
Riyaziyyat 

 
 

1. 𝑓(𝑥) = (2𝑥 − 4𝑥 )𝑒  funksiyasının törəməsini tapın. 
a) – (6𝑥 − 8𝑥)𝑒  
b)  (−2𝑥 + 10𝑥 − 8𝑥)𝑒  
c)  (6𝑥 − 8𝑥)𝑒  
d) (−2𝑥 + 10𝑥 − 8𝑥)𝑒  
e) Heç biri  

 
 

2. 𝑓(𝑥) =    əyrisi və 𝑥 = 1, 𝑥 = 𝑒 düz xətləri ilə məhdudlanan fiqurun sahəsi nəyə bərabərdir? 

a) 0 
b) 1 

c)  

d) e 
e) Heç biri  

 

Fizika 

 

 
3. Gölə düşən daş su səthində hansı növ dalğanı yaradır? 
 
a. Uzununa dalğa 
b. Eninə dalğa  
c. Yan dalğa 
d. Dioqanal dalğa 
e. Heç biri 
 
4. Beynalxalq kosmik stansiya, çevrə şəkilində olan orbit üzərində hərəkət edir. Orbitin hündürliyi 
h =400 km-dir. 

Verilənlər : Yer kürəsinin radiusu –R=6380 km ; stansiyasının kütləsi – m=435 ton ; yerin kütləsi 
– M=5,97219 х 1024 kq ; qravitasiya sabiti – G=6,67408 х 10-11 m3kq-1san-2. 



        G, M, h, R-dən istifadə etməklə heosentrik ətalət sisteminə nəzarən stansiyanın aldığı təcilin 
�⃗�  ifadəsini hansı düsturla müəyyən etmək olar? (Yalnız Yer kürəsi tərəfindən təsiri nəzərə alın; �⃗� 
– vahid vektordur.) 

a.  �⃗� = 𝐺
( )

�⃗� 

b.  �⃗� = 𝐺
( )

�⃗� 

c.  �⃗� = 𝐺
( )

�⃗� 

d.  �⃗� = 𝐺 �⃗�  

      e.  Heç biri 

 
 
 
 

Kimya 

 

1. Koka-kolanın tərkibində olan fosfat turşusunu H3PO4  NaOH məhlulu ilə titrləmək olar. Verilən 
reaksiyaların arasından lazımi titrləmə reaksiyanı seçin. 

 

e.   Heç biri 
 
 
2. Fərz edək ki, biz bananın tərkibində olan efiri almaq  istəyirik. Bu efir  
 
CH3-CO-OCH2-CH2-CH(CH3)2      və ya  kimyəvi düstura  
 
malikdir. Bu birləşmənin alınması üçün ən optimal reaksiya şəraitini seçin. 

a.   CH3-COOH + (CH3)2-CH-CH2-CH2-OH 

b.   CH3-CH2-OH + (CH3)2-CH-CH2-COOH 
c.   CH3-COCH3 + (CH3)2-CH-CH2 -OH 
d.   CH3-COOH+ (CH3)2-CH-CH=CH2 

a.  H3PO4  +  HO- H2PO4
-  +  H2O

b.  H3PO4  +  2 HO- HPO4
2-  +  H2O2

c.  H3PO4  +  3 HO- PO4
3-  +  3 H2O

d.  H3PO4  +  2 HO- PO4
3-  +  2 H2O



e.   Heç biri 

 

Umumi Biliklər 

 

17.  Hal-hazırda kvant kompüterlərin işlənib hazırlanması sahəsində tədqiqatlar aparılır. Kvant 
kompüteri nədir? 

a) Daha çox informasiyanın saxlanılması üçün kvant fizikasının prinsipi əsasında 
yaradılmış kompüterlər 

b) Eyni vaxtda bir neçə yerdə yerləşə bilən kompüterlər 
c) Mümkün kombinasiyalar çoxluğunu eyni vaxtda emal etmək üçün kvant fizikasını 

istifadə edən kompüterlər 
d) Bir yerdən digər yerə teleportasiya oluna bilən kompüterlər 
e) Heç biri 

20.  İnsan orqanizmində adətən hansı molekul mövcud deyil? 

a) Amin turşusu 
b) Yağlı turşu 
c) Arometik karbohidrogen  
d) Şəkər və ya saxarid 
e) Heç biri  

 

 

 
 

 


