəlməklə və xalis mənfəətə vurmaqla
E) Nəzərdən keçirilən dövrün başlanğıcına səhmin kotirovka qiymətinin nəzərdən keçirilən
dövrdə səhmlərdən alınmış məcmu gəlirə nisbətini xalis gəlirə vurmaqla
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

52. Fond birjasında səhmin likvidlilik əmsalı özündə nəyi xarakterizə edir?
A) Səhmin ilkin qiymətini
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B) Səhmin zəruri olduğu halda satış qiymətini
C) Səhmin başa gəlməsi üçün yaranan xərcləri
D) Səhmin az və ya çox likvidlilik qabiliyyətinin olmasını
E) Zəruri olduğu halda səhmin satışının tez likvidliyi imkanını
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

53. Fond birjasında səhmin likvidlilik əmsalı necə müəyyən edilir?
A) Hərracda səhmlərin ümumi satış həcminin onun yaranmasına sərf edilən xərclərə nisbəti
kimi
B) Hərracda səhmlərin ümumi satış həcminin həmin hərracda səhmlərə təklifin ümumi
həcminə nisbəti kimi
C) Hərracda səhmlərə təklifin ümumi həcminin onun yaranmasına sərf edilən xərclərə
nisbəti kimi
D) Hərracda səhmlərə təklifin orta qiymətinin hərracda səhmlərin ümumi satış həcminə
nisbəti kimi
E) Hərracda səhmə tələbin orta qiymətinin hərracda səhmlərə təklifin orta qiymətinə
nisbəti kimi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

54. İmtiyazlı səhmlərin dəyərinin qiymətləndirilməsi modeli necə müəyyən edilir?
A) Gözlənilən dövrdə imtiyazlı səhm üzrə nəzərdə tutulan dividentin məbləğinin imtiyazlı
səhmin gözlənilən ümumi investisiya mənfəətliliyi normasına nisbəti kimi
B) Gözlənilən dövrdə imtiyazlı səhm üzrə nəzərdə tutulan dividentin məbləğinin hərracda
səhmlərin ümumi satış həcminə nisbəti kimi
C) Gözlənilən dövrdə imtiyazlı səhm üzrə nəzərdə tutulan dividentin məbləğinin hərracda
səhmə tələbin orta qiymətinə nisbəti kimi
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D) Gözlənilən dövrdə imtiyazlı səhm üzrə nəzərdə tutulan dividentin məbləğinin nəzərdən
keçirilən dövrün başlanğıcına səhmin kotirovka qiymətinə nisbəti kimi
E) Gözlənilən dövrdə imtiyazlı səhm üzrə nəzərdə tutulan dividentin məbləğinin hərracda
səhmə təklifin orta qiymətinə nisbəti kimi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

55. Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında istifadə
olunan əsas müəssisənin və onun törəmə müəssisələrinin maliyyə hesabatları hansı hesabat
tarixinə hazırlanmalıdır?
A) Əsas müəssisənin hesabat tarixindən 5 ay sonra
B) Əsas müəssisənin hesabat tarixindən 1 il əvvəl
C) Əsas müəssisənin hesabat tarixindən 1 il sonra
D) Eyni hesabat tarixinə hesablanmalıdır
E) Müxtəlif hesabat tarixinə hesablanmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://adau.edu.az/img/page/tmp/Mac45Rxkwv.docx, 28.11.2018/Konsolidə
edilmiş maliyyə hesabatları

56. Törəmə müəssisələrin gəlir və xərcləri 18 nömrəli milli mühasibat standartlarına
əsasən, birləşdirilmiş maliyyə hesabatlarına necə daxil edilir?
A) Satış tarixindən başlayaraq daxil edilir
B) Alış tarixindən başlayaraq daxil edilir
C) Gəlirlər alış tarixi, xərclər satış tarixi kimi daxil edilir
D) Gəlirlər satış tarixi, xərclər alış tarixi kimi daxil edilir
E) Ancaq xərclər satış tarixi kimi daxil edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://adau.edu.az/img/page/tmp/Mac45Rxkwv.docx, 28.11.2018/Konsolidə
edilmiş maliyyə hesabatları
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57. Azlıqların payı birləşdirilmiş maliyyə hesabatlarında nə cür təqdim olunur?
A) Maliyyə hesabatlarında kapitaldan ayrıca təqdim edilir
B) Maliyyə hesabatlarında kapitalın daxilində, əsas müəssisənin səhmdarlarının
kapitallarından ayrıca olaraq təqdim edilir
C) Maliyyə hesabatlarında kapitalın xaricində, əsas müəssisənin səhmdarlarının
kapitallarının daxilində təqdim edilir
D) Əsas müəssisənin səhmdarlarından ayrıca təqdim edilir, lakin maliyyə hesabatlarında
təqdim edilmir
E) Maliyyə hesabatlarında kapitaldan ayrıca təqdim edilir, lakin əsas müəssisənin
səhmdarlarında təqdim edilmir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://adau.edu.az/img/page/tmp/Mac45Rxkwv.docx, 28.11.2018/Konsolidə
edilmiş maliyyə hesabatları

58. Əgər törəmə müəssisə daha çox mənfəət əldə edərsə və əvvəllər çoxluqlar tərəfindən
azlıqların zərərləri qarşılanmışsa, bu zaman mənfəətin azlıqlar və çoxluqlar arasındakı
bölgülərindən hansı doğrudur?
A) Əvvəllər çoxluqlar tərəfindən ödənilmiş azlıqların zərərləri bərpa edilənədək çoxluqların
payına aid edilir
B) Yalnız çoxluqların payına aid edilir
C) Yalnız azlıqların payına aid edilir
D) Əvvəllər çoxluqlar tərəfindən azlıqların zərərləri ödənilməsindən asılı olmayaraq
bərabər bölünür
E) Əvvəllər çoxluqlar tərəfindən ödənilmiş azlıqların zərərləri bərpa edilənədək mənfəətin
üçdə ikisi çoxluqların payına, üçdə biri azlıqların payına aid edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://adau.edu.az/img/page/tmp/Mac45Rxkwv.docx, 28.11.2018/Konsolidə
edilmiş maliyyə hesabatları

59. Asılı cəmiyyət əsas müəssisənin neçə faizinə malik təşkilatdır?
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A) 10-20%
B) 20-30%
C) 25-30%
D) 25-40%
E) 25-50%
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://adau.edu.az/img/page/tmp/Mac45Rxkwv.docx, 28.11.2018/Konsolidə
edilmiş maliyyə hesabatları

60. Aşağıdakılardan hansı birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabatlara aid deyil?
A) Konsolidə edilmiş hesabat hüquqi cəhətdən müstəqil hesabatdır
B) Konsolidə edilmiş hesabat vahid təsərrüfat məqsədi kimi qrupun əmlak və maliyyə
vəziyyətini xarakterizə edir
C) Konsolidə edilmiş hesabat əsas və törəmə müəssisələrdən ibarət, müəssisə qrupu üzrə
tərtib edilir
D) Konsolidə edilmiş hesabatda əsas müəssisəyə xas olmayan, yəni azlıqların aktivləri və
kapital payı ayrılır
E) Konsolidə edilmiş hesabat qrupa daxil olan hər bir şirkətin maliyyə vəziyyəti və
fəaliyyətinin nəticələri haqda icmal informasiyadan ibarətdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://adau.edu.az/img/page/tmp/Mac45Rxkwv.docx, 28.11.2018/Konsolidə
edilmiş maliyyə hesabatları

61. Müəssisələrin birləşməsi hansı tiplərdə baş verir?
A) Üfüqi, şaquli
B) Düz xətt, konqlomerat
C) Tək hissəli və iki hissəli
D) Üfüqi, şaquli, konqlomerat
E) Tək hissəli və iki hissəli, konqlomerat
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://adau.edu.az/img/page/tmp/Mac45Rxkwv.docx, 28.11.2018/Konsolidə
edilmiş maliyyə hesabatları

62. Maliyyə cədvəllərinin analizi zamanı aşağıdakı hansı metoddan istifadə edilmir?
A) Müqayisəli analiz metodu
B) Şaquli analiz metodu
C) Tendensiya analizi metodu
D) Əmsal analizi metodu
E) Azalan qalıq analizi metodu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

63. Nisbətlər və ya əmsal analizi nəyə deyilir?
A) Balans və mənfəət-zərər hesabatlarının maddələri arasında nisbətlər qurularaq aparılan
analizə
B) Yalnız balans maddələri arasında nisbətlər qurularaq aparılan analizə
C) Balans və mənfəət-zərər hesabatlarının maddələri arasında fərqlər qurularaq aparılan
analizə
D) Mənfəət-zərər maddələri arasında nisbətlər qurularaq aparılan analizə
E) Pul vəsaitləri maddələri arasında nisbətlər qurularaq aparılan analizə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

64. Aşagıdakılardan hansılar əmsal analizinin qrupu deyil?
A) Likvidlilik əmsalları
B) Maliyyə və ya borcluluq əmsalları
C) Mənfəətlilik əmsalları
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D) Tendensiya əmsalları
E) Əməliyyat əmsalları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

65. Likvidlilik əmsalının mahiyyəti nədir?
A) Bir şirkətin borc ödəmə gücünü ölçmək üçün istifadə edilir
B) Bir şirkətin əsas vəsaitlərinin ilkin dəyərini ölçmək üçün istifadə edilir
C) Bir şirkətin əsas vəsaitlərinin sona qalıq dəyərini ölçmək üçün istifadə edilir
D) Bir şirkətin uzun müddətli debitor borclarının qalıq dəyərini ölçmək üçün istifadə edilir
E) Bir şirkətin verdiyi avansların məhsulun maya dəyərində tutdugu faizi ölçmək üçün
istifadə edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

66. Müəssisənin bank hesabında 3500 azn, kassa hesabında isə 1000 azn pul vəsaiti vardır.
Müəssisənin 1 ilə qədərki debitor borcları 2000 azn və 1 ilə qədərki kreditor borcu 3000
azn olarsa, müəssisənin cari likvidlilik əmsalını tapın.
A) 2,16
B) 2,88
C) 1,16
D) 1
E) 0,33
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

67. Müəssisənin bank hesabında 36850 azn və kassa hesabında 6240 azn pul vardır.
Anbarda olan materialların və yarımfabrikat mallarının dəyəri 68510 azn və verilmiş
avansları 6300 azn təşkil edir. Müəssisənin uzun müddətli kreditor borcu 190000 azn, bir
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illik bank kredit borcu isə 4500 azn təşkil edir. Bir illik debitor borclarının 6300 azn
olduğunu nəzərə alsaq, bu müəssisənin ani likvidlilik əmsalını hesablayın.
A) 0,58
B) 12,37
C) 10,97
D) 8,18
E) 0,42
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

68. Şirkət işçilərinə 8400 azn maaş hesablamış, lakin ödəniş etməmişdir. Hesablaşma
hesabında 18400 azn və kassa hesabında 400 azn pul vəsaiti olduğu halda, bu müəssisənin
nağd rasyosunu hesablayın.
A) 2,19
B) 46
C) 2,23
D) 0,04
E) 21
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

69. Müəssisənin hesablaşma hesabında 5000 azn və kassa hesabında 6000 azn pul vardır.
Əlavə olaraq, verilmiş avansları 9315 azn və bir illik debitor borcları 9500 azn təşkil edir.
Müəssisədə işləyən işçilərə əmək haqqı olaraq ödənilməli olan borc 17800 azn olarsa, bu
müəssisənin nağd rasyosunu müəyyən edin.
A) 0,61
B) 1,67
C) 0,52
D) 1,05
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E) 1,15
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

70. Müəssisə üçün maliyyə rasyoları nəyi ölçmək üçün istifadə edilir?
A) Müəssisənin debitor borclarının maliyyələşməsində hansı mənbələrdən istifadə
edildiyini ölçmək üçün
B) Müəssisənin avans ödəmələrinin nədən maliyyələşdiyini ölçmək üçün
C) Müəssisənin əmək haqqı ödəmələrinin nədən maliyyələşdiyini ölçmək üçün
D) Müəssisənin maliyyələşməsində xarici borc və mənbələrdən nə dərəcədə istifadə
edildiyini ölçmək üçün
E) Müəssisənin istehsal etdiyi məhsullar üçün hansı materiallardan istifadə edildiyini
ölçmək üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

71. Müəssisənin balansında 128000 azn dəyərində əsas vəsait və yığılmış amortizasiya
hesabında 6200 azn məbləğ vardır. Debitor borclar hesabında 34200 azn, ümidsiz bərpa
olunmayan borclar hesabında isə 2000 azn vardır. Müəssisənin nizamnamə kapitalı 200000
azn, bölüşdürülməmiş mənfəəti 28000 azn və uzun müddətli öhdəlikləri 8050 azn təşkil
edərsə, bu müəssisənin leverec əmsalını hesablayın.
A) 15,9
B) 4
C) 3,53
D) 252,82
E) 8
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi
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72. Müəssisənin bir illik kreditor borcu 2000 azn, uzun müddətli kreditor borcu 5000 azn və
müəssisənin kapitalı 10000 azn təşkil edir. Müəssisənin kapitalın borcluluq %-i əmsalını
tapın.
A) 0,04
B) 70
C) 0,25
D) 4
E) 25
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

73. Müəssisənin borclanma əmsalı özündə nəyi əks etdirir?
A) Kapitalın nə qədər hissəsinin satışdan əldə olunduğunu göstərir
B) Aktivlərin hansı hissələrinin borclardan maliyyələşməsini göstərir
C) Pul vəsaitlərinin nə qədərlik hissəsinin satışlardan maliyyələşdiyini göstərir
D) Aktivlərin nə qədərlik hissəsinin kapitaldan maliyyələşdiyini göstərir
E) Satışlardan satışın maya dəyərinin çıxılmasını göstərir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

74. Müəssisənin əsas vəsaitlərinin dəyəri 16200 azn, kassada olan pul vəsaitlərinin dəyəri
3200 azn və hesablaşma hesabında olan pul vəsaitlərinin dəyəri 6810 azn təşkil edir. Bir
illik öhdəliklərin dəyərini 9200 azn nəzərə alsaq, bu müəssisənin borclanma əmsalını tapın.
A) 0,32
B) 0,351
C) 0,0182
D) 0,826
E) 0,031
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

75. Şirkətin bank hesabında 5400 azn, kassa hesabında 3000 azn, debitor borc hesabında
isə 9600 azn vəsait vardır. Şirkətin nizamnamə kapital hesabının 17000 azn və öhdəlik
hesabının 6500 azn olduğunu nəzərə alsaq, bu şirkətin kapitalının adekvatlıq əmsalını
tapın.
A) 94,44
B) 202,38
C) 314,81
D) 261,53
E) 38,23
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

76. Maddi aktivlərin kapitala olan nisbəti əmsalı nəyi özündə əks etdirir?
A) Maddi aktivlərin ümumi aktivlərin nə qədər hissəsini əhatə etdiyini
B) Maddi aktivlərin ümumi xərclərin nə qədər hissəsini əhatə etdiyini
C) Maddi aktivlərin ümumi gəlirlərin nə qədər hissəsini əhatə etdiyini
D) Maddi aktivlərin nə qədərlik hissəsinin kapital tərəfindən qarşılandığını
E) Maddi aktivlərin nə qədərlik hissəsinin nağd olaraq alındığını
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

77. Fəaliyyət rasyolarının bir hissəsi olan mal ehtiyyatlarının orta satılma müddəti əmsalı
nə cür hesablanır?
A) Mal ehtiyyatlarının satışlara bölünməsi ilə
B) Mal ehtiyyatlarının satılmış malların maya dəyərinə bölünməsi ilə
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C) Mal ehtiyyatlarının ümumi aktivlərə bölünməsi və 365 günə vurulması ilə
D) Mal ehtiyyatlarının satışlara bölünməsi və 365 günə vurulması ilə
E) Mal ehtiyyatlarının satılmış malların maya dəyərinə bölünməsi və 365 günə vurulması ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

78. Fəaliyyət rasyolarının bir hissəsi olan debitorların orta yığım müddəti əmsalı nə cür
hesablanır?
A) Debitor borcların satılmış malların maya dəyərinə bölünməsi ilə hesablanır
B) Debitor borcların satışlara bölünməsi ilə hesablanır
C) Debitor borcların kreditor borclara bölünməsi ilə hesablanır
D) Debitor borcların pul vəsaitlərinə bölünməsi və 365 günə vurulması ilə hesablanır
E) Debitor borcların satışlara bölünməsi və 365 günə vurulması ilə hesablanır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

79. Şirkətin uzun müddətli debitor borc hesabında 87600 azn, qısa müddətli debitor borc
hesabında isə 6200 azn görünməkdədir. Şirkətin bir illik satışlarının cəmi məbləğini
125000 azn olaraq nəzərə alsaq, bu şirkətin debitor borclarının orta yığım müddətini tapın.
A) 0,69
B) 0,04
C) 0,75
D) 255,79
E) 273,89
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi
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80. Müəssisənin debitor borc hesabında 62000 azn, kreditor borc hesabında 34000 azn
məbləğ görünməkdədir. Müəssisə 3 ay ərzində fəaliyyət göstərmiş və toplam satışları
143600 azn təşkil etmişdir. Bu müəssisənin debitor borclarının orta yığım müddətini tapın.
A) 0,43
B) 0,23
C) 0,66
D) 157,59
E) 38,85
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

81. Müəssisənin altı ayda etdiyi satışların dəyəri 10200 azn təşkil etmişdir ki, bunun da
4000 azn hissəsini nağd olaraq almış, qalan hissəsini isə debitor borc olaraq hesablarında
əks etdirmişdir. Satılmış malların maya dəyəri hesablanmış və 4300 azn təşkil etmişdir.
Müəssisənin debitor borclarının orta yığım müddətini müəyyən edin.
A) 109,41
B) 70,58
C) 153,87
D) 146,47
E) 221,86
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

82. Fəaliyyət əmsallarının bir hissəsi olan kreditorların orta ödəmə müddəti əmsalı nə cür
hesablanır?
A) Bir illik kreditor borcların satışlara bölünməsi ilə
B) Bir illik debitor borcların bir illik kreditor borclara bölünməsi ilə
C) Kreditor borcların satılmış malın maya dəyərinə bölünüb, 365 günə vurulması ilə
D) Kreditor borcların satışlara bölünüb, 365 günə vurulması ilə
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E) Kreditor borcların kapitala bölünüb, 365 günə vurulması ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

83. Müəssisənin ümumi aktivləri 180000 azn, kapitalı 147000 azn, kreditor borcları isə
63400 azn təşkil edir, müəssisə bir il ərzində 96300 azn məbləğdə satış etmiş və satılmış
malların maya dəyəri 51000 azn olmuşdur. Kreditorların orta yığım müddətini müəyyən
edin.
A) 453,74
B) 1288
C) 1,24
D) 37,29
E) 689,2
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

84. Fəaliyyət rasyolarının bir hissəsi olan kapitalın dövriyyə əmsalı nə cür hesablanır?
A) Satışların kapitalın orta qiymətinə bölünməsi ilə
B) Aktivlərin kapitala bölünüb, 365 günə vurulması ilə
C) Öhdəliklərin kapitala bölünməsi ilə
D) Öhdəliklərin kapitala bölünüb, 365 günə vurulması ilə
E) Pul vəsaitlərinin kapitala bölünüb, 365 günə vurulması ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

85. A şirkətinin debitor borc hesabında qalığı 6850 azn, kassa hesabı qalığı 9820 azn,
hesablaşma hesabının qalığı isə 610 azn təşkil edir. Bu müəssisənin əsas vəsaitlərinin ilkin
dəyəri 32800 azn və yığılmış amortizasiya hesabının qalığı 2800 azn, nizamnamə kapital
hesabı isə 44000 azn təşkil edir. A müəssisəsi B müəssisəsinə 10600 azn dəyərində mal
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satmış, əvəzində isə B şirkətindən 3000 azn dəyərində mal material almışdır. A
müəssisəsinin kapitalın dövriyyə əmsalını tapın.
A) 0,24
B) 1,2
C) 1,45
D) 0,3
E) 1,13
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

86. Mənfəətlilik rasyolarının bir hissəsi olan aktivlərin mənfəətlik rasyosu nə cür
hesablanır?
A) Bütün xərclərin əldə edilmiş mənfəətə bölünməsi ilə
B) Bütün xərclərin satılmış malların maya dəyərinə bölünməsi ilə
C) Əldə edilmiş mənfəətin toplam aktivlərə bölünməsi ilə
D) Əldə edilmiş mənfəətin öhdəliklərə bölünməsi ilə
E) Bütün xərclərin satışlara bölünməsi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

87. Mənfəətlilik rasyolarının bir hissəsi olan satışın mənfəətlik rasyosu nə cür hesablanır?
A) Əldə edilmiş mənfəətin satışın maya dəyərinə bölünməsi ilə
B) Əldə edilmiş mənfəətin satışa bölünməsi ilə
C) Xərclərin satışa bölünməsi ilə
D) Xərclərin satışın maya dəyərinə bölünməsi ilə
E) Əldə edilmiş mənfəətin ümumi xərclərə bölünməsi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi
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88. Müəssisənin balansında 3800 azn dəyərində mal material, 74000 azn dəyərində əsas
vəsait və debitor borc hesabında 31200 azn vəsait vardır. Müəssisənin kapitalı 100000 azn,
alınmış avansları 4500 azn, satışları isə 28000 azn təşkil edir. İlin sonuna müəssisənin əldə
edilmiş mənfəətini 9200 azn nəzərə alsaq, satışın mənfəətlilik rasyosunu hesablayın.
A) 11,84
B) 10,86
C) 48
D) 32,85
E) 38,9
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

89. Şirkətin amortizasiya xərci hesabında ilin sonuna 6000 azn vardır. İlin əvvəlinə
ehtiyyatlar hesabı 9000 azn, ilin sonuna ehtiyyatlar hesabı 18500 azn, il ərzində ehtiyyat
alışı hesabı isə 38000 azn təşkil edir. Vergi və digər xərcləri 3500 azn, satışları isə 42000
azn təşkil etmişdir. Şirkətin satışın mənfəətlilik rasyosunu hesablayın.
A) 9,52
B) 23
C) 47
D) 35
E) 17,42
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

90. Müəssisənin ilin əvvəlinə ehtiyyat hesabı 5000 azn, mal alışı hesabı 9500 azn, ilin
sonuna isə bu hesab 0 olmuşdur. İllik satışları 71000 azn və illik ümumi xərcləri 4500 azn
təşkil etmişdir. Müəssisənin satışının mənfəətlilik rasyosunu hesablayın.
A) 136
B) 80,47
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C) 86
D) 73,23
E) 93
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

91. 01.01.2018 tarixində A şirkətinin mal material hesabında 6000 azn dəyərində ehtiyyat
vardır. İl ərzində bu hesaba alışların dəyəri 52600 azn və ilin sonuna hesabın qalığı 2100
azn təşkil etmişdir. İl ərzində satışların həcmi 118500 azn, ilin sonuna aktivlərinin ümumi
dəyəri 64000 azn, büdcə öhdəlikləri 9300 azn, əmək haqqı öhdəlikləri isə 5000 azn təşkil
etmişdir. Müəssisənin avtivlərinin mənfəətlilik rasyosunu hesablayın.
A) 74
B) 96
C) 89
D) 185
E) 162
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

92. Mənfəətlilik rasyolarının bir hissəsi olan kapitalın mənfəətlik rasyosu nə cür hesablanır?
A) Öhdəliklərin məcmu kapitala bölünməsi ilə
B) Əsas vəsaitlərin kapitala bölünməsi ilə
C) Aktivlərin məcmu kapitala bölünməsi ilə
D) Əldə edilmiş mənfəətin kapitala bölünməsi ilə
E) Satışların məcmu mənfəətə bölünməsi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi
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93. 01.01.2018 tarixində müəssisənin əsas vəsaitləri 92500 azn dəyərində olmuş və
01.06.2018 tarixində bunların 62000 azn dəyərində olan hissəsini nağd olmayaraq
satmışdır. 01.01.2018 tarixində müəssisənin kassa hesabında 3000 azn olduğu halda,
01.06.2018 tarixində nağd satışlardan dolayı kassa hesabında məbləğ böyüyərək 32400 azn
olmuşdur. 01.06.2018 tarixində müəssisənin hesablaşma hesabında qalıq 4400 azn, uzun
müddətli öhdəliklər hesabında qalıq 34200 azn, qısa müddətli bank kredit borcu hesabında
isə 12000 azn olmuşdur. Müəssisənin 01.06.2018 tarixinə nağd əmsalını müəyyən edin.
A) 2,95
B) 1,07
C) 3,06
D) 2,7
E) 0,79
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

94. Şirkətin kassa hesabında qalıq məbləğ 5000 azn, bank hesabında qalıq məbləğ 3000
azn.dir. Uzun müddətli debitor borc hesabında 62000 azn, qısa müddətli debitor borc
hesabında isə 3900 azn vəsait vardır. Şirkət bu əməliyyatları həyata keçirmək üçün kapital
hesabında olan məbləği böyüdərək 68000 azn-ə, qısa müddətli kredit borclarını böyüdərək
2000 azn-dən 6500 azn-ə, uzun müddətli öhdəliklərini böyüdərək 42000 azn-ə
çatdırmışdır. Şirkətin nağd rasyosunu müəyyən edin.
A) 11,36
B) 4
C) 0,11
D) 0,19
E) 1,23
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

95. Müəssisənin aktivlərinin ümumi dəyəri 10000 azn təşkil edir ki, bunun da 3000 azn
hissəsi mal materialın payına düşür. Müəssisənin qısa müddətli öhdəliklərinin həcmini
6000 azn müəyyən etsək, bu müəssisənin cəldlik əmsalını hesablayın.
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A) 1,16
B) 1,66
C) 0,85
D) 0,7
E) 0,6
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

96. Müəssisənin balansında 8000 azn dəyərində əsas vəsait, mal material hesabında 6300
azn, uzun müddətli debitor borc hesabında 62000 azn, qısa müddətli debitor borc
hesabında 32000 azn, kassa hesabında 1080 azn, hesablaşma hesabında isə 3000 azn vəsait
vardır. Müəssisənin bir illik kredit borcu 9000 azn, işçilərə əmək haqqı borcu 6000 azn,
uzun müddətli bank kredit borcu isə 81000 azn təşkil edir. Müəssisənin cəldlik əmsalını
tapın.
A) 12,03
B) 2,93
C) 1,34
D) 0,76
E) 6,26
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

97. Müəssisənin ehtiyyat asılılıq əmsalı nəyi özündə əks etdirir?
A) Net fəaliyyət kapitalının nə dərəcədə satışlardan asılı olduğunu
B) Net fəaliyyət kapitalının nə dərəcədə əsas vəsaitlərdən asılı olduğunu
C) Net fəaliyyət kapitalının nə dərəcədə mal materiallardan asılı olduğunu
D) Net fəaliyyət kapitalının nə dərəcədə qısa müddətli öhdəliklərdən asılı olduğunu
E) Net fəaliyyət kapitalının nə dərəcədə uzun müddətli öhdəliklərdən asılı olduğunu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

98. Müəssisənin əsas vəsaitləri 90000 azn dəyərində, kapital hesabı 60000 azn, öhtəliklər
hesabənda qalıq isə 40000 azn təşkil edir.Müəssisənin kapitalın borcluluq əmsalını
hesablayın.
A) 0,4444
B) 1,5
C) 2,25
D) 0,6666
E) 1,6666
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

99. Şirkətin mühasibat hesablarında əsas vəsaitlərinin qalıq dəyəri 91000 azn, yığılmış
amortizasiya hesabında qalıq 5200 azn, debitor borc hesabında qalıq 34000 azn, kreditor
borc hesabında isə 23000 azn vəsait vardır. Müəssisənin kapital hesabında qalıq 102000
azn və işçilərə hesablanıb, lakin ödənməmiş əmək haqqı hesabında qalığın 8000 azn
olduğunu nəzərə alsaq, bu şirkətin kapitalın borcluluq əmsalını tapın.
A) 0,2254
B) 1,2254
C) 0,3039
D) 1,1745
E) 0,0784
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

100. Müəssisənin cari likvidlik əmsalı nəyi özündə əks etdirir?
A) Müəssisənin bir illik borclarının xərclərindən çox olub-olmamasını
B) Müəssisənin bir illik borclarının məcmu mənfəətdən çox olub-olmamasını
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C) Şirkətin kapitaldan maliyyələşmədən, öz qısa müddətli öhdəliklərini ödəyə bilmə
qabiliyyətini
D) Şirkətin öz qısa müddətli öhdəliklərini ödəyə bilmə qabiliyyətini
E) Şirkətin öz uzun müddətli öhdəliklərini ödəyə bilmə qabiliyyətini
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

101. Şirkətin kassa hesabında 5000 azn, uzun müddətli debitor borc hesabında 63000 azn,
bir illik debitor borc hesabında 4110 azn, 18000 azn dəyərində isə mal material ehtiyyatı
vardır. Əlavə olaraq, şirkətin kapital hesabında 143000 azn, bir illik bank kredit öhdəliyi
8700 azn, uzun müddətli kredit öhdəliyi isə 62500 azn təşkil edir. Şirkətin cari likvidlik
əmsalını tapın.
A) 0,63
B) 10,35
C) 0,43
D) 3,11
E) 0,18
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

102. Müəssisənin uzun müddətli öhdəlikləri 93000 azn, bir illik bank öhdəlikləri 6320 azn,
kapital hesabı 210000 azn təşkil edir. Əsas vəsaitlərinin qalıq dəyərini 63000 azn, pul
vəsaitlərinin ümumi cəmini 28500 azn nəzərə alsaq, bu müəssisənin borclanma əmsalını
müəyyən edin.
A) 0,4428
B) 1,4761
C) 1,1222
D) 0,2217
E) 1,0854
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

103. İqtisadi təhlil işlərində proses və təhlillərin səbəb əlaqələrinin öyrənilməsi və
ölçülməsində hansı tədqiqat metodlarından istifadə edilir?
A) Sintetik və analitik
B) Qruplaşdırma və qiymətləndirmə
C) Balans əlaqələndirmə və kənarlaşma
D) Korrelyasiya və riyazi proqramlaşdırma
E) İnduksiya və deduksiya
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

104. Dinamika sıralarının tədqiqində hansı müqayisəli təhlildən daha çox istifadə edilir?
A) Az ölçülü müqayisəli təhlil
B) Balans müqayisəli təhlil
C) Trend müqayisəli təhlil
D) Bir ölçülü müqayisəli təhlil
E) Çox ölçülü müqayisəli təhlil
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

105. İqtisadi təhlil işində orta kəmiyyətlərin qiymətləndirilməsi, ayrıca götürülən
göstəricinin bu kəmiyyətdə yerini, öyrənilən göstəricilər arasında qarşılıqlı əlaqələri aşkar
etmək üçün hansı iqtisadi təhlil üsulundan istifadə edilir?
A) Müqayisə üsulu
B) Qruplaşdırma üsulu
C) Zəncirvari yerdəyişmə üsulu
D) Balans üsulu
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E) Seçmə üsulu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

106. Xidmətin keyfiyyətinə qiymətin verilməsində və onun yaxşılaşdırılması üçün əlavə
xərcin faydalılığının müəyyən edilməsində hansı iqtisadi təhlil üsulundan istifadə edilir?
A) Müqayisə üsulu
B) Şəbəkə qrafiki
C) Qrafik üsulu
D) Korrelyasiya üsulu
E) Kütləvi xidmət nəzəriyyəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

107. Hansısa bir problemin səbəbini müəyyən etmək üçün iqtisadi təhlilin hansı üsulunda
səsvermədən istifadə edilir?
A) Ekspert üsulu
B) Hesablama üsulu
C) Ekstropolyasiya üsulu
D) Ən kiçik kvadratlar üsulu
E) Qrafik üsulu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

108. Tərəflər arasında ziddiyyətlər yaranarsa, bu ziddiyyətin həll edilməsində iqtisadi
təhlilin hansı üsulundan istidafə edilir?
A) Hesablama üsulu
B) Qrafik üsulu
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C) Müqayisəli üsul
D) Oyun nəzəriyyəsi
E) İndeks üsulu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

109. Vaxt əlamətinə görə təsərrüfat fəaliyyəti təhlilinin hansı növləri məlumdur?
A) Qabaqcadan və yerində təhlil
B) Qabaqcadan və birdəfəlik təhlil
C) Yerində və sonradan təhlil
D) Qabaqcadan və sonradan təhlil
E) Birtərəfli və indeks təhlil
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

110. İdarəetmə subyektinə görə təsərrüfat fəaliyyəti təhlilinin bu növü yoxdur?
A) Texniki-iqtisadi təhlil
B) Maliyyə-iqtisadi təhlil
C) İqtisadi-ekoloji təhlil
D) Marketinq təhlil
E) Təsərrüfatdaxili təhlil
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

111. Auditor xidməti orqanları mütəxəssisləri tərəfindən müəssisənin maliyyə vəziyyətini
qiymətləndirmək məqsədi ilə hansı təhlil növündən istifadə edilir?
A) Maliyyə-iqtisadi təhlil
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B) Auditor təhlil
C) Sosial- iqtisadi təhlil
D) İqtisadi-statistik təhlil
E) İqtisadi-ekoloji təhlil
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

112. Məzmununa və öyrənilən məsələlərin əhatə dairəsinə görə iqtisadi təhlil hansı
təhlillərə bölünür?
A) Kompleks və tematik təhlilə
B) Daxili və xarici təhlilə
C) Ucdantutma və seçmə təhlilə
D) Ucdantutma və kompleks təhlilə
E) Kompleks və seçmə təhlilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

113. Hansı təhlildə müəssisənin təsərrüfat vahidlərində inkişaf tempinə görə geridə qalan
sahə seçilir, digər sahələrlə müqayisə edilərək geridə qalma səbəbi öyrənilir?
A) Kompleks təhlil
B) Ucdantutma təhlil
C) Seçmə təhlil
D) Xarici təhlil
E) Tematik təhlil
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010
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114. Təhlil işlərində istifadə olunan informasiya məlumatlarına görə uçot-informasiya
mənbələrinə hansı sənəd və ya hesabatlar aid deyil?
A) Statistika uçotu və hesabatlar
B) Vergi hesabatları və bəyannamələr
C) İdarəetmə uçotu və hesabatlar
D) Sintetik və analitik uçot məlumatları
E) Daxili və xarici auditorlar tərəfindən aparılan yoxlamalara dair aktlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

115. Aşağıdakılardan hansı funksional-dəyər təhlilinin prinsipi deyil?
A) Optimal detallaşdırma
B) Ardıcıllıq
C) Birincilik
D) Aparıcı həlqələrin müəyyən edilməsi
E) Optimal yanaşma
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: R.B.Əliyev. İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi. Bakı, 2002

116. Aşağıdakılardan hansı təsərrüfatlararası müqayisəli iqtisadi təhlilin obyektləridir?
A) Eyni və yaxud bir-biriləri ilə oxşar məhsul istehsal edən müəssisələr
B) Müxtəlif tipli sexləri olan, oxşar məhsul istehsal edən müəssisələr
C) İstehsalın təşkili və idarəetmə sistemi müxtəlif olan müəssisələr
D) Yardımçı istehsal və istehsala xidmət işləri müxtəlif olan müəssisələr
E) Eyni və yaxud bir-biriləri ilə fərqli məhsul istehsal edən müəssisələr
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: R.B.Əliyev. İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi. Bakı, 2002
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117. Maliyyə vəziyyətinin trend təhlili nəyi özündə xarakterizə edir?
A) Bir neçə ilin hesabat göstəricilərinin ümumi həcmini xarakterizə edir
B) Bir neçə ilin hesabat göstəricilərinin bazis ili ilə müqayisədə nisbi kənarlaşmaları
xarakterizə edir
C) Son ilin hesabatı ilə büdcə arasında dəyişiklikləri xarakterizə edir
D) Son ilin hesabatı ilə gələcək investisiyaların arasındakı dəyişiklikləri xarakterizə edir
E) Son ilin hesabatı ilə büdcə arasındakı nisbi kənarlaşmaları xarakterizə edir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

118. Maliyyə vəziyyətinin təhlilinə əsasən qısa müddətli maliyyə qoyuluşlarına
aşağıdakılardan hansı aid edilmir?
A) Başqa müəssisələrə verilən bir ilədək borclar
B) Başqa müəssisədən əldə edilən qısamüddətli qiymətli kağızlar
C) Müəssisənin kapitalı
D) Bir ildən çox olmayan investisiya qoyuluşları
E) Başqa müəssisələrə verilən avanslar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

119. Maliyyə vəziyyətinin təhlilində təmiz debitor borclar göstəricisi nə cür tapılır?
A) Faktiki debitor borclarıdır
B) Faktiki debitor borclardan şübhəli borclar üzrə ehtiyyatı çıxmaqla
C) Faktiki debitor borc ilə bərpa olunmayan debitor borcları cəmləməklə
D) Faktiki debitor borcdan faktiki kreditor borcları çıxmaqla
E) Faktiki debitor borcdan nağd satışları çıxmaqla
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

120. Maliyyə vəziyyətinin təhlilində istehsal sferasında olan cari aktivlərə nələr aiddir?
A) Hazır məhsullar
B) Pul vəsaitləri
C) Qiymətli kağızlar
D) Debitor borclar
E) Az qiymətli və tez köhnələn əşyalar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

121. Debitor borcların ödənilməsi əmsalı nə cür təyin edilir?
A) Orta debitor borc məbləğini kreditor borclara bölməklə
B) Orta debitor borc məbləğini aktivlərə bölməklə
C) Orta debitor borc məbləğini pul vəsaitlərinə bölməklə
D) Orta debitor borc məbləğini satışlara bölməklə
E) Orta debitor borc məbləğini kapitala bölməklə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

122. Maliyyə vəziyyətinin təhlilində xalis dövriyyə kapitalı nə cür müəyyən olunur?
A) Cari aktivlər üzrə yekun məbləği cari passivlər üzrə yekun məbləğə vurmaqla
B) Cari aktivlər üzrə yekun məbləği cari passivlər üzrə yekun məbləğə bölməklə
C) Cari aktivlər üzrə yekun məbləğdən cari passivlər üzrə yekun məbləği çıxmaqla
D) Cari aktivlər üzrə yekun məbləğin üzərinə cari passivlər üzrə yekun məbləği gəlməklə
E) Cari aktivlər üzrə yekun məbləğdən uzunmüddətli passivlər üzrə yekun məbləği
çıxmaqla
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

123. Cari aktivlərin örtülməsinə istifadə olunan kapital məbləği necə təyin olunur?
A) Nizamnamə kapitalı üzrə ümumi məbləğdən qısa müddətli aktivlərin örtülməsinə
istifadə olunan məbləğləri çıxmaqla
B) Nizamnamə kapitalı üzrə ümumi məbləğdən qeyri maddi aktivlərin məbləğini çıxmaqla
C) Nizamnamə kapitalı üzrə ümumi məbləğdən uzun müddətli və qeyri maddi aktivlərin
örtülməsinə istifadə edilən məbləğlərin cəmini çıxmaqla
D) Nizamnamə kapitalı üzrə ümumi məbləğdən maddi aktivlərin örtülməsinə istifadə edilən
məbləğləri çıxmaqla
E) Nizamnamə kapitalı üzrə ümumi məbləği qeyri maddi aktivlərin məbləğinə bölməklə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

124. Kreditor borcların dövretmə əmsalı necə müəyyən edilir?
A) Reallaşdırılan məhsulun maya dəyərini kreditor borcların orta illik məbləğinə bölməklə
B) Reallaşdırılan məhsulun alış dəyərini kreditor borcların orta illik məbləğinə bölməklə
C) Reallaşdırılan məhsulun maya dəyərini kreditor borclara bölməklə
D) Reallaşdırılan məhsulun satış dəyərini kreditor borclara bölməklə
E) Reallaşdırılan məhsulun satış dəyərini kreditor borcların orta illik məbləğinə bölməklə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

125. Dövriyyə aktivlərinin idarəedilməsi üzrə cari aktivlərin uzunmüddətli öhdəliklərlə
örtülən hissəsi necə təyin edilir?
A) Uzunmüddətli aktivlərin cəmi məbləğindən xalis dövriyyə kapitalını çıxmaqla
B) Uzunmüddətli aktivlərin cəmi məbləğindən cari öhdəlikləri çıxmaqla
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C) Uzunmüddətli aktivlərin cəmi məbləğindən uzunmüddətli öhdəlikləri çıxmaqla
D) Cari aktivlərin cəmi məbləğindən xalis dövriyyə kapitalı və cari öhdəlikləri çıxmaqla
E) Cari aktivlərin cəmi məbləğindən xalis dövriyyə kapitalı və uzunmüddətli öhdəlikləri
çıxmaqla
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

126. Fəaliyyətdə olan müəssisənin dövriyyə kapitalına aşağıdakılardan hansı aid edilmir?
A) Xammal və materiallar
B) Yarımfabrikat və bitməmiş istehsal ehtiyyatları
C) Pul vəsaitləri və qiymətli kağızlar
D) Debitor borclar
E) Kreditor borclar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

127. Kreditor borcların dövr etmə müddəti necə müəyyən olunur?
A) Orta istehsal ehtiyyatları məbləğinin məhsul istehsalı məsrəflərinə nisbətini günlərin
sayına vurmaqla
B) Orta istehsal ehtiyyatları məbləğinin məhsul istehsalı məsrəflərinə nisbəti ilə
C) Orta kreditor borc məbləğinin məhsul satışı məbləğinə nisbətini günlərin sayına
vurmaqla
D) Orta kreditor borc məbləğinin məhsul satışı məbləğinə nisbəti ilə
E) Orta debitor borcu məbləğinin kreditlə məhsul satışı məbləğinə nisbətini günlərin sayına
vurmaqla
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010
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128. Xüsusi kapitalın dövr sürəti necə müəyyən olunur?
A) Satışın həcminin xüsusi kapitalın orta illik həcminə nisbəti kimi
B) Satışın maya dəyərinin xüsusi kapitalın orta illik həcminə nisbəti kimi
C) Debitor borcların həcminin xüsusi kapitalın orta illik həcminə nisbəti kimi
D) Kreditor borcların həcminin xüsusi kapitalın orta illik həcminə nisbəti kimi
E) Ümumi ehtiyyatların həcminin xüsusi kapitalın orta illik həcminə nisbəti kimi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

129. Xüsusi kapitalın istifadə əmsalı özündə nəyi ifadə edir?
A) Kreditor borcların hansı hissəsindən müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətində istifadə
edildiyini
B) Debitor borcların hansı hissəsindən müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətində istifadə
edildiyini
C) Hesabat dövrünün sonuna mövcud olan cəlbedilmiş kapitalın hansı hissəsinin yeni daxil
olan uzunmüddətli və qısamüddətli cəlbedilmiş kapitala aid olmasını
D) Hesabat dövrünün sonuna mövcud olan xüsusi kapitalın hansı hissəsinin yeni daxil olan
kapital olduğunu
E) Xüsusi kapitalın hansı hissəsindən müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətində istifadə
edildiyini
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

130. İnvestisiya edilmiş kapitalın dövr sürəti necə müəyyən edilir?
A) Satışın həcminin kapitalın orta illik həcminə bölünməsi ilə
B) Satışın həcminin uzunmüddətli öhdəliklərə bölünməsi ilə
C) Satışın həcminin qısamüddətli öhdəliklərə bölünməsi ilə
D) Satışın həcminin xüsusi kapitalın orta illik həcmi ilə uzunmüddətli öhdəliklərin cəminə
bölünməsi ilə
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E) Satışın həcminin xüsusi kapitalın orta illik həcmi ilə qısamüddətli öhdəliklərin cəminə
bölünməsi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

131. Baş verməsinin əsas səbəblərindən asılılığına görə risklərə aşağıdakılardan hansı aid
deyil?
A) Siyasi risklər
B) Təbii risklər
C) Nəqliyyat riskləri
D) Ekoloji risklər
E) Düşünülmüş risklər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

132. Birbaşa maliyyə itkiləri risklərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Birja riski
B) Selektiv risk
C) Müflisləşmə riski
D) Faiz riski
E) Kredit risklərinin bir qismi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

133. Aşağıda göstərilənlərdən hansı sənaye müəssisələrində məhsul istehsalına məsrəflərin
ümumi həcminə təsir göstərən birinci dərəcəli amil deyil?
A) Məhsul istehsalının həcminin dəyişilməsi
B) Məhsul istehsalı strukturunun dəyişilməsi
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C) Məhsul istehsalına çəkilən xərclərin səviyyəsinin dəyişilməsi
D) Müəssisənin qısa müddətli öhdəliklərinin həcminin dəyişilməsi
E) Daimi aktivlərin məbləğinin dəyişilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

134. Məhsulun maya dəyərində müstəqim əmək haqqı məsrəflərinin plana və keçmiş illərə
görə artıb azalmasına hansı amillər təsir göstərmir?
A) Məhsul istehsalı həcminin artması
B) Məhsul istehsalı strukturunun dəyişilməsi
C) Məhsulun udel əməktutumunun dəyişilməsi
D) Əmək ödənişi səviyyəsinin dəyişilməsi
E) Cari aktivlərin və verilən avansların artması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

135. Material resurslarından istifadəni xarakterizə edən ümumiləşdirici göstəricilərə
aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Məhsulun materialtutumu
B) Məhsulun materialverimi
C) Məhsulun maya dəyərində material sərflərinin xüsusi çəkisi
D) Materialdan istifadə əmsalı
E) Materialın satış əmsalı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

136. Məhsulun materialverimi nə cür müəyyən edilir?
A) Hazır məhsulun (işin, xidmətin) dəyərini ona aid material məsrəfləri məbləğinə bölməklə
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B) Hazır məhsulun (işin, xidmətin) dəyərini ona aid əmək haqqı xərcləri məbləğinə
bölməklə
C) Hazır məhsulun (işin, xidmətin) dəyərini ona aid material məsrəfləri məbləğindən
çıxmaqla
D) Hazır məhsulun (işin, xidmətin) dəyərini ona aid əmək haqqı xərcləri məbləğindən
çıxmaqla
E) Hazır məhsulun (işin, xidmətin) dəyərindən materialın gətirilməsi üçün çəkilən xərcləri
çıxmaqla
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

137. Aşağıdakılardan hansı planlaşdırma və təhlil işlərində ən çox tətbiq olunan material
resurslarından istifadənin effektivliyini xarakterizə edən hissəvi göstəricilərdən deyil?
A) Məhsulun xammaltutumu
B) Məhsulun metaltutumu
C) Məhsulun satıştutumu
D) Udel konstruktiv materialtutumu
E) Udel parametrial-materialtutumu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

138. Material resurslarından istifadənin effektivliyini xarekterizə edən məhsulun
yanacaqtutumu göstəricisi necə müəyyən edilir?
A) İstehlak edilən elektrik enerji dəyərini ümumi məhsulun həcminə bölməklə
B) İstehlak edilən elektrik enerji dəyərini yarımfabrikat məhsulun həcminə bölməklə
C) İstehlak edilən yanacagın dəyərini ümumi məhsulun həcminə bölməklə
D) İstehlak edilən yanacagın dəyərini yarımfabrikat məhsulun həcmindən çıxmaqla
E) İstehlak edilən yanacagın dəyərini ümumi məhsulun həcminə vurmaqla
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

139. Material resurslarından istifadənin effektivliyini xarekterizə edən məhsulun
yarımfabrikattutumu göstəricisi necə hesablanır?
A) İstehlak olunan yarımfabrikatın və komplektləşdirici məmulatların dəyərini ümumi
məhsulun həcminə bölməklə
B) İstehsal olunan yarımfabrikatın dəyərini ümumi məhsulun həcminə bölməklə
C) İstehlak olunan yarımfabrikatın dəyərini ümumi məhsulun həcmindən çıxmaqla
D) Məmulat vahidi istehsalında istehlak olunan materialların dəyərini məmulatın dəyərinə
bölməklə
E) Məmulat vahidi istehsalında istehlak olunan materialların dəyərindən məmulatın
dəyərini çıxmaqla
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

140. Material resurslarından istifadənin effektivliyini xarekterizə edən məmulatın udel
materialtutumu necə müəyyən edilir?
A) Məmulat vahidi istehsalında istehlak edilən materialların dəyərindən məmulatın
qiymətini çıxmaqla
B) Məmulat vahidi istehsalında istehlak edilən materialların dəyərini məmulatın qiymətinə
bölməklə
C) Ümumi sərf edilən materialların dəyərini məmulat vahidi istehsalında istehlak edilən
materialların dəyərinə bölməklə
D) Ümumi sərf edilən materialların dəyərindən məmulat vahidi istehsalında istehlak edilən
materialların dəyərindən çıxmaqla
E) Ümumi sərf edilən materialların dəyərini ümumi satışlara bölməklə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

141. Konstruktiv udel materialtutumu əmsalı necə müəyyən edilir?
A) Məmulatın təmiz çəkisini texniki parametr vahidinə vurmaqla
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B) Məmulatın təmiz çəkisindən ona sərf edilən material qiymətini çıxmaqla
C) Məmulatın təmiz çəkisini texniki parametr vahidinə bölməklə
D) Material məsrəfinin istehsal gücünü məhsuldarlıq vahidinə bölməklə
E) Material məsrəfinin istehsal gücünü yükqaldırma vahidinə vurmaqla
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.M.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov, M.M.İsmayılov. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, 2010

142. Aşağıdakılardan hansı müəssisənin əmlakının (mülkiyyətinin) mənbəyi ola bilməz?
A) Əvəzsiz ödəmələr və xeyriyyəçilərin ödəmələri
B) Digər müəssisə və təşkilatların, habelə vətəndaşların iyanələri
C) Qiymətli kağızlar və onlardan alınan gəlirlər
D) Müsabiqə, auksion, tender vasitəsiylə dövlət mülkiyyətinin satın alınması
E) Müəssisənin işçilərinə verdiyi əmək haqqı ilə bağlı maddi və pul vəsaitləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyeva, R.T.Əliyev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti).
Bakı, 2013

143. Fərdi firmanın sahibkarı hansı hallarda sərbəst qərar vermə səlahiyyətinə malik deyil?
A) İşçilərin işə götürülməsində
B) İşçilərin işdən azad edilməsində
C) Müqavilələrin imzalanmasında
D) Büdcəyə olan ödəmələrin nə qədər olmasına qərarın verilməsində
E) İstehsalın, işin, xidmətin həcminin müəyyən edilməsində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyeva, R.T.Əliyev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti).
Bakı, 2013

144. MMC-lər hansılardır?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Hər bir sahibkarın yaratdığı vəsait müqabilində cavabdehlik daşıdığı fiziki şəxs statusuna
malik olan müəssisə və firmalar
B) Hər bir sahibkarın yaratdığı vəsait müqabilində cavabdehlik daşıdığı hüquqi şəxs
statusuna malik olan müəssisə və firmalar
C) Bir neçə şəxs tərəfindən yaradılan və idarəedilən müəssisə və firmalar
D) Sahibinin öz maraqları naminə sərbəst surətdə təsərrüfat fəaliyyəti göstərdiyi müəssisə
və firmalar
E) Məhdud məsuliyyətli tərəfdaşlıq (yoldaşlıq) müəssisə və firmaları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: T.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyeva, R.T.Əliyev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti).
Bakı, 2013

145. Kommersiya fəaliyyətində istifadə edilən müqavilələrin əsas formalarına
aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) İcarə və lizing müqavilələri
B) Qarşılıqlı ticarət müqavilələri
C) Xammalla ticarət müqavilələri
D) Podrat müqavilələri
E) Ezamiyyət müqavilələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyeva, R.T.Əliyev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti).
Bakı, 2013

146. Hansı müqavilələrdə bir tərəf (komissioner) müəyyən haqq müqabilində digər tərəfin
(komitent) tapşırığı ilə öz adından, lakin komitentin hesabına bir və ya bir neçə razılaşmanı
həyata keçirməyi öhdəsinə götürür?
A) Komissioner müqavilələr
B) Yük daşımalar üzrə müqavilələr
C) Anbarda saxlanma müqaviləsi
D) Tədarük müqaviləsi
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E) Əmək müqaviləsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyeva, R.T.Əliyev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti).
Bakı, 2013

147. Əmək müqaviləsi hansı şəxslər arasında imzalanır?
A) İşəgötürənlə sahibkar arasında
B) İşəgötürənlə mülkiyyətçi arasında
C) İşəgötürənlə işə qəbul olunan arasında
D) İşə qəbul olunanla səhmdarlar arasında
E) Səhm kapitalına malik olan fiziki şəxslə işəgötürən arasında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyeva, R.T.Əliyev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti).
Bakı, 2013

148. Aşağıdakılardan hansı məhsul (xidmət) satışının növü deyil?
A) Birbaşa-dolayı
B) İntensiv
C) Selektiv
D) Yoxlanılmış
E) İstiqamətlənməmiş
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyeva, R.T.Əliyev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti).
Bakı, 2013

149. Cəlb edilmiş qiymətli kağızlardan təşkil olunmuş investisiya-maliyyə portfelinin
qiymətdən düşməsi hansı risk növünün yarana bilməsinə zəmin yaradır?
A) Bazar riskinə
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B) İnvestisiya riskinə
C) Maliyyə riskinə
D) Kommersiya riskinə
E) İstehsal riskinə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: T.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyeva, R.T.Əliyev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti).
Bakı, 2013

150. Kommersiya fəaliyyəti prosesinin nəzərdə tutulduğundan zəif surətlə baş verməsi
nəticəsində meydana çıxan itkilər, risk nəticəsində yaranan hansı itkilərə aiddir?
A) Material itkiləri
B) Əmək itkiləri
C) Maliyyə itkiləri
D) İş vaxtı itkisi
E) Xüsusi itkilər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: T.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyeva, R.T.Əliyev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti).
Bakı, 2013

151. Beynəlxalq təcrübədə kommersiya fəaliyyətində vasitəçilərin hansı növləri vardır?
A) Komissionerlər, konsiqnatorlar, ticarət agentləri
B) Satış menecerləri, sadə vasitəçilər, etibarlılar
C) Satış menecerləri, ticarətçilər, topdan satıcılar
D) Ticarətçilər, topdan satıcılar, ticarət agentləri
E) Komissionerlər, topdan satıcılar, etibarlılar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyeva, R.T.Əliyev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti).
Bakı, 2013
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152. Üçüncü şəxslərlə münasibətdə komissionerlər nə qismində çıxış edirlər?
A) Alıcı qismində
B) Vasitəçi qismində
C) Mübadiləçi qismində
D) Satıcı qismində
E) İcarədarçı qismində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyeva, R.T.Əliyev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti).
Bakı, 2013

153. Satış vasitəçilərinin bir növü olan distributorların iş prinsipinə aşağıdakılardan hansı
aid deyil?
A) Distributor bazarda sərbəst fəaliyyət göstərir
B) Distributorun satıcı qarşısındakı öhdəliyinin alıcının distributor qarşısındakı öhdəliyi ilə
heç bir əlaqəsi yoxdur
C) Distributor satıcıdan aldığı malların xarab olması, itkisi üzrə risqi özü daşıyır
D) Distributor alıcılara verdiyi kreditlə bağlı bütün riskləri özü daşıyır
E) Distributor satıcıdan aldığı malların satış qiymətini və satışın digər şərtlərini özü
müəyyənləşdirə bilməz
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: T.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyeva, R.T.Əliyev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti).
Bakı, 2013

154. Biznes planın ən əsas bölməsi olan mayillə planında aşağıdakı sənədlərdən hansı
istifadə edilmir?
A) Pul xərclərinin və gəlirlərinin balansı
B) Satışın həcminin proqnozlaşdırılması
C) Gəlirlər və xərclər cədvəli
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D) Firmanın aktivlərinin və passivlərinin yekun balansı
E) Kapitalda baş verən dəyişiklik haqda qrafik
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyeva, R.T.Əliyev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti).
Bakı, 2013

155. Müəssisənin ilin əvvəlinə ehtiyyat hesabında qalıq 9540 azn, illik olaraq ehtiyyat alışı
10000 azn və ilin sonuna anbar qalığı 3000 azn təşkil etmişdir. Müəssisənin bir il üzrə
satışlarının həcmini 63240 azn, istehsal və inzibati xərcləri 6300 azn olduqda, bu
müəssisənin satışlarının mənfəətlilik əmsalını müəyyən edin.
A) 0,6388
B) 0,1581
C) 0,1508
D) 0,7384
E) 0,0996
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

156. İşçilərə ilkin təlimatı kim keçir?
A) Əməyin mühafizə şöbəsinin mühəndisi
B) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisi
C) Sahə və ya işin rəhbəri
D) Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri
E) Müəssisənin direktoru
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

157. İşçilərə ilkin təlimat harda keçirilir?
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A) Baş mühəndisin yanında
B) İşçinin göndərildiyi sahədə
C) Həmkarlar ittifaqı komitəsində
D) Əməyin mühafizəsi otağında
E) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisinin yanında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

158. İş yerlərində əmək şəraiti dəyişərsə və ya hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verərsə bu
zaman işçilərə hansı təlimat keçirilməlidir?
A) Təkrar təlimat
B) İlkin təlimat
C) Növbədənkənar təlimat
D) Birdəfəlik təlimat
E) Giriş təlimat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

159. İş yerində təlimat öz növbəsində hansı təlimatlara bölünür?
A) İlkin, giriş və növbədənkənar
B) İlkin, vaxtaşırı, növbədənkənar və birdəfəlik
C) Giriş, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
D) Giriş, vaxtaşırı və növbədənkənar
E) Giriş, ilkin, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı,
2010. Səh. 456
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160. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində
gündəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?
A) 8 saatdan artıq olmamalıdır
B) 10 saatdan artıq olmamalıdır
C) 7 saatdan artıq olmamalıdır
D) 5 saatdan artıq olmamalıdır
E) 6 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər.
Bakı, 2005. Səh. 233

161. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində
həftəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?
A) 40 saatdan artıq olmamalıdır
B) 35 saatdan artıq olmamalıdır
C) 36 saatdan artıq olmamalıdır
D) 33 saatdan artıq olmamalıdır
E) 45 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər.
Bakı, 2005. Səh. 233

162. Təhlükəli və zərərli amillər hansı qruplara bölünür?
A) Kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
B) Sosioloji, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
C) Bioloji və psixofizioloji
D) Fiziki və kimyəvi və psixofizioloji
E) Fiziki, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı,
2010. Səh. 456

163. İş yerlərində attestasiyanın keçirilməsi neçə müddətdən bir aparılır?
A) İki ildə bir dəfədən az olmayaraq
B) Dörd ildə bir dəfədən az olmayaraq
C) Üç ildə bir dəfədən az olmayaraq
D) Beş ildə birdəfədən az olmayaraq
E) İldə bir dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı,
2010. Səh. 456

164. Qadınlar üçün əllə daşınan yüklərin yüklənib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi
maksimum nə qədər olmalıdır ?
A) 25 kq-dan artıq olmamalıdır
B) 15 kq-dan artıq olmamalıdır
C) 30 kq-dan artıq olmamalıdır
D) 50 kq-dan artıq olmamalıdır
E) 10 kq-dan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

165. Əl ilə yüklərin daşınması məsafəsi neçə metrdən artıq olduqda yüklərin daşınmasına
icazə verilmir?
A) 80 metrdən artıq olduqda
B) 40 metrdən artıq olduqda
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C) 60 metrdən artıq olduqda
D) 100 metrdən artıq olduqda
E) 120 metrdən artıq olduqd
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

166. Nə zaman yüklərin yüksəkliyə qaldırılmasına icazə verilir?
A) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 3 mdən çox olmadıqda
B) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 3
m-dən çox olmadıqda
C) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 4 mdən çox olmadıqda
D) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 4
m-dən çox olmadıqda
E) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 5 mdən çox olmadıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

167. İstehsalat binalarında otaqların tavanı döşəmədən minimum nə qədər məsafədə
olmalıdır?
A) 2 metrdən az olmamalıdır
B) 3 metrdən az olmamalıdır
C) 4 metrdən az olmamalıdır
D) 1 metrdən az olmamalıdır
E) 2,5 metrdən az olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi. Məlumat kitabı. Bakı, 2003. Səh. 127
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168. Elektrik cərəyanının təsirindən qoruyan mühafizə vasitəsini göstərin?
A) Dezaktivasiya vasitələri
B) Səsboğan
C) İzoləedici örtüklər və qurğular
D) Hermetikləşdirici qurğu
E) İşıq filtrləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı,
2011. Səh. 500

169. Yer səthindən 2 metrdən yüksəklikdə iş aparılan zaman əsasən nədən istifadə
olunmalıdır?
A) Rezin əlcəkdən
B) Xüsusi çəkmələrdən
C) Qulaqcıqdan
D) Eynəkdən
E) Qoruyucu kəmərdən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı,
2011. Səh. 500

170. Nəfəs yollarının mühafizəsi üçün hansı mühafizə vasitələrindən istifadə olunur?
A) Şlanqlı əleyhqazlardan
B) Süzgəcli əleyhqazlar və qulaqcıqlardan
C) Süzgəcli, oksigenli əleyhqazlar və dəbilqədən
D) Resperatorlar, əleyhqazlar və eynəkdən
E) Resperator və əleyhqazlardan
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

171. Günvurma nə vaxt baş verir?
A) Günəşli havada gün şüalarının altında olduqda
B) Yayda kölgəlikdə çox durduqda
C) Isti otaqda çox qaldıqda
D) İsti yay fəslində günəşli havada gün şüalarının təsiri altında çox durduqda
E) Qışda günəşli havada gün şüalarının təsiri altında çox durduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanunu Bakı 1999

172. Qapalı sınıqlar zamanı ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?
A) Sadəcə həkimi gözləmək
B) Ağrıkəsici dərman vermək və tibb müəssisəsinə çatdırmaq
C) Şina qoyub tərpənməz vəziyyətdə saxlamaq, tibb müəssisəsinə çatdırmaq
D) Təmiz havaya çıxarmaqbintlə sarımaq
E) Deformasiya uğramış nahiyyəni düzləndirib bintlə sarımaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008

173. Bədbəxt hadisə nədir?
A) Texniki qurğuların dayanması, yaxud nasazlığı
B) İşçinin və ya işçilərin iş yerlərində alığı xəsarətdir
C) Texnoloji rejiminin pozulması
D) Nəzarət edilə bilməyən partlayış və yanğın
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E) Təhlükəli maddələrin ətraf mühitə yayılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunları

174. İstehsalat təhlükəsi və ya zərərli amillərin təsirinin qarşısını alan və ya azaldan
vasitələr necə adlanır?
A) Təhlükəsizlik vasitələri
B) Mühafizə vasitələri
C) Kollektiv vasitələri
D) Xilasetmə vasitələri
E) Xəbərvermə vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunları

175. Yanan metalları nə ilə söndürmək olar?
A) Xüsusi təyinatlı tozlarla
B) Ümumi təyinatlı tozlarla
C) Köpüklə
D) Su ilə
E) Buxarla
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

176. Gərginlik altında olan avadanlıqlarda baş vermiş yanğını söndürərkən ilk növbədə nə
etmək lazımdır?
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A) Bölməni hermetikləşdirmək
B) Qəza bölməsini və avadanlıqları cərəyandan ayırmaq
C) Bölməni su ilə doldurmaq
D) Koşma ilə üstünü bağlamaq
E) Bölməni köpüklə doldurmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

177. Yanğın həyəcan siqnalı verilərkən hansı fəaliyyətləri yerinə yetirmək lazımdır?
A) İşi dayandırmaq, toplantı məntəqəsinə getmək və növbəti komandanı gözləmək
B) İşi davam etmək və heyətdən yanğının söndürülməsinə nümayəndə ayırmaq
C) İşi dayandırmaq, əşyaları götürmək, otaqları bağlayıb ərazini tərk etmək
D) Bölməni hermetikləşdirmək və sahil yanğınsöndürmə dəstələrini gözləmək
E) Yanğın yerini axtarmaq və onu söndürməyə başlamaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu (Bakı-10.06.1997)
Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

178. Süni tənəffüs hansı yollar ilə verilir?
A) Yalnız ağızdan-ağıza
B) Yalnız ağızdan-buruna
C) Ağızdan-ağıza, ağızdan-buruna
D) Bədəni masaj etməklə
E) Əl və ayağı hərəkət etdirməklə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008
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179. Peşə xəstəliyi nədir ?
A) Əmək qabiliyyətini qismən itirməklə nəticələnən xəstəlik
B) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməklə nəticələnən xəstəlik
C) Vəzifəsini yerinə yetirərkən aldığı zərərli amillərin təsirindən yaranmış xəstəlik
D) Əmək qabiliyyətini tam itirməklə nəticələnən xəstəlik
E) Əmək qabiliyyətini 3 gündən az olmayaraq itirməklə nəticələnən xəstəlik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

180. Bədbəxt hadisə baş verən zamanı ilk növbədə iş rəhbərinin vəzifəsi:
A) Zərərçəkənə heç bir kömək etməməli və rəhbərliyə xəbər verməli
B) Həmkarlar ittifaqı təşkilatına xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
C) Sanitariya-epidemioloji xidmətinə xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
D) Zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərilməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmasını təşkil
etməli və rəhbərliyə xəbər verməli
E) Müəssisənin rəhbərliyinə və zərər çəkənin evinə məlumat verməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı,
2004

181. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində yaranan xəstəliy:
A) Peşə xəstəliyi
B) Sarılıq xəstəliyi
C) Sətəlcəm xəstəliyi
D) Şəkər xəstəliyi
E) Qızılça xəstəliyi
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı,
2004

182. Hansı hündürlükdən başlayaraq“Yüksəklikdə görülən işlər”anlayışı qüvvəyə minir?
A) 3.0 m
B) 2.5 m
C) 5.0 m
D) 1.8m
E) 2.10 m
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq
edilib. Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016

183. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?
A) Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

B) Tək bir adamı qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
C) Dəzgahları qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
D) Bütün sex işçilərini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
E) İki və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

184. Təxliyyə (köçürmə) planları hansı binalarda tərtib olunur?
A) 10 nəfərdən çox insan olan
B) 100 nəfərdən çox insan olan
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C) Hamısında
D) 17 nəfərdən çox insan olan
E) 27 nəfərdən çox insan olan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

185. Yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydalarını kimlər bilməlidirlər?
A) Sex rəisi
B) Fəhlələr və aparatçıla
C) Qulluqçular
D) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
E) Ustalar və çilingərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

186. Müəssisədə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına kimlər əməl etməlidir?
A) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
B) Sex rəisi
C) Qulluqçular
D) Fəhlələr və aparatçılar
E) Ustalar çilingərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

187. Yanğın təhlükəsizliyinə aid olan normativ sənədlər:
A) Standartlar, yanğın təhlükəsizliyi normaları, qaydaları və təlimatları

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti haqqında Əsasnamə
C) Sanitariya-epidemioloji qaydalar haqqında Əsasnamə
D) Həmkarlar ittifaqının nizamnaməsi
E) Aktlar, xidməti yazılar və texniki təhlükəsizlik qaydaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

188. Məişət və iş otaqlarında hansı elektrik cihazlarından istifadə etmək qadagandır?
A) Slaydoskopdan, telefondan, printerdən
B) Коmpyuterdən, printerdən. Proyektordan
C) Коmpyuterdən, telefondan, printerdən, kondisionerdən
D) Yüksək tezlikli sobadan, elektrik qızdırıcı cihazlardan, elektrik su qəfədanından
E) Proektordan, kondisionerdən, slaydoskopdan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

189. Fövqəladə hal baş verərsə hansı nömrəyə zəng etmək lazımdır?
A) 112
B) 104
C) 102
D) 103
E) 101
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Fövqaladə Hallar Nazirliyinin qaynar xətti

190. Binalarda yanğına qarşı nə olmalıdır?
A) Pilləkan qəfəsində dəmir qapı
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B) Köçürmə sxemləri və işarələri, xəbərdarlıq plakatları, yanğınsöndürmə vəsitələrı
C) Təlimatın kecirilməsi üçün xüsusi otaq
D) Dəhlizdə qumla təchiz edilmiş yanğın lövhəsi
E) Mərtəbələrdə əlavə nərdivanla
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

191. Yanğın baş verən zaman ilkin yanğınsöndürmə vasıtələrındən kimlər istifadə
etməlidir?
A) Sex rəisi
B) Növbə rəisi
C) Fəhlə və qulluqçular
D) Texnoloq
E) Yanğın söndürmə komandiri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

192. Yanğın aşkar etdikdə nə etməli?
A) Dərhal bələdiyyəyə xəbər vermək
B) Dərhal polis mühafizə bölməsinə xəbər vermək
C) İcra hakimiyyətinə xəbər vermək
D) Dərhal yanğından mühafizə bölməsinə xəbər vermək
E) Dərhal əmək müfəttişliyinə xəbər vermək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

193. Fərdi muhafizə vasitələri hansılardır?
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A) Tənəffüs orqanları mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri və tibbi mühafizə
vasitələri
B) Görmək və eşitmək üçün mühafizə vasitələri
C) Danışmaq üçün mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri
D) Anlatmaq üçün mühafizə vasitələri, ayaq üçün mühafizə vasitələri
E) İtdən və ilandan qorunmaq üçün mühafizə vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999
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