Mühəndis (Xarici əlaqələr şöbəsi üzrə) vəzifəsi üzrə test
tapşırıqları
1. Qazma baltalarının əsas növləri aşağıdakı hansı bənddə düzgün göstərilib?
A) Şaroşkalı konusvari baltalar, kombinəedilmiş baltalar
B) Pərli kəsici baltalar, Pərsiz kəsici baltalar
C) Şaroşkalı konusvari baltalar, pərli kəsici baltalar
D) Şaroşkalı konusvari baltalar, pərli kəsici baltalar, trapesianal kəsici baltalar
E) Şaroşkalı konusvari baltalar, fırlana bilən baltalar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: C.C.Azar, Q.R.Samuel. Qazma Mühəndisliyi. Bakı, 2014

2. Anomal yüksək təzyiqli layları açdıqda buruqda neçə ədəd kürəcikli kran olmalıdır?
A) 3 ədəd
B) 1 ədəd
C) 2 ədəd
D) 4 ədəd
E) 5 ədəd
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar
toplusu. Bakı, 2014

3. 1 Paskal neçə bara bərabərdir ?
A) 10-9 bar
B) 10-2 bar
C) 10+4 bar
D) 10-5 bar
E) 10-8 bar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: P.Quliyev,H.Məcidov, S.Cəlalov. Qazma məhlulları. Dərslik. Bakı, 2003

4. 1 bar neçə atmosferə bərabərdir ?
A) 0,945 atm.
B) 0,887 atm.
C) 0,932 atm.
D) 0,767 atm.
E) 0,987 atm.
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: P.Quliyev,H.Məcidov, S.Cəlalov. Qazma məhlulları. Dərslik. Bakı, 2003

5. Qazma məhlulunda həll olunan maddə nə adlanır ?
A) Dispers kontur
B) Dispers faza
C) Normal məhlul
D) Ağırlaşdırıcı
E) Dispers mühit
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: P.Quliyev,H.Məcidov, S.Cəlalov. Qazma məhlulları. Dərslik. Bakı, 2003

6. Qazma məhlulunda həlledici necə adlanır ?
A) Dispers mühit
B) Dispers inhibitor
C) Normal məhlul
D) Ağırlaşdırıcı

E) Dispers faza
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: P.Quliyev,H.Məcidov, S.Cəlalov. Qazma məhlulları. Dərslik. Bakı, 2003

7. 1 Amerika qalonu neçə litrdir?
A) 3,48 litr
B) 3,25 litr
C) 3,78 litr
D) 4,45 litr
E) 4,49 litr
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: C.C.Azar, Q.R.Samuel. Qazma Mühəndisliyi. Bakı, 2014

8. Qazma baltalarının əsas növləri aşağıdakı hansı bənddə düzgün göstərilib?
A) Şaroşkalı konusvari baltalar, kombinəedilmiş baltalar
B) Pərli kəsici baltalar, pərsiz kəsici baltalar
C) Şaroşkalı konusvari baltalar, fırlana bilən baltalar
D) Şaroşkalı konusvari baltalar, pərli kəsici baltalar, trapesianal kəsici baltalar
E) Şaroşkalı konusvari baltalar, pərli kəsici baltalar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: C.C.Azar, Q.R.Samuel. Qazma Mühəndisliyi. Bakı, 2014

9. Suxurun vahid kütləsini çıxarmaq üçün lazım olan enerji miqdarına nə deyilir?
A) Maksimal enerji
B) Minimal enerji
C) Xüsusi enerji

D) Sərf edilən enerji
E) Enerji yığımı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: C.C.Azar, Q.R.Samuel. Qazma Mühəndisliyi. Bakı, 2014

10. Texniki sənədlərin hazırlanmasına dair göstərilənlərdən hansı doğru deyil?
A) Sənədlər çap olunarkən vərəqdə soldan – 25 mm məsafə saxlanılır
B) Sənədlər çap olunarkən vərəqdə yuxarıdan – 20 mm məsafə saxlanılır
C) Sənədin tarixi – sənədin hazırlandığı gündür
D) İki və daha artıq səhifəsi olan sənədlər ikinci səhifədən başlayaraq nömrələnməlidir
E) Sənədin tarixi, həmçinin sənədin məzmununda olan tarixlər rəqəmlə yazılmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın
aparılmasına dair təlimat

11. İki və daha artıq səhifəsi olan sənədlər hansı səhifədən başlayaraq nömrələnməlidir?
A) Vərəq sayı 1000-dən artıq olarsa 3-cü səhifədən
B) Vərəq sayı 1000-dən az olarsa 2-ci səhifədən
C) 3-cü səhifədən
D) 1-ci səhifədən
E) 2-ci səhifədən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın
aparılmasına dair təlimat

12. Aktın hazırlanması zamanı mətn hansı hissələrdən ibarət olur?
A) Giriş və şərh hissədən

B) Qərar və sərəncam hissədən
C) Giriş və əsas hissədən
D) Sərəncam və şərh hissədən
E) Yalnız sərəncam hissədən
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın
aparılmasına dair təlimat

13. Sənədlərin hazırlanmasına dair göstərilənlərdən hansılar doğrudur?
1. Sənədin rəsmiləşdirilməsi-sənədin imzalanması, təsdiq edilməsi və ona möhür vurulması
vasitəsilə həyata keçirilir
2. Sənədi imzalamalı olan şəxs olmadıqda, əvəzinə sözü yazılmaqla və ya vəzifənin qabağına
xətt çəkilməklə imzalanmalıdır
3. Sənədin imzalanmasının və ya təsdiq edilməsinin tarixi sənədin tarixi hesab edilir
4. Sənədin tarixi rəqəmlə, sənədin məzmununda olan tarixlər isə həm rəqəmlə, həm də
sözlə yazılmalıdır
5. Aktın tərtib olunduğu yer və tarix aktda yazılan hadisənin yerinə və tarixinə uyğun
gəlməlidir
A) 1, 3, 4
B) 1, 3, 5
C) 2, 4, 5
D) 2, 5
E) 1, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın
aparılmasına dair təlimat

14. Ən yüksək mexaniki qazma sürəti hansı qazma məhlulunun istifadəsi zamanı təmin
olunur?
A) Quru hava
B) Köpük

C) Neft əsaslı
D) Su əsaslı
E) Nəm hava
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: C.C.Azar, Q.R.Samuel. Qazma Mühəndisliyi. Bakı, 2014

15. Quyu tikintisi üçün layihə, tikinti-quraşdırma işlərinin aparılmasına ən azı neçə gün
qalmış təsdiq edilməlidir?
A) 75 gün
B) 90 gün
C) 60 gün
D) 30 gün
E) 45 gün
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neft və qaz quyularının tikintisi üçün layihə-smeta sənədlərinin tərkibi,
hazırlanması, razılaşdırılması və təsdiq edilməsi qaydaları üzrə təlimat. Bakı, 2015

16. Quyu tikintisinin əsas sənədi hansıdır?
A) Quyu quruluşunun sxemi
B) İşçi sxemlər
C) Smeta sənədləri
D) Geoloji-texniki tapşırıq
E) İşçi layihə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft və qaz quyularının tikintisi üçün layihə-smeta sənədlərinin tərkibi,
hazırlanması, razılaşdırılması və təsdiq edilməsi qaydaları üzrə təlimat. Bakı, 2015

17. Aşağıdakılardan hansı işçi sxemlərin tərkibinə daxil deyil?
A) Quyu avadanlığının sxemi
B) Tələb olunan materialların siyahısı
C) Qazma məhlulu sıxlığının dərinlik üzrə dəyişməsi qrafiki
D) Quyu quruluşunun sxemi
E) Quyunun geoloji kəsilişinin profili
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft və qaz quyularının tikintisi üçün layihə-smeta sənədlərinin tərkibi,
hazırlanması, razılaşdırılması və təsdiq edilməsi qaydaları üzrə təlimat. Bakı, 2015

18. Qazma dəzgahının illik məhsuldarlığını təyin edərkən, normativ göstərici tN-in qiyməti
neçə götürülür?
A) 12,17 m/dəz-ay
B) 12,87 dəz-ay
C) 12,07 dəz-ay
D) 12,87 m/dəz-ay
E) 12,17 dəz-ay
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: A.S.İsayev. İstehsalın təşkili əsasları. Bakı, 2009

19. Hansı quyular keçici quyular adlanır?
A) Geoloji səbəblərdən layihədə göstərilən müddətdə tikintisi yekunlaşmayan quyular
B) Texniki səbəblərdən layihədə göstərilən müddətdə tikintisi yekunlaşmayan quyular
C) Tikinti müddəti 1 ildən artıq olan quyular
D) Bir aydan o biri aya keçən qazılan quyuları
E) Bir ildən o biri ilə keçən qazılan quyular
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.S.İsayev. İstehsalın təşkili əsasları. Bakı, 2009

20. Neft və qaz quyularının tikintisi üçün layihə-smeta sənədləri hansı idarə tərəfindən
hazırlanır?
A) “Neftqazelmitədqiqatlayihə” institutu
B) “Azneft” istehsalat birliyi
C) Qazma departamenti
D) Tikinti komitəsi
E) “Nef-qaz tikinti tresti”
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft və qaz quyularının tikintisi üçün layihə-smeta sənədlərinin tərkibi,
hazırlanması, razılaşdırılması və təsdiq edilməsi qaydaları üzrə təlimat. Bakı, 2015

21. Layihə-smeta sənədləri hansı müddətdə hazırlanmalı, razılaşdırılmalı və təsdiq
olunmalıdır?
A) 3 ay
B) 6 ay
C) 120 gün
D) 130 gün
E) 125 gün
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft və qaz quyularının tikintisi üçün layihə-smeta sənədlərinin tərkibi,
hazırlanması, razılaşdırılması və təsdiq edilməsi qaydaları üzrə təlimat. Bakı, 2015

22. Quyu tikintisinin layihə tapşırığı kim tərəfindən hazırlanır?
A) Sifarişçi təşkilatın iştirakı ilə icraçı təşkilat tərəfindən işlənib hazırlanır
B) Sifarişçi təşkilatın iştirakı ilə layihəçi təşkilat tərəfindən işlənib hazırlanır
C) Layihəçi təşkilatın - baş layihəçinin iştirakı ilə sifarişçi tərəfindən işlənib hazırlanır

D) Layihəçi təşkilatın - baş layihəçinin iştirakı ilə layihənin baş icraçısı tərəfindən işlənib
hazırlanır
E) Layihəçi təşkilatın - baş layihəçinin iştirakı ilə işçi layihənin sifarişçisi tərəfindən işlənib
hazırlanır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neft və qaz quyularının tikintisi üçün layihə-smeta sənədlərinin tərkibi,
hazırlanması, razılaşdırılması və təsdiq edilməsi qaydaları üzrə təlimat. Bakı, 2015

23. Fərdi işçi layihə nə üçün hazırlanır?
A) Sayı 2-dən artıq olmayan quyuların tikintisi üçün
B) Tək quyu tikintisi üçün
C) Axtarış quyularının tikintisi üçün
D) Kəşfiyyat quyularının tikintisi üçün
E) Dərinliyi 1000 m-dən artıq olmayan quyuların tikintisi üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft və qaz quyularının tikintisi üçün layihə-smeta sənədlərinin tərkibi,
hazırlanması, razılaşdırılması və təsdiq edilməsi qaydaları üzrə təlimat. Bakı, 2015

24. Qazma alətinin (qazma kəməri) tərkibinə hansılar daxildir?
A) Ağırlaşdırılmış qazma borusu, qazma boruları, fırlanğıc və qazma baltası
B) Qazma boruları, tal sistemi və qazma baltası
C) İşlək boru, qazma boruları, fırlanğıc və qazma baltası
D) İşlək boru, ağırlaşdırılmış qazma borusu, fırlanğıc və qazma baltası
E) İşlək boru, qazma boruları və ağırlaşdırılmış qazma borusu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: C.C.Azar, Q.R.Samuel. Qazma Mühəndisliyi. Bakı, 2014

25. Rotor Qazması ilə turbin Qazmasını fərqləndirən cəhətlərdən hansı doğru deyil?

A) Turbin Qazmasında qazma kəməri statik vəziyyətdə dayanır və ancaq balta özü fırlanır,
rotor Qazmasında isə balta ilə qazma kəməri eyni anda fırlanır
B) Rotor Qazmasında pərli baltalardan istifadə olunduğu halda, turbin Qazmasında istifadə
olunmur
C) Turbin Qazmasında baltanın fırlanması turbin qazıyıcısı hesabına təmin edilir, rotor
Qazmasında isə rotor hesabına təmin edilir
D) Rotor Qazmasında baltaya oxboyu yük qazma kəməri ilə verilir, turbin Qazmasında isə
qazma məhlulu ilə verilir
E) Rotor Qazmasında balta birbaşa Qazma kəmərinin aşağı ucuna bağlanır, turbin
Qazmasında balta ilə qazma kəməri arasında turbin qazıyıcısı yerləşdirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: B.A.Quliyev, M.M.Şirinov. Neft və qaz quyularının qazılması. Bakı, 2009

26. Müasir Qazma üsullarının tələblərinə uyğun olaraq hazırlanan qazma borularının
ölçüləri hansılardır?
A) 48, 73, 114, 168 mm
B) 60, 102, 127, 140 mm
C) 60, 89, 127, 219 mm
D) 48, 89, 102, 114 mm
E) 60, 102, 140, 192 mm
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: B.A.Quliyev, M.M.Şirinov. Neft və qaz quyularının qazılması. Bakı, 2009

27. Lay təzyiqinin sabit saxlanılması məqsədilə laya suyun vurulması üçün qazılmış quyular
necə adlanır?
A) Xüsusi quyular
B) Kəşfiyyat quyuları
C) Müşahidəçi quyular
D) İnjeksiya quyuları

E) Qiymətləndirici quyular
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: B.A.Quliyev, M.M.Şirinov. Neft və qaz quyularının qazılması. Bakı, 2009

28. Aşağıdakılardan hansı rotorlu qazma qurğusunun tərkib hissələrinə aid deyil?
A) Hasilata nəzarət sistemi
B) Atqıya qarşı nəzarət-idarəetmə sistemləri
C) Qazma məhlulunun dövranı sistemi
D) Güc sistemi
E) Qaldırma-endirmə sistemi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: C.C.Azar, Q.R.Samuel. Qazma Mühəndisliyi. Bakı, 2014

29. Təbii Qazma məhlulu nədir?
A) Quyunun kəsilişi Qazma məhlulu üçün yararlı gillərdən təşkil olunduqda qazma
məhlulunun bilavasitə quyunun içərisində əldə edilməsi
B) Quyunun kəsilişi gilsiz süxurlardan təşkil olunduqda Qazma məhlulunun quyunun
içərisində əldə edilməsi
C) Qazılmış quyudan çıxan gil süxurlarından istifadə edərək Qazma məhlulunun
hazırlanması
D) Dispers fazası yalnız gildən ibarət olan Qazma məhlulu təbii Qazma məhlulu adlanır
E) Dispers fazanı gil, dispers mühiti isə su təşkil edən qazma məhlulu təbii Qazma məhlulu
adlanır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

30. İllik qazma işlərinin həcmi dedikdə nə başa düşülür?
A) Müəssisənin 1 il ərzində qazdığı ümumi metr (dərinlik)

B) Müəssisənin 1 il ərzində qazıb təhvil verdiyi quyuların sayı və ümumi dərinlik
C) Bir Qazma briqadasının 1 il ərzində qazdığı ümumi metr (dərinlik)
D) Müəssisənin 1 il ərzində Qazma işləri apardığı quyuların sayı
E) Müəssisə tərkibində olan Qazma briqadalarının ayrı-ayrılıqda qazdıqları ümumi dərinlik
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft və qaz quyularının tikintisi üçün layihə-smeta sənədlərinin tərkibi,
hazırlanması, razılaşdırılması və təsdiq edilməsi qaydaları üzrə təlimat. Bakı, 2015

31. Müəssisə tərəfindən illik Qazma işlərinin həcmi necə təyin edilir?
A) Müəssisənin son ildəki Qazma işlərinin həcminə əsasən
B) Müəssisənin son 2 ildəki Qazma işlərinin həcminə əsasən
C) Müəssisənin rentabel işləməsinin təmin edilməsinə əsasən
D) Müəssisədə işləyən işçilərin ümumi sayına əsasən
E) Müəssisənin tabeliyində olan texnika və avadanlıqların gücünə əsasən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft və qaz quyularının tikintisi üçün layihə-smeta sənədlərinin tərkibi,
hazırlanması, razılaşdırılması və təsdiq edilməsi qaydaları üzrə təlimat. Bakı, 2015

32. Sənədin tarixi dedikdə nə başa düşülür?
A) Sənədin imzalanması və ya təsdiq edilməsi tarixi
B) Sənədin yazıldığı tarix
C) Sənədin yazılıb çap edildiyi tarix
D) Sənədin göndərildiyi tarix
E) Sənədin qəbul edildiyi tarix
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın
aparılmasına dair təlimat

33. Sənədin tarixi kim tərəfindən qoyulur?
A) İdarənin baş mühəndisi tərəfindən
B) Sənədi hazırlayan şəxs tərəfindən
C) İmzalayan və ya təsdiq edən vəzifəli şəxs tərəfindən
D) Şöbə rəisi və ya onun vəsifəsini icra edən şəxs tərəfindən
E) Müəssisə rəhbəri tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın
aparılmasına dair təlimat

34. Sərəncam mahiyyətli sənədlər üçün blanklar hansı standarta əsasən hazırlanır?
A) 9.27-90 dövlətlərarası standart üzrə
B) 6.42-70 dövlətlərarası standart üzrə
C) 9333-90 standartı üzrə
D) 9327-60 standartı üzrə
E) 6.38-90 dövlətlərarası standart üzrə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın
aparılmasına dair təlimat

35. Qazma müəssisəsinin istehsalat-texniki fəaliyyətini müəyyən etmək üçün hansı
sistemdən istifadə edirlər?
A) Hesabat sistemindən
B) Göstəricilər sistemindən
C) Tapşırıq sistemindən
D) Ümumiləşdirici sistemdən

E) Keyfiyyət və kəmiyyət sistemindən
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: A.S.İsayev. İstehsalın təşkili əsasları. Bakı, 2009

36. İstehsalın ixtisaslaşması dedikdə nə başa düşülür?
A) Müxtəlif növ istehsalın və bölmələrin bir müəssisə daxilində iriləşməsi
B) Müəssisədə və onun tərkibində olan sexlərdə yüksək ixtisaslaşmış mühəndis və işçi
heyyətinin olması
C) Müəssisənin yeni qəbul edilmiş nomenklaturada məhsul istehsalına ən qısa müddətdə
uyğunlaşması
D) Müəssisənin sexlərinin uzun müddət və dəyişməz təkrar olunan nomenklaturada məhsul
istehsalına uyğunlaşması
E) Müəssisənin iriləşməsi, yəni ən iri müəssisələrdə istehsalın cəmlənməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: A.S.İsayev. İstehsalın təşkili əsasları. Bakı, 2009

37. İxtisaslaşmanın hansı formaları mövcuddur?
A) Məlumat üzrə; detal üzrə; texnologiya üzrə
B) Sahə üzrə; sex üzrə; texnologiya üzrə
C) Kadr üzrə; müəssisə üzrə; sahə üzrə
D) Məlumat üzrə; sex üzrə; texnologiya üzrə
E) Sahə üzrə; əməliyyatlar üzrə; idarəçilik üzrə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: A.S.İsayev. İstehsalın təşkili əsasları. Bakı, 2009

38. Qərarın mətni hansı hissələrdən ibarət olur?
A) Şərh və əsas hissə

B) Giriş və şərh
C) Giriş və əsas hissə
D) Yalnız sərəncam
E) Şərh və sərəncam
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın
aparılmasına dair təlimat

39. Rotor qazmasının əsas məqsədi hansıdır?
A) Quyunun qazılmasını və tamamlanmasını ən qısa vaxt ərzində yerinə yetirmək
B) Quyunun qazılmasını və tamamlanmasını ən az işçi sayı ilə yerinə yetirmək
C) Quyunun qazılmasını və tamamlanmasını yaxşı hava şəraiti olduqda yerinə yetirmək
D) Quyunun qazılmasını və tamamlanmasını ən az maddi vəsait sərf etməklə yerinə
yetirmək
E) Quyunun qazılmasını və tamamlanmasını ən az qazma məhlulu sərf etməklə yerinə
yetirmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: C.C.Azar, Q.R.Samuel. Qazma Mühəndisliyi. Bakı, 2014

40. Dəniz qazma qurğularının quru qazma qurğularından əsas fərqi nədir?
A) Rayzerin (dikboru) olması
B) Məhlul şlanqının olması
C) Tal kanatının olması
D) Rotor stolunun olması
E) Fırlanğıcın olması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: C.C.Azar, Q.R.Samuel. Qazma Mühəndisliyi. Bakı, 2014

41. İşçi sənədlərin tərkibinə aşağıdakılardan hansılar daxildir? (tam uyğun cavabı qeyd
edin)
1. İşçi sxemlər
2. Quyu avadanlığı sxemi
3.Təlimatda göstərilən qayda üzrə işlənib hazırlanan smeta sənədləri
4.Tələb olunan materalların siyahısı
5.Quyu quruluşunun sxemi
A) 1,3,5
B) 1,2,5
C) 2,4,5
D) 1,3,4
E) 2,3,5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neft və qaz quyularının tikintisi üçün layihə-smeta sənədlərinin tərkibi,
hazırlanması, razılaşdırılması və təsdiq edilməsi qaydaları üzrə təlimat. Bakı, 2015

42. Layihə və axtarış işləri kimlər arasında bağlanan müqavilə əsasında yerinə yetirilir?
A) Sifarişçi ilə icraçı
B) İcraçı ilə baş layihəçi
C) Sifarişçi ilə baş layihəçi
D) Baş layihəçi ilə köməkçi icraçı layihə təşkilatları
E) Sifarişçi ilə köməkçi icraçı layihə təşkilatları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft və qaz quyularının tikintisi üçün layihə-smeta sənədlərinin tərkibi,
hazırlanması, razılaşdırılması və təsdiq edilməsi qaydaları üzrə təlimat. Bakı, 2015

43. Qazma borularının istismarı zamanı aşağıdakı hallardan hansı qadağan deyil?
A) Qoruyucu qapaqlar bağlandıqdan sonra boruların buruğa verilməsi

B) Qazma borusunun ucunun rotora zərb ilə dəyməsi
C) Qaldırıcı qarmağın nasaz yayı ilə qaldırma-endirmə əməliyyatının aparılması
D) Maşın açarının boru gövdəsindən yapışması
E) Borunun tam açılmamış vəziyyətində nipelin muftadan çıxarılması
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: D.Ə.İsgəndərov, Y.Ə.İbrahimov. Neft və qaz quyularının əsaslı təmiri. Bakı, 2015

44. Aşağıdakılardan hansılar maili qazmanın tətbiq sahələrinə aiddir?
1. Dənizdə vahid nöqtədən qrup halında quyuların qazılması
2. Yan lülənin qazılması
3. Minimal xərclə qazmaya nail olmaq üçün digər quyulara uzaq məsafədə qazma
4. Fontan vurma dayanan quyular üçün köməkçi quyuların qazılması
5. Potensial problemli laylarda qazma işi aparmaq
6. Planlaşdırılmış əlçatmaz yerlərin qazılması
A) 1,3,5
B) 2,3,4
C) 2,3,5
D) 1,4,5
E) 1,2,6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: C.C.Azar, Q.R.Samuel. Qazma Mühəndisliyi. Bakı, 2014

45. 1 Atmosfer neçə meqa Paskala bərabərdir?
A) 10 Mpa
B) 0,01 Mpa
C) 0,1 Mpa
D) 1,0 Mpa
E) 0,001 Mpa

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: P.Quliyev,H.Məcidov, S.Cəlalov. Qazma məhlulları. Dərslik. Bakı, 2003

46. Choose the correct variant:
If you took more exercise you _______________ better.
A) Would feel
B) Will feel
C) Feel
D) Felt
E) Would felt
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Raymond Murphy. English Grammar in Use (Intermediate). Cambridge, 2004

47. Translate the phrase into English:
Yüksək inkişaf etmiş ölkələr
A) The countries which are high developed
B) The countries developed very high
C) Highly developing countries
D) Highly developed countries
E) High developed countries
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Sarah Cunningham, Peter Moor. New Cutting Edge (Pre-Intermediate). Cambridge,
2005

48. Choose the correct variant:
I'm sorry that looks awful - those two colours "............"
A) Smash
B) Crash

C) Clash
D) Hash
E) Flash
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Michael McCarthy and Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use (UpperIntermediate). Cambridge, 2001

49. Choose the correct variant:
After what you've "..........", I'm sure you need a holiday.
A) Felt
B) Sensed
C) Acted
D) Experienced
E) Looked
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Sarah Cunningham, Peter Moor. New Cutting Edge (Pre-Intermediate). Cambridge,
2005

50. Choose the correct variant to complete the sentence:
We won't "..........." that now but I don't think we can avoid the subject much longer.
A) Discuss
B) Enter
C) İntroduce
D) İnterrupt
E) Salute
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Stuart Redman. English Vocabulary in Use (Pre-Intermediate and Intermediate).
Cambridge, 1997

51. Choose the correct variant:
There were so many members of the political party who had ".........." the leader that he
resigned.
A) İnsisted
B) İnvited
C) Apposed
D) Opposed
E) Supported
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Michael McCarthy and Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use (UpperIntermediate). Cambridge, 2001

52. Choose the correct variant:
If petrol prices ".........." any more, I shall have to use a bicycle.
A) Ascend
B) Raise
C) İncrease
D) Develop
E) Go down
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Stuart Redman. English Vocabulary in Use (Pre-Intermediate and Intermediate).
Cambridge, 1997

53. Choose the correct variant:
I'm sorry I interrupted you, please ....... from where I so rudely stopped you.
A) Continue
B) Stop

C) Speak
D) Finish
E) Stand on
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Stuart Redman. English Vocabulary in Use (Pre-Intermediate and Intermediate).
Cambridge 1997

54. Choose the correct translation:
On September 13, 1992, according to a Decree of the President of the Republic of
Azerbaijan, SOCAR was established on basis of the Azerineft State Concern and
Azerneftkimya Production Association.
A) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 sentyabr 1992-ci il tarixli Fərmanı ilə
"Azərineft" Dövlət Konserni və "Azərnefkimya" İstehsalat Birliyininin bazasında ARDNŞ
yaradılmışdır.
B) Yanacaq ehtiyatlarını artırmaq məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13
sentyabr 1992-ci il tarixli Fərmanı ilə ARDNŞ yaradılmışdır.
C) Neft sərvətlərindən istifadəni vahid dövlət siyasəti əsasında həyata keçirmək məqsədi ilə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə "Azərineft" Konserni və "Azərnefkimya"
Birliyininin bazasında ARDNŞ yaradılmışdır.
D) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 sentyabr 1992-ci il tarixli Fərmanı ilə
"Azərineft" Dövlət Konserni bazasında ARDNŞ yaradılmışdır.
E) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 sentyabr 1992-ci il tarixli Fərmanı ilə
"Azərnefkimya" İstehsalat Birliyininin bazasında ARDNŞ yaradılmışdır.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: www.socar.az/en/company (01.11.2018) / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkəti haqqında məlumat, Azərbaycanda neft-qazçıxarma tarixi, SOCAR-ın tarixi, missiya və
məramı

55. Choose the correct translation:
Müasir dövrümüzdə Balaxanıdakı neft quyusundan tapılmış daş üzərindəki yazı həmin
quyunun 1594-cü ildə usta Allahyar Məmməd Nuroğlu tərəfindən qazıldığı barədə xəbər
verir.

A) Inscriptions on a stone found recently in a well in Balakhany, tell of the well were drilled
by Allahyar Mammad Nuroghlu in 1594
B) Inscriptions on a stone found early in a well in Balakhany, tell of these wells being drilled
by foreman Allahyar Mammad Nuroghlu in 1594
C) Inscriptions on a stone found recently in the wells in Balakhany, tell of those wells being
drilled by foreman Allahyar Mammad Nuroghlu in 1594
D) Inscriptions on a stone found recently in a well in Balakhany, tell of the well being
drilled by foreman Allahyar Mammad Nuroghlu in 1594
E) Inscriptions on a stone found recently in a well in Balakhany, tell of the well being drilled
by Allahyar Mammad Nuroghlu in 1584
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: www.socar.az/en/company (01.11.2018) / Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Neft Şirkəti haqqında məlumat, Azərbaycanda neft-qazçıxarma tarixi, SOCAR-ın tarixi,
missiya və məramı

56. Choose the correct translation:
The Company possesses seal, stamps, letterheads and other distinguishing insignias with a
depiction of the emblem of the Azerbaijan Republic and the Company name.
A) Şirkət üzərində Azərbaycan Respublikasının gerbi təsvir edilmiş və şirkətin adı
göstərilmiş möhürə, blanklara, digər fərqləndirici nişanlara malikdir
B) Şirkət üzərində Azərbaycan Respublikasının bayrağı təsvir edilmiş və göstərilmiş
möhürə, ştamplara, blanklara, digər fərqləndirici nişanlara malikdir
C) Şirkət üzərində Azərbaycan Respublikasının gerbi təsvir edilmiş və şirkətin adı
göstərilmiş möhürə, ştamplara, blanklara, digər fərqləndirici nişanlara malikdir
D) Şirkət üzərində Azərbaycan Respublikasının möhürü təsvir edilmiş və şirkətin adı
göstərilmiş ştampa, blanklara, digər fərqləndirici nişanlara malikdir
E) Şirkət üzərində Azərbaycanın gerbi təsvir edilmiş və şirkətin adı göstərilmiş möhürə,
ştamplara, blanklara, digər fərqləndirici nişana malikdir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: www.socar.az/en/company (01.11.2018) / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkəti haqqında məlumat, Azərbaycanda neft-qazçıxarma tarixi, SOCAR-ın tarixi, missiya və
məramı

57. Choose the correct translation:
Şirkət qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada mühasibat uçotunu aparır, statistika
hesabatını tərtib edir və müvafiq dövlət orqanlarına təqdim edir.

A) The Company keeps account according to the law, and compiles a statistical report
which it submits to the relevant state bodies
B) The Company has keeped accounts according to the law, and compiles a statistical
reports which it submits to the relevant state bodies
C) The Company keeps accounts, and compiles a statistical report which it submits to the
relevant state bodies
D) The Company keeps accounts according to the law, and compiles a report which it
submits to the relevant state bodies
E) The Company keeps accounts according to the law, and implements a statistical reports
which it submits to the relevant state bodies
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: www.socar.az/en/company (01.11.2018) / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkəti haqqında məlumat, Azərbaycanda neft-qazçıxarma tarixi, SOCAR-ın tarixi, missiya və
məramı

58. Choose the correct translation:
Məramımız əməliyyat effektivliyi, sosial və ekoloji məsuliyyəti qabaqcıl təcrübəyə uyğun,
dünyanın şaquli inteqrasiya olunmuş beynəlxalq enerji şirkətinə çevrilməkdir.

A) Our vision was to became a vertically international energy company resting upon
experience on operation efficiency, sosial and environmental responsibility
B) Our vision is to become a vertically integrated international energy company resting
upon advanced experience on operation efficiency, social and environmental responsibility
C) Our vision is to became a vertically to integrate international energy company resting
upon advanced experience on operation efficiency, sosial and environmental responsibility
D) Our vision is to become a vertically to integrate esteemed energy company resting upon
advanced experience on operation efficiency, social and environmental responsibility

E) Our vision is to become a vertically integrated international energy company resting
upon advanced experience on operation efficiency, sosial and environmental
irresponsibility
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: www.socar.az/en/company (01.11.2018) / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkəti haqqında məlumat, Azərbaycanda neft-qazçıxarma tarixi, SOCAR-ın tarixi, missiya və
məramı

59. Choose the correct translation:
Nəqliyyat İdarəsi SOCAR-ın müəssisə və təşkilatlarına nəqliyyat xidməti göstərir.
A) Transportation Department provides transport service to the enterprises and
organizations of SOCAR
B) Transportation Institute apply transportation service to the enterprises and
organizations of SOCAR

C) The Transportation Office provide transportation service to the SOCAR’s enterprises and
organizations
D) The Transportation Department supply SOCAR with transport service
E) Transportation Department provide transportation service to the SOCAR’s offices and
organizations
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İki Sahil gündəlik-ictimai siyasi qəzet N=26 (6935). Bakı, 20 sentyabr 2017

60. Choose the correct translation:
Nəqliyyat İdarəsinin nəqliyyat və xüsusi texnika vasitələrinin 79 faizindən çoxunun
istehsalat ili 10 ilə qədərdir.
A) 79 percent of the transportation and special vehicles of Transportation Department are
over 10 years of production
B) More than 79 percent of the transport and special vehicles of Transportation Department
are up to 10 years of production
C) More than 79 percent of the transportation and special vehicles of Transportation
Department are up to 10 years

D) Much than 79 percent transport and special vehicles of Transportation Department were
up to 10 years of production
E) Less than 79 percent of the transport and special vehicles of the Transportation
Department are up to 10 years of production
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İki Sahil gündəlik-ictimai siyasi qəzet N=26 (6935). Bakı, 20 sentyabr 2017

61. Choose the correct translation:
2015-ci ildə Nəqliyyat İdarəsi tərəfindən 90 ədəd müasir standartlara cavab verən nəqliyyat
və xüsusi texnika vasitələri istismara buraxılmışdır.
A) 90 transportation and special vehicles that meets modern standards was commissioned
by Transportation Department in 2015
B) 90 transport and special vehicles that meets modern standards were put into service by
the Transportation Department
C) 90 transport and special vehicles that meets modern standards were put into service by
Transportation Department in 2015
D) 90 transportation and special vehicles that meets modern standards were put into
service by Transportation Department
E) 90 transport and special vehicles that meets modern standards were bought by the
Transportation Department in 2015
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İki Sahil gündəlik-ictimai siyasi qəzet N=26 (6935). Bakı, 20 sentyabr 2017

62. Choose the correct translation:
Müasir nəqliyyat vasitələrində texniki hazırlıq əmsalının yüksəldilməsi məqsədiylə detal və
aqreqatların hazırlanmasında daha yüksək və mürəkkəb texnologiyalardan istifadə edilir.
A) Most highest and sophisticated tecnologies is used in the preparation of details and
aggregates in order to increase the technical readiness in modern vehicles
B) Highest and sophisticated tecnologies are used in the preparation of details in order to
increase the technical readiness coefficient in modern vehicles
C) Higher and sophisticated tecnologies were used in the preparation of aggregates in order
increase the technical readiness coefficient in modern vehicles

D) Higher and sophisticated tecnologies are used in the preparation of details and
aggregates in order to increase the technical readiness coefficient in modern vehicles
E) High and sophisticated tecnologies are used in the preparation of details and aggregates
in order to increase the readiness coefficient in vehicles
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İki Sahil gündəlik-ictimai siyasi qəzet N=26 (6935). Bakı, 20 sentyabr 2017

63. Choose the correct translation:
Nəqliyyat İdarəsi texniki istehsalat sahəsinə böyük diqqət yetirir və ən müasir diaqnostika,
təmir avadanlıqlarından istifadə edir.
A) Transportation Department pays attention to the field of technical production and uses
latest diagnostics and maintenance equipments
B) The Transportation Department pay attention to the technical production and uses the
latest diagnostics and maintenance equipment
C) Transportation Department pays great attention to the field of technical production and
use diagnostics and maintenance equipment
D) The Transportation Department pays great attention to the field of production and uses
the latest maintenance equipment
E) Transportation Department pays great attention to the field of technical production and
uses the latest diagnostics and maintenance equipment
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İki Sahil gündəlik-ictimai siyasi qəzet N=26 (6935). Bakı, 20 sentyabr 2017

64. Choose the correct translation:
Nəqliyyat İdarəsi müasir mühərriklərin təmirini həyata keçirir.
A) Transportation Department carries out the maintenance of modern engines
B) The Transportation Department carry out maintenance of modern engines at the factory
level
C) Transportation Office carries out maintenance of engines at the factory level
D) Transportation Office carry out maintenance of modern engines at the factory level
E) Transportation Department carries out maintenance of engines

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İki Sahil gündəlik-ictimai siyasi qəzet N=26 (6935). Bakı, 20 sentyabr 2017

65. Choose the correct translation:
Nəqliyyat İdarəsi gələcəkdə SOCAR-ın müəssisə və təşkilatlarına xidmət edən texnoloji
nəqliyyat vasitələrini daha yeni və məhsuldar texnikalarla əvəz edəcək.

A) Transportation Department replace the techonological vehicles serving the enterprises
of SOCAR with newer and more productive techniques
B) Transportation Department will replace the techonological vehicles serving the
enterprises and organizations of SOCAR with newer and more productive techniques
C) The Transportation Department will replace the vehicles serving the enterprises and
organizations of SOCAR with newer and productive techniques
D) Transportation Department will replace the techonological vehicles serving the
organizations of SOCAR with newer and more productive techniques
E) Transportation Department replace the techonological serving the enterprises and
organizations of SOCAR with newer and more productive techniques
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İki Sahil gündəlik-ictimai siyasi qəzet N=26 (6935). Bakı, 20 sentyabr 2017

66. Choose the correct translation:
Nəqliyyat İdarəsi Türk Standartları İnstitutu tərəfindən verilmiş İSO-9001, İSO-14001,
OSHAS-18001 beynəlxalq standartlarını tətbiq edir.
A) Transportation Department applies ISO-9001, ISO-14001, OSHAS-18001 standards
issued by Turkish Standards Institute
B) Transportation Department applies ISO-9001, OSHAS-18001 international standards
issued by Turkish Standards Institute
C) Transportation Department applies ISO-9001, ISO-14001, OSHAS-18001 international
standards issued by Turkish Standards Institute
D) Transportation Department applies ISO-9001, ISO-14001, OSHAS-18001 international
standards issued by Turkish Institute

E) Transportation Department applies ISO-9001, ISO-14001, OSHAS-18001 international
standards by Turkish Standards Institute
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İki Sahil gündəlik-ictimai siyasi qəzet N=26 (6935). Bakı, 20 sentyabr 2017

67. Choose the correct translation.
Nəqliyyat İdarəsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Dövlət
Neft Şirkətinin strukturunun təkminləşdirilməsi haqqında” 24 fevral 2014-cü il tarixli
Fərmanına uyğun olaraq yaradılmışdır.
A) Transportation Department was established according to the Decree of the President
dated 24 February 2014 on “Improving the structure of the State Oil Company of the
Azerbaijan Republic”
B) Transportation Department was established according to the President of the Republic of
Azerbaijan dated 24 February 2014 on “Improving the structure of the State Oil Company of
the Azerbaijan Republic”
C) Transportation Department was established according to the Decree of the President of
the Republic of Azerbaijan on “Improving the structure of the State Oil Company of the
Azerbaijan Republic”
D) Transportation Department was established according to the Decree of the President of
the Republic of Azerbaijan dated 24 February 2014 on “Improving the structure of the State
Oil Company of the Azerbaijan Republic”
E) Transportation Department was established according to the Decree of the President of
the Republic of Azerbaijan dated 24 February 2014 on “Improving the State Oil Company of
the Azerbaijan Republic”
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İki Sahil gündəlik-ictimai siyasi qəzet N=26 (6935). Bakı, 20 sentyabr 2017

68. Choose the correct translation:
Əsrin müqaviləsi 12 Dekabr 1994-cü ildə qüvvəyə mindi.

A) The Contract of the Century entered into force on December 12, 1994
B) The Agreement of the Century was confirmed on December 12, 1994

C) The Agreement of the Century came into force in December 12, 1994
D) The Contract of the Century has been entered into force in December 12, 1994
E) The Contract of the Century confirmed in December 12, 1994
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: www.socar.az/en/company (01.11.2018) / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkəti haqqında məlumat, Azərbaycanda neft-qazçıxarma tarixi, SOCAR-ın tarixi, missiya və
məramı

69. Choose the correct translation:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti dünyada tanınmış və regiounun ən böyük
neft şirkətlərindən biridir.

A) State Oil Company of Azerbaijan Republic is one of the popular and biggest oil company
in the region
B) The State Oil Company of the Azerbaijan Republic is one of the well-known in the world
and the largest oil companies in the region
C) State Oil Company of Azerbaijan Republic is one of the famous and the biggest oil
company in the world
D) State Oil Company of Azerbaijan Republic is one of the well-known in the world and the
most biggest companies in the region
E) The State Oil Company of the Azerbaijan Republic is one of the famous and largest oil
company in the region
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: www.socar.az/en/company (01.11.2018) / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkəti haqqında məlumat, Azərbaycanda neft-qazçıxarma tarixi, SOCAR-ın tarixi, missiya və
məramı

70. Choose the correct translation.
SOCAR implements its activity in Turkey through SOCAR Turkey Energy Company.

A) SOCAR Türkiyədəki fəaliyyətini SOCAR Turkey Enerji Şirkəti vasitəsilə həyata keçirir

B) SOCAR fəaliyyətini SOCAR Turkey Enerji Şirkəti vasitəsilə həyata keçirir
C) SOCAR Türkiyədəki fəaliyyətini SOCAR Turkey Enerji Şirkətinin köməkliyi ilə həyata
keçirir
D) SOCAR Türkiyədəki fəaliyyətini SOCAR Turkey Enerji Şirkəti vasitəsilə həyata keçirməyə
davam edir
E) SOCAR Türkiyədəki fəaliyyətini SOCAR Turkey Enerji Şirkəti köməkliyi ilə həyata
keçirmək istəyir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: www.socar.az/en (01.11.2018) / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkətinin fəaliyyəti, kəşfiyyat, xidmətlər

71. Choose the correct translation:
SOCAR Energy Switzerland İsveçrə bazarında neft məhsullarının topdan və pərakəndə satışı
ilə məşğuldur.
A) SOCAR Energy Switzerland implements whole sale and retail sale of oil product in the
market
B) SOCAR Energy Switzerland is engaged in wholesale and retail sale of oil products in the
Swiss market
C) SOCAR Energy Switzerland delivers oil products in wholesale and retail sale in the Swiss
market
D) SOCAR Energy Switzerland is engaged in wholesale and retail sale of oil products in the
Swedish market
E) SOCAR Energy Switzerland is busy in wholesale and retail sale of oil products in
Switzerland
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: www.socar.az/en (01.11.2018) / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkətinin fəaliyyəti, kəşfiyyat, xidmətlər

72. Match the correct translations:
1. Neft mədəni
2.Neft quyusu
Oil pipeline
b. Oil-well
A) 1 - a, 2 - b, 3 - c

3.Neft kəməri
c.Oil-field

a.

B) 1 - a, 2 - c, 3 - b
C) 1 - b, 2 - c, 3 - a
D) 1 - c, 2 - b, 3 - a
E) 1 - c, 2 - a, 3 - b
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Rəsul Rəxşanlı, Nailə Verdizadə, Yəhya Çepervi, Rəxşanə Rəxşanlı. Kimya, Kimya
texnologiyası, Neft və Qazın emalına dair azərbaycanca-ingiliscə-rusca lüğət. Bakı, 2004

73. Match the correct translations:
1. Gas compressor
engine
3. Gas field
a. Qaz yatağı
b. Qaz mühərriki
c. Qaz kompressoru

2. Gas power

A) 1 - b, 2 - a, 3 - c
B) 1 - b, 2 - c, 3 - a
C) 1 - c, 2 - a, 3 - b
D) 1 - c, 2 - b, 3 - a
E) 1 - a, 2 - b, 3 - c
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Rəsul Rəxşanlı, Nailə Verdizadə, Yəhya Çepervi, Rəxşanə Rəxşanlı. Kimya, Kimya
texnologiyası, Neft və Qazın emalına dair azərbaycanca-ingiliscə-rusca lüğət. Bakı, 2004

74. Match the correct translations:
1. İndustrial gas
2. Technological gas
Texnoloji qaz
b. Təbii qaz
c. Sənaye qazı
A) 1 – a, 2 – b, 3 – c
B) 1 – b, 2 – c, 3 – a
C) 1 – b, 2 – a, 3 – c

3. Natural gas

a.

D) 1 – c, 2 – b, 3 – a
E) 1 – c, 2 – a, 3 – b
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Rəsul Rəxşanlı, Nailə Verdizadə, Yəhya Çepervi, Rəxşanə Rəxşanlı. Kimya, Kimya
texnologiyası, Neft və Qazın emalına dair azərbaycanca-ingiliscə-rusca lüğət. Bakı, 2004

75. Match the correct translations:
1. Compressed gas
2. Crude gas
qaz
b. Təmizlənməmiş qaz
c. Sıxılmış qaz

3.İnert gas

a.Təsirsiz

A) 1 – b, 2 – a, 3 – c
B) 1 – b, 2 – c, 3 – a
C) 1 – a, 2 – c, 3 – b
D) 1 – a, 2 – b, 3 – c
E) 1 – c, 2 – b, 3 – a
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Rəsul Rəxşanlı, Nailə Verdizadə, Yəhya Çepervi, Rəxşanə Rəxşanlı. Kimya, Kimya
texnologiyası, Neft və Qazın emalına dair azərbaycanca-ingiliscə-rusca lüğət. Bakı, 2004

76. Choose the correct translation:
Selective distillation of petroleum
A) Neftin su buxarı ilə qovulması
B) Neftin tədrici buxarlanma ilə qovulması
C) Neftin təkrar qovulması
D) Neftin seçici qovulması
E) Neftin yüksək təzyiqlə qovulması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Rəsul Rəxşanlı, Nailə Verdizadə, Yəhya Çepervi, Rəxşanə Rəxşanlı. Kimya, Kimya
texnologiyası, Neft və Qazın emalına dair azərbaycanca-ingiliscə-rusca lüğət. Bakı, 2004

77. Choose the correct translation:
Autooxidation of petroleum products
A) Neft məhsullarının öz-özünə oksidləşməsi
B) Neft məhsullarının təmizlənməsi
C) Neft məhsullarının ayrılması
D) Neft məhsullarının əvəzediciləri
E) Neft məhsullarının aromatikləşdirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Rəsul Rəxşanlı, Nailə Verdizadə, Yəhya Çepervi, Rəxşanə Rəxşanlı. Kimya, Kimya
texnologiyası, Neft və Qazın emalına dair azərbaycanca-ingiliscə-rusca lüğət. Bakı, 2004

78. Choose the correct word to complete the statement:
I have always tried not to ____________ in things that are not my business.
A) İnterfere
B) İntervene
C) Evade
D) Delay
E) Upend
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Michael McCarthy and Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use (Advanced).
Cambridge, 2002

79. Choose the correct definition of the word in brackets:
Sally started her own catering business and this turned out to be very "lucrative".
A) Merging
B) Entrepreneurship
C) Producing a lot of money

D) Ambitious
E) Driving
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Michael McCarthy and Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use (Advanced).
Cambridge, 2002

80. Match the words with their opposites .
1. Altruistic
2.Diligent
4.Methodical
5.Obliging
b. Unsystematic
c. Unhelpful
d. Selfish
e. Lazy

3.İntellectual
a. Low-brow

A) 1 - d, 2 - e, 3 - a, 4 - b, 5 - c
B) 1 - e, 2 - b, 3 - d, 4 - a, 5 - c
C) 1 - a, 2 - d, 3 - e, 4 - c, 5 - b
D) 1 - b, 2 - e, 3 - d, 4 - a, 5 - c
E) 1 - c , 2 - a, 3 - d, 4 - e, 5 - b
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Michael McCarthy and Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use (Advanced).
Cambridge, 2002

81. Choose the correct definition of the words in brackets:
One of the world’s leading industrial nations, France has large "manufacturing", steel and
chemical industries and stands "at the forefront" of engineering and technology. France has
a large nuclear industry which "generates" about 75 per cent of the country’s electrical
power.

A) Fields planted with rice growing in water, in an lazy position, buys
B) Producing, area in north with no trees , produces
C) Exporting, permanently frozen ground, sells

D) İmporting, flat grasslands, buys
E) Producing goods in large numbers, in an important position, produces
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Michael McCarthy and Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use (Advanced).
Cambridge, 2002

82. Choose the correct variant:
Development is important, but it should be _________________ development, not the kind that
destroys the environment and social structure.
A) Retrictive
B) Monetary
C) Sustainable
D) Devalution
E) Deep
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Michael McCarthy and Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use (Advanced).
Cambridge, 2002

83. Choose the correct definiton of the word in brackets:
Victims of last year’s rail crash will receive "lump sum" compensation payment following a
High Court decision today.
A) Large payment to someone on leaving a job
B) Combined insurance and savings plan that pays out after a fixed period
C) Money saved over many years
D) Single, large payment
E) Combination of stocks
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Michael McCarthy and Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use (Advanced).
Cambridge, 2002

84. Choose the correct variant:
I’ve decided to do my own car maintenance , so I’ve bought the _____________ for my
particular model.
A) Leaflet
B) Brochure
C) Prospectus
D) Pamphlet
E) Manual
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Michael McCarthy and Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use (UpperIntermediate). Cambridge, 2001

85. Choose he correct words to describe feelings:
I was so ____________ before I took my driving test, I couldn’t speak.
My sister was really __________ of the dark as a small child.
Everyone was very ________________ when we lost the match.
A) Nervous, scared, disappointed
B) Exciting, bored, happy
C) İn a good mood, surprised, angry
D) Worrying, embarrassed, boring
E) Happy, angry, disappointed
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Sarah Cunningham, Peter Moor. New Cutting Edge (Pre-Intermediate). Cambridge,
2005

86. Choose the correct words to describe feelings:
I felt __________ at making such a stupid mistake.
Are you _______ by what she said?
I was so ______ , I nearly fell asleep.

A) Embarrassing, worried, angry
B) Disappointed, exciting, boring
C) Angry, surprising, bored
D) Embarrassed, surprised, boring
E) Embarrassed, surprised, bored
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Sarah Cunningham, Peter Moor. New Cutting Edge (Pre-Intermediate). Cambridge,
2005

87. Replace the part of the sentence in brackets with the correct word:
I warned him "again and again" of the dangers on the mountain , but he insisted on going
ahead with the climb.
A) Disappointed
B) Despaired
C) Agitated
D) Repeatedly
E) Relaxed
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Martin Hewings. Advanced Grammar in Use. Cambridge, 2005

88. Choose the correct word:
A person who takes control of an aeroplane, vehicle or ship illegally is ……. .
A) Robber
B) Arsonist
C) Hijacker
D) Mugger
E) Burglar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Sarah Cunningham, Peter Moor. New Cutting Edge (Pre-Intermediate). Cambridge,
2005

89. Replace the definitions in brackets with the correct word:
In court Maria Delgada "said she had done the crime".
A) Arrested
B) Attempted
C) Questioned
D) Suspected
E) Pleaded guilty
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Sarah Cunningham, Peter Moor. New Cutting Edge (Intermediate). Cambridge, 2005

90. Choose the correct variant:
He was fined £20,000 for _________ taxes and failing to declare his income.
A) Giving
B) Stationary
C) Stationery
D) Finishing
E) Evading
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Michael McCarthy and Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use (Advanced).
Cambridge, 2002

91. Choose the correct passive voice form of the sentence:
I don’t like people telling me what to do.
A) I don’t like be telling what to do
B) I don’t like being tell what to do

C) I don’t like being telling what to do
D) I don’t like being told what to do
E) I don’t like have been told what do
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Raymond Murphy. English Grammar in Use (Intermediate). Cambridge, 2004

92. Choose the correct verb:
The prisoner decided to_______________an appeal against the court’s decision.
A) Abrogate
B) Bend
C) Contravene
D) Lodge
E) İmpeach
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Michael McCarthy and Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use (Advanced).
Cambridge, 2002

93. Choose the correct verb:
The Supreme Court____________the murder conviction and the man was freed.
A) Quashed
B) Stopped
C) Changed
D) İmpeached
E) Granted
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Michael McCarthy and Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use (Advanced).
Cambridge, 2002

94. Choose the correct variant:
What kind of war can break out between countries concerning imports and exports?
A) Free trade
B) Trade war
C) Embargo
D) War-torn
E) Devaluation
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Michael McCarthy and Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use (Advanced).
Cambridge, 2002

95. Choose the correct variant:
Which two verbs are used with "sanctions" and "embargoes" to mean ‘placing’ and
‘removing’?
A) To burden, to pay
B) To ease, to cancel
C) To impose, to lift
D) To incur, to cancel
E) To give, to slump
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Michael McCarthy and Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use (Advanced).
Cambridge, 2002

96. Choose the correct word to complete the sentence:
She has been __________ from lectures because she disrupted one last term.
A) Acquiesced
B) Condoned
C) Barred

D) Endorsed
E) Assented
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Michael McCarthy and Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use (Advanced).
Cambridge, 2002

97. Match the beginning of each sentence with its ending:
1. I’m disappointed
rue the day
3. I feel a certain remorse
a. For what I said to
my results.
c. I agreed to go into business with him.

2. I
b. In

A) 1 - b, 2 - c, 3 - a
B) 1 - b, 2 - a, 3 - c
C) 1 - a, 2 - c, 3 - b
D) 1 - a, 2 - b, 3 - c
E) 1 - c, 2 - a, 3 - b
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Michael McCarthy and Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use (Advanced).
Cambridge, 2002

98. Choose the correct word to complete the sentence:
Although my brother and I are researching in similar areas, our work, fortunately, does not
______________.
A) Advocate
B) Deduce
C) İnfer
D) Complement
E) Overlap
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Michael McCarthy and Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use (Advanced).
Cambridge, 2002

99. Match the correct translations:
göstəricisi
3. Elektrik mühərriki
b. Electric motor
c. İndicator

1. Elektrik qövsü
a. Electric arc

2. Elektrik

A) 1 - b, 2 - a, 3 - c
B) 1 - b, 2 - c, 3 - a
C) 1 - a, 2 - c, 3 - b
D) 1 - a, 2 - b, 3 - c
E) 1 - c, 2 - a, 3 - b
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azad Əfəndizadə. Azərbaycanca-rusca-ingiliscə Terminlər lüğəti. Bakı, 1966

100. Match the correct translations:
sahəsi
3. Maqnit sistemi
c. Magnetic field

1. Maqnit qütbü
a. Magnetic system

2. Maqnit
b. Magnetic pole

A) 1 - a, 2 - b, 3 - c
B) 1 - a, 2 - c, 3 - b
C) 1 - b, 2 - a, 3 - c
D) 1 - b, 2 - c, 3 - a
E) 1 - c, 2 - b, 3 - a
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azad Əfəndizadə. Azərbaycanca-rusca-ingiliscə Terminlər lüğəti. Bakı, 1966

101. "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat"a əsasən protokolun mətni neçə hissədən ibarət olmalıdır?
A) İki

B) Beş
C) Üç
D) Bir
E) Dörd
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat. AR Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli Fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir.

102. Elektron sənəd göndərilməzdən əvvəl onun düzgün tərtib edilməsini (elektron
imzanın, əsas və əlavə rekvizitlərin olmasını) və ünvanlanmasını yoxlamaq kim tərəfindən
həyata keçirilməlidir?
A) Kargüzarlıq xidməti
B) Struktur bölmənin rəhbəri
C) Sənədi qəbul edən
D) Təşkilat rəhbəri
E) Sənədi göndərən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat. AR Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli Fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir.

103. Elektron sənədin qəbul edilməsi və qeydiyyatı, onu göndərənə informasiya sistemi
tərəfindən bir sıra məlumatları özündə əks etdirən elektron bildirişin göndərilməsi ilə
təsdiq olunur. Həmin məlumatlara aid deyil:
1. Bildirişi göndərən haqqında məlumatlar;
2. Bildirişi qəbul edən haqqında məlumatlar;
3. Elektron sənədin göndərilməsi tarixi və vaxtı;
4. Elektron sənədin qəbul edilməsi tarixi və vaxtı;
5. Elektron sənədin ümumi tarixi və imzası;
6. Elektron sənədin qeydiyyatı tarixi və nömrəsi.

A) 3, 4, 6
B) 1, 4, 6
C) 2, 3, 5
D) 1, 2, 5
E) 2, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat. AR Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli Fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir.

104. Müəyyən hallar istisna olmaqla, qərarın mətni adətən neçə hissədən ibarət olur?
A) İki
B) Dörd
C) Beş
D) Bir
E) Üç
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat. AR Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli Fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir.

105. Təşkilatlarda sənədin bir struktur bölməsindən digərinə verilməsi barədə məlumat
verilməlidir:
A) Təşkilat rəhbərinin müavininə
B) İnformasiya şöbəsinə
C) Təşkilat rəhbərinə
D) Kargüzarlıq xidmətinə

E) Struktur bölmənin rəhhbərinə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat. AR Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli Fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir.

106. Təşkilatların blankında aşağıdakılardan hansı biri göstərilmir?
A) Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin təsviri
B) Təşkilatın adı
C) Təşkilatın yaranma tarixi
D) Təşkilatın poçt indeksi
E) Təşkilatın elektron poçtu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat. AR Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli Fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir.

107. Xarici dildə, habelə sekoqram formasında daxil olan müraciətlərdə müraciət edənə dair
məlumatların əldə edilməsi mümkün olmadıqda kargüzarlıq xidməti onları qeydiyyata
almazdan əvvəl ən geci neçə iş günü müddətində tərcümə olunmasını təmin etməlidir?
A) Beş
B) Üç
C) İki
D) Yeddi
E) Bir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya
paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi

şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın
aparılması Qaydası. AR Prezidentinin 2016-cı il 23iyun tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

108. Daxil olan korrespondensiyanın qəbulu və ilkin qaydada işlənməsi təşkilatlarda hansı
subyekt tərəfindən həyata keçirilir?
A) Kargüzarlıq xidməti
B) Ümumi şöbə
C) İcraya nəzarət şöbəsi
D) Dəftərxana
E) Daxili nəzarət xidməti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat. AR Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli Fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir.

109. "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat"a görə "surət" qeydi surətin birinci vərəqinin hansı hissəsində
yazılır?
A) Aşağı sağ küncündə
B) Yuxarı sol küncündə
C) Aşağı sol küncündə
D) Aşağı orta küncündə
E) Yuxarı sağ küncündə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat. AR Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli Fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir.

110. 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

111. İşçilərə ilkin təlimat harda keçirilir?
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

112. 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

113. 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

114. 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

115. 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

116. 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
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı,
2010. Səh. 456

117. 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

118. 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

119. Əl ilə yüklərin daşınması məsafəsi neçə metrdən artıq olduqda yüklərin daşınmasına
icazə verilmir?
A) 80 metrdən artıq olduqda
B) 40 metrdən artıq olduqda
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

120. 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

121. 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

122. 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

123. 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

124. 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
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

125. 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

126. 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

127. 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
E) Təhlükəli maddələrin ətraf mühitə yayılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunları

128. 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

129. 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

130. Gərginlik altında olan avadanlıqlarda baş vermiş yanğını söndürərkən ilk növbədə nə
etmək lazımdır?
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

131. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?
A) Bir işçini qorumaq üçün tədbiq edilən vasitələr

B) Beş və ya çox işçini qorumaq üçün tədbiq edilən vasitələr
C) İki və ya çox işçini qorumaq üçün tədbiq edilən vasitələr
D) Üç və ya çox işçini qorumaq üçün tədbiq edilən vasitələr
E) Üç və ya çox işçini qorumaq üçün tədbiq edilən vasitələr
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

132. 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

133. 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

134. 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

135. 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

136. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində yaranan xəstəliy:
A) Peşə xəstəliyi
B) Sarılıq xəstəliyi
C) Sətəlcəm xəstəliyi
D) Şəkər xəstəliyi

E) Qızılça xəstəliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı,
2004

137. 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

138. Təxliyyə (köçürmə) planları hansı binalarda tərtib olunur?
A) 10 nəfərdən çox insan olan
B) 100 nəfərdən çox insan olan
C) Hamısında
D) 17 nəfərdən çox insan olan
E) 27 nəfərdən çox
Hamısında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

139. Yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydalarını kimlər bilməlidirlər?
A) Sex rəisi

B)
Fəhlələr və aparatçılar

C) Qulluqçular
D) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
E) Ustalar və çilingərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

140. 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

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

142. 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

143. 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

144. Binalarda yanğına qarşı nə olmalıdır?
A) Pilləkan qəfəsində dəmir qapı
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

145. 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

146. 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

147. Fərdi muhafizə vasitələri hansılardır?
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

