Texnik (Mühafizənin təşkili, mülki müdafiə və hərbi səfərbərlik
şöbəsi) vvəzifəsi üzrə test tapşırıqları
1. Növbətçiyə birbaşa tabe olmadığı rəhbər göstəriş verirsə o, nə etməlidir?
A) Tapşırığı yerinə yetirməlidir
B) Öz nəzakətinə əsaslanmalıdır
C) Öz rəhbərinə məruzə etməlidir
D) Tapşırıq çətin deyilsə yerinə yetirməlidir
E) Tapşırığı yerinə yetirməməlidir
Tesin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası; Hissə-1
Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar
2. İlk iş günü verilən təlimat necə adlanır?
A) İlkin təlimat
B) Tanışlıq təlimatı
C) Sorğu təlimatı
D) Mühafizəsi təlimatı
E) Giriş təlimatı
Tesin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası; Hissə-1
Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar
3. Növbə vaxtı xəstələndikdə nə etməli?
A) Rəhbərliyə məlumat verib təcili yardım çağırmalı
B) Təcili yardım çağıraraq həkimə getməlidir
C) Rəhbərliyə demədən həkimə getməli
D) Öz vəzifəsinin icrasını davam etdirməlidir
E) Ailəsinə xəbər verib, kömək diləməlidir
Tesin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası;
Hissə-1 Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar
4. Aşağıdakılardan hansı növbətçinin otağında olmalıdır?

A) Sanitar qovşaq, televizor, çay dəsgahı, kompyuter
B) Yemək yemək üçün kiçik mətbəx və qab-qacaq, rabitə vasitəsi
C) Rabitə vasitəsi, fənər, fərdi mühafizə vasitələri, ehtiyat açarlar
D) Fənər, televizor, soyuducu və kompyuter, telefon, çay dəsgahı
E) Qəzet, jurnal və televizor, yazı masası, vərəq, qələm, yatacaq
Tesin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası;
Hissə-1 Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar
5. Növbətçiyə giriş təlimatı kim tərəfindən keçirilir?
A) Rəhbərliyin müavinləri tərəfindən
B) Təhlükəsizlik xidmətinin tərəfindən
C) Kadrlar şöbəsinin mütəxəssisi tərəfindən
D) Təcrübəli növbətçilər tərəfindən
E) Əməyin mühafizəsi üzrə mütəxəssislər tərəfindən
Tesin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası; Hissə-1
Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar
6. Növbətçi növbə ərzində hansı müddət arasında yata bilər?
A) Gecə saat 2-dən 4-dək
B) Ümumiyyətlə yatmamalıdır
C) Səhər saat -dan-6-dək
D) Yuxusu gəlmirsə yatmaya bilər
E) Özünü pis hiss edirsə yata bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası; Hissə-1
Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
7. Növbə ərzində hər hansı bir hadisə baş verərsə, ilk növbədə kimə zəng etmək
lazımdır?
A) Polis idarəsinə, icra hakimiyyətinə
B) Yanğınsöndürənlərə, sahə inspektoruna
C) Qərarı özü verməlidir
D) Birbaşa tabe olduğu rəhbərliyinə
E) Ərk etdiyi rəhbər şəxslərə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası; Hissə-1
Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
8. Növbətçi kimə tabedir?
A) İdarə rəisinə və polisə tabedir
B) Ərazi post-patrul xidmətinə
C) Daha təcrübəli növbətçiyə
D) İşlədiyi bölmənin rəhbərinə
E) Növbətçi heç kimə tabe deyil
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası;
Hissə-1 Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
9. Növbətçi obyekti kimdən təhvil almalıdır?
A) Anbardardan
B) Növbə yoldaşından
C) Təhlükəsizlik xidmətindən
D) İdarə rəisinin müavinindən
E) İdarə rəisindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası; Hissə-1
Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
10. Obyektin girişində növbə zamanı nəyə nəzarət edilməlidir?
A) Kənar maşınların giriş-çıxışa mane olmamasına, onların qeydiyyat nömrəsinə
B) Yüklənmiş yükün sənədlərinin və sənədlərə uyğunluğunun yoxlanılmasına və
qapının açılıb bağlanmasına
C) Bütün maşınların obyektə daxil olub çıxmasında, onların yük yerinin
yoxlanılmasına
D) Digər təşkilatların maşınlarının obyektə daxil olmasına nəzarət, içərisində kənar
şəxslərin olub olmamasına
E) Qeyri işçilərin, tanımadığı insanların obyektə yaxınlaşmasına, nəqliyyat
vasitələrinin hərəkətinə
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası; Hissə-1
Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
11. Növbətçinin hansı hüquqları var?
A) İdarədə işləyən işçiləri tanımalı, növbə vaxtı istirahət hüququ olmalıdır
B) Alınmış mal materialın qiyməti və tətbiqi haqqında məlimatı bilməlidir

C) Müəssisənin xidməti avtobusdan istifadə, əlavə mükafatlar almaq
D) Fasiləsiz işıqlandırma, isti yemək, çayla təminat hüququ olmalıdır
E) İş yerinin lazımi avadanlıqlarla təmini, təlimat, təhlükəsiz iş şəraiti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası; Hissə-1
Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
12. Nəyi bilmək növbətçiyə vacibdir?
A) Təxliyə yollarını, otaqların yerləşmə sxemini, rəhbərin kimliyini
B) Rəhbər işçilərin ev ünvanlarını və telefon nömrələrini, kimliyini
C) İdarəyə yaxın obyektlərdən ehtimal olunan təhlükəsizlik elementlərini
D) Buraxılış rejiminə aid təlimat, idarənin giriş çıxış vəsiqələrini
E) Rus dilini və kompüter biliklərini, öz hüququnu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası;
Hissə-1 Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar.
13. Növbətçi vəzifəsinə (peşəsinə) hansı yaşdan sonra qəbul edilə bilər?
A) 18 yaşdan yuxarı
B) 19 yaşdan yuxarı
C) 21 yaşdan yuxarı
D) 23 yaşdan yuxarı
E) 35 yaşdan yuxarı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası;
Hissə-1 Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar
14. Obyektə basqın baş verərsə növbətçi nə etməlidir?
A) Oğurluğun səbəbini və nəyin aparıldığını müəyyən etməlidir
B) Həmin əraziyə rəhbərlik gələnə qədər heç kimi oraya buraxmamalıdır
C) Polisə və tabe olduğu təşkilat rəhbərinə məlumat verməlidir
D) Qeydiyyat jurnalında bu barədə qeyd aparmalıdır, gözləmə mövqeyində olmalıdır
E) Növbənin təhvil-təslimi zamanı oğurluq barədə iş yoldaşına məlumat verməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası;
Hissə-1 Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar

15. Növbətçinin obyektə daxil olan mal-materialı yoxlamaq hüququ varmı?
A) Heç halda, yoxlamaq hüququ yoxdur
B) Qaiməyə baxaraq, qiymətlidirsə yoxlaya bilər
C) Öz intiusiyasına əsasən, şübhə varsa yoxlaya bilər
D) Rəhbərliyin göstərişinə əsasən yoxlaya bilər
E) Yüklənmiş yükün sənədlərində uyğunsuzluq olarsa, yoxlaya bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası;
Hissə-1 Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar
16. Hansı halda mal-materialların cıxarılmasına icazə verilir?
A) Rəhbərliyin və ya onun müavininin yazılı və şifahi göstərişinə əsasən
B) Təqdim edilmiş sənədlərə əsasən çıxarılan mallarda uyğunsuzluq olmadıqda
C) Vəzifəli şəxsin və ya çox yaxşı tanıdığı şəxsin tövsiyəsinə əsasən
D) İş şəraitini və ya malın miqdarının azlığını nəzərə almaqla
E) Anbardarın göstərişinə əsasən, cavabdehliyi əgər öz üzərinə götürərsə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası; Hissə-1
Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar
17. Təhvil-təslim zamanı siqnalizasiya işləmirsə, növbətçi nə etməlidir?
A) Siqnalizasiyanın bərpası üçün birgə çalışmalıdır
B) Təmir üçün usta çağırmalı, təmir etdirməsini təmin etməlidir
C) Qeydiyyat kitabında qeydiyyat aparmaqla növbəni qəbul etməlidir
D) Tabe olduğu şəxsə bu barədə məlumat verməlidir
E) Təmirçi çağırmalı, polisə və yanğınsöndürənlərə məlumat verməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası;
Hissə-1 Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar
18. Növbətçi hansı mühafizə vasitələri ilə təmin edilməlidir?
A) Xüsusi geyim forması, su keçirməyən plaş və s.
B) Korparativ geyim formasından istifadə etməlidir
C) İsti gödəkçə və uzunboğaz çəkmələr
D) Uzun plaş və uzunboğaz çəkmələr istifadə etməlidir
E) Əlaltı vasitələrdən, yağış keçirməyən paltarlar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası;
Hissə-1 Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
19. Növbətçi obyektin sxemini bilməlidirmi? Dəqiq cavabı göstərin.
A) Bəli, bilməlidir
B) Bu ona lazım deyil
C) Özü marağındadırsa bilməlidir
D) Xeyr, bilməməlidir
E) Buna onun ixtiyarı yoxdur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası;
Hissə-1 Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar
20. Növbətçi yanğından mühafizə və istifadə qaydalarını bilməlidirmi?
A) Bu onun funksiyası deyildir
B) Yalnız mühafizə üsullarını bilməlidir
C) Yalnız istifadə qaydalarını bilməlidir
D) Bəli, bilməlidir
E) Yalnız xilasetmə qaydalarını bilməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası;
Hissə-1 Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar
21. İşçilərin işə vaxtında gəlib-getmələrinə nəzarət etmək növbətçinin vəzifəsinə
aiddirmi?
A) Rəhbərliyin tapşırığı olarsa nəzarət edə bilər
B) Kadrlar şöbəsi ilə birlikdə nəzarət edə bilər
C) Tabelçilərlə birlikdə nəzarət edə bilər
D) İntizamın qaldırılması məqsədilə nəzarət edə bilər
E) Xeyr, bu işlərə başqa şəxslər nəzarət edir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası;
Hissə-1 Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar
22. İşdən sonra işçilərin iş yerində qalıb işləməsinə növbətçi icazə verə bilərmi?
A) Xeyr, heç bir halda icazə verə bilməz
B) Vacib işçilərə, tanıdığı şəxslərə verə bilər

C) Vacib işlərin başa çatdırılması üçün rəhbərliyin icazəsi ilə
D) Müavinlərə, şöbə rəislərinə icazə verə bilər
E) Tanıdığı vəzifəli şəxslər olarsa icazə verə bilər
Tesin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası;
Hissə-1 Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar
23. Növbətçi növbə ərzində nə vaxt nahar edə bilər?
A) Obyektdə tətbiq edilən nahar fasiləsi vaxtı
B) Rəhbərliyin ayırdığı xüsusi vaxtda
C) İşdən sonra, işçilər işdən getdikdən sonra
D) İcazə verilmir, növbətçi evdə doyunca yeyib gəlməlidir
E) İş vaxtı ərzində şərait yarandıqda
Tesin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası; Hissə-1
Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar
24. Aşağıdakılardan hansı növbətçinin iş saatına aiddir?
A) Növbə ərzində 8 -12 saat
B) Növbə ərzində 10-14 saat
C) Növbə ərzində 6-10 saat
D) Növbə ərzində 12-16 saat
E) Növbə ərzində 12-18 saat
Tesin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası; Hissə-1
Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar
25. Növbətçi növbəsi neçə saatdan bir dəyişdirilməlidir?
A) Hər 6-9 saatdan sonra
B) Hər 9-10 saatdan sonra
C) Hər 10-11 saatdan sonra
D) Hər 8-12 saatdan sonra
E) Hər 12-16 saatdan sonra
Tesin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası; Hissə-1
Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar

26. Növbətçiyə gecə saatına görə əlavə neçə faiz ödəniş edilir?
A) Gecə saatına görə əmək haqqına əlavə 40%
B) Gecə saatına görə əmək haqqına əlavə 55%
C) Gecə saatına görə əmək haqqına əlavə 60%
D) Gecə saatına görə əmək haqqına əlavə 80%
E) Gecə saatına görə əmək haqqına əlavə 20%
Tesin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası; Hissə-1
Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar
27. Hansı hallarda iş yerini icazəsiz tərk etmək olar?
A) Evdən hadisə baş vermə haqqında zəng olduğu halda
B) Heç bir halda iş yeri tərk edilməməlidir
C) Zəhərləndikdə və ya özünü pis hiss etdiyi halda
D) Əvəzinə növbə yoldaşını çağırdığı hallarda
A) Ümumi şərait sakitdirsə iş yerini tərk edə bilər
Tesin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası; Hissə-1
Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar
28. Təhvil-təslim vaxtı növbə yoldaşı növbəyə gəlməyibsə növbətçi nə etməlidir?
A) Vaxtı bitibsə gözləmədən növbəni tərk etməlidir
B) Vəziyyətlə əlaqədar direktora məruzə etməlidir
C) Rəhbərliyə məlumat verib növbəni tərk etməməlidir
D) Rəhbərliyə məlumat verib növbəni tərk etməlidir
E) Növbə yoldaşını axtarmalı, işə çağırtdılmalıdır
Tesin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası; Hissə-1
Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar
29. Hansı hallarda növbə qəbul edilməməlidir?
A) Növbətçi otağı antisanitariya vəziyyətində olarsa
B) Növbətçi otağında işıq yanmırsa, antisanitariya olarsa
C) Növbətçi otağında isitmə sistemi işləmirsə, şərait yoxsa
D) Bütün hallarda növbənin qəbul edilməsi vacibdir
E) Qıfıl və başqa bağlayıcı qurğular, damğa yerində olmadıqda

Tesin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası; Hissə-1
Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar
30. Növbə vaxtı kənarda hər hansı bir hadisə baş verərsə, növbətiçi nə etməlidir?
A) Hadisəni izləmək və barəsində polisə məlumat verməlidir
B) Hadisə yerinə getmək, kömək lazımsa müdaxilə etməlidir
C) Hadisə barəsində öz rəhbərliyə məlumat verməlidir
D) Növbətçi iş yerini tərk etməyərək hadisəyə müdaxilə etməməlidir
E) Hadisə barəsində qeydiyyat jurnalında yazma, gözləmək
Tesin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası; Hissə-1
Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar
31. Təhvil-təslim vaxtı nasazlıq, catışmazlıq aşkar edərsə, təhvil alan nə etməlidir?
A) Çatışmazlıq barədə rəisinə məlumat verməlidir
B) Nasazlığın aradan qaldırılmasına birgə çalışmalıdır
C) Rəhbərliyin icazəsindən sonra növbəni qəbul etməlidir
D) Jurnalında qeydiyyat aparıb növbəni qəbul etməlidir
E) Heç bir halda növbəni qəbul etməməlidir
Tesin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası; Hissə-1
Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar
32. Buraxılış vərəqələrinə imza edən şəxslərin imzasını növbətçi tanımalıdırmı?
A) Bəli, bu çox lazımdır
B) Xeyr bu vacib deyil
C) Bu rəhbərliyə lazımdır
D) Rəhbərin göstərişi olarsa
E) Xüsusi hallarda lazımdır
Tesin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası; Hissə-1
Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar
33. Növbətçi hansı dövlət qurumlarının telefon nömrələrini əzbərdən bilməlidir?
A) Daxili İşlər, Fövqəladə Hallar və Səhiyyə Nazirliklərinin

B) Daxili İşlər Nazirliyinin və Yanğından mühafizə idarəsinin
C) Fövqəladə İşlər Nazirliyinin və Polis idarəsinin
D) Səhiyyə Nazirliyinin və polis idarəsinin, Ədliyyə nazirliyinin
E) Bütün Nazirlik və idarələrin, tabe olduğu orqanın
Tesin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası; Hissə-1
Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar
34. Növbətçi anbara daxil olan mal-materialların xüsusiyyətlərini bilməlidirmi?
A) Bu onun vəzifə səlahiyyətinə aid deyildir
B) Xeyr, heç bir halda bilməməlidir
C) Bəli, bu onun vəzifə səlhiyətlərinə aiddir
D) Rəhbərlik məsləhət bilərsə məlumat ala bilər
E) Ehtiyac olarsa bəli, anbardardan dəqiqləşdirə bilər
Tesin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası; Hissə-1
Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar
35. Növbətçi növbədə olduğu vaxtda digər işlərə (anbarda yükləmə-boşaltma işləri
və sairə) cəlb edilə bilərmi?
A) Bəli, əgər buna ehtiyacı yaranarsa kömək edə bilər
B) Müəssisə rəhbərliyi tapşırıq verərsə kömək edə bilər
C) Bu onun həm vəzifə və həm də funksional borcudur
D) Buna görə ona əlavə ödəniş ediləcəksə kömək edə bilər
E) Heç bir halda bunu etməməlidir, obyekti nəzarətsiz qoymaq olmaz
Tesin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası; Hissə-1
Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar
36. Növbətçi ilk iş günündə gecə növbəsinə çıxa bilərmi?
A) Bunun üçün xüsusi icazə verilərsə
B) İstəyi və özünə əmindirsə çıxa bilər
C) Rəhbərlik göstəriş verərsə çıxa bilər
D) Xeyr, üç növbə gündüz növbəsinə çıxmalıdır
E) Xeyr, iki növbə gündüz növbəsinə çıxmalıdır
Tesin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb

İstinad: Fəhlə peşələri və işçilərin Vahid Tarif-ixtisas Sorğu Kitabçası; Hissə-1
Bütün sahələr üzrə ümumi olan fəhlə peşələri. Bakı, 2006
Giriş təlimatı. İş yerində ilkin təlimatlar
37. Buraxılış rejimi və obyektdaxili rejim qaydaları nəyə lazımdır?
A) Təşkilatın inzibati binasında və ərazisində nəzarət rejiminin həyata
keçirilməsini, mal-materialın aparılıb-gətirilməsini tənzimləmək üçün
B) Təşkilatın inzibati binasında nəzarət rejiminin həyata keçirilməsini, idarənin
ərazisinə şəxslərin, nəqliyyat vasitələrinin girib-çıxmasını, maddi sərvətlərin
aparılıb-gətirilməsini tənzimləmək üçün
C) Təşkilatın inzibati binasının qorunmasını həyata keçirilmək, idarənin ərazisinə
şəxslərin girib-çıxmasını tənzimləmək üçün
D) Aparatın binasına binasında və ərazisində nəzarət rejiminin həyata
keçirilməsini, nəqliyyat vasitələrinin girib-çıxmasını, maddi sərvətlərin aparılıbgətirilməsini tənzimləmək üçün
E) İdarənin ərazisinə işçilərin, nəqliyyat vasitələrinin girib-çıxmasını, maddi
sərvətlərin aparılıb-gətirilməsini, təhlükəsizliyi və yanğından mühafizəni
tənzimləmək üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Buraxılış rejimi və obyektdaxili rejim qaydaları haqqında Nümunəvi
Təlimat.27.08.2007 №126
38. Obyektdaxili rejim kim tərəfindən təyin olunur?
A) Məxfi rejim şöbəsi tərəfindən
B) Təhlükəsizlik xidməti tərəfindən
C) İdarə rəhbəri tərəfindən
D) İdarə rəisi və polis idarəsi tərəfindən
E) İdarə rəhbərinin rejim üzrə müavini tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi:orta
İstinad: Buraxılış rejimi və obyektdaxili rejim qaydaları haqqında Nümunəvi
Təlimat. 27.08.2007 №126
39. Obyektdaxili rejimin həyata keçirilməsinə kim məsuliyyət daşıyır?
A) İdarə rəhbərinin müavini
B) Növbətçi
C) Kadrlar şöbəsinin rəisi
D) Təhlükəsizlik şöbəsi
E) Rejim şöbəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb

İstinad: Buraxılış rejimi və obyektdaxili rejim qaydaları haqqında Nümunəvi
Təlimat. 27.08.2007 №126
40. Aşağıdakılardan hansı buraxılış rejiminə aid olan qaydadır?
A) Təşkilatın ərazisinə nəzarətsiz giriş-çıxışı, həmçinin mal-materialların qanunsuz
aparıb-gətirilməsini istisna edən qayda
B) Təşkilatın ərazisinə nəzarətli giriş-çıxışı, həmçinin mal-materialların qanuni
aparıb-gətirilməsini istisna edən qayda
C) Təşkilatın ərazisinə girişi, həmçinin mal-materialların qanuni aparıbgətirilməsini istisina edən qayda
D) Təşkilatın ərazisinə çıxışı, həmçinin mal-materialların aparıb-gətirilməsi,
yanğından mühafizə haqqında qayda
E) Təşkilatın ərazisinin mühafizəsi, həmçinin mal-materialların aparıbgətirilməsini tətbiq edən edən qayda
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Buraxılış rejimi və obyektdaxili rejim qaydaları haqqında Nümunəvi
Təlimat. 27.08.2007 №126
41. Mal-materialların və digər maddi dəyərlərin obyektlərə gətirilməsi və
aparılması hansı sənədlər əsasında həyata keçirilir?
A) Bu məqsəd üçün verilmiş əmrlər və sərəncamlar əsasında
B) Bu məqsəd üçün verilmiş qaimələr əsasında
C) Bu məqsəd üçün verilmiş F2 forma sənədləri əsasında
D) Bu məqsəd üçün yazılmış qaimə və faktura sənədləri əsasında
E) Bu məqsəd üçün yazılmış F2və digər göstəriş sənədləri əsasında
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Buraxılış rejimi və obyektdaxili rejim qaydaları haqqında Nümunəvi
Təlimat. 27.08.2007 №126
42. Xidməti avtomobillərin obyektin ərazisinə buraxılışı hansı siyahıya əsasən
həyata keçirilir?
A) Rejim şöbəsi tərəfindən təsdiq olunmuş və nəzarət buraxılış məntəqəsinə
təqdim olunmuş siyahı əsasında
B) Mühafizəyə cavabdeh şəxs tərəfindən təsdiqlənmiş və nəzarət buraxılış
məntəqəsinə təqdim olunmuş siyahı əsasında
C) Rejim şöbəsi rəisi tərəfindən təsdiq olunmuş və nəzarət buraxılış məntəqəsinə
təqdim olunmuş siyahı əsasında
D) İşçiləri və avtomobilləri tanıyırsa bu halda vizual baxış əsasında, təqdim
edilmiş siyahıya əsasən

E) İdarənin rəhbəri tərəfindən təsdiq olunmuş və nəzarət buraxılış məntəqəsinə
təqdim olunmuş siyahı əsasında
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Buraxılış rejimi və obyektdaxili rejim qaydaları haqqında Nümunəvi
Təlimat. 27.08.2007 №126
43. Kənar şəxslərin buraxılışı üçün sifariş vərəqələrini imzalamağa kim
səlahiyyətlidir?
A) Şöbə rəislərinin təsdiq etdiyi, imza nümunələri olan siyahıda göstərilən şəxslər
B) Rejim üzrə müavinin və şöbə rəislərinin təqdim etdiyi, təsdiq edilmiuş siyahıda
göstərilən şəxslər
C) İdarənin rəhbər heyəti, işləyən məsul şəxslər, mühəndis və mütəxəssislər, o
cümlədən növbətçilər
D) İdarə rəhbərinin ümumi məsələlər üzrə müavinin təsdiq etdiyi, imza nümunələri
olan siyahıda göstərilən şəxslər
E) Rejim üzrə şöbənin təsdiq etdiyi, imza nümunələri olan siyahıda göstərilən
şəxslər və digər məsul şəxslər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Buraxılış rejimi və obyektdaxili rejim qaydaları haqqında Nümunəvi
Təlimat. 27.08.2007 №126
44. Xidməti vəsiqələr və buraxılış vərəqələri növbətçiyə necə təqdim olunur?
A) Açıq vəziyyətdə göstərilməklə
B) Arxa tərəfi göstərilməklə
C) Möhür tərəfini göstərilməklə
D) Virtual formada göstərilməklə
E) Bağlı vəziyyətdə göstərilməklə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Buraxılış rejimi və obyektdaxili rejim qaydaları haqqında Nümunəvi
Təlimat.27.08.2007 №126
45. Nəsarət-buraxılış məntəqəsindən şəxslərin, gətirilən və çıxarılan malmaterialların keçməsinə hüquq verən sənəd hansıdır?
A) Qaimə forma F2
B) Sorğu və qaimələr
C) Sərəncamlar və əmrlər
D) Buraxılış vərəqələri və qaimələr
E) Buraxılış vəsiqələri F 9
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Buraxılış rejimi və obyektdaxili rejim qaydaları haqqında Nümunəvi
Təlimat. 27.08.2007 №126
46. Təyinatına görə buraxılış vərəqələri hansılardır?
A) Nəqliyyat və xüsusi texnikaya və onların sürücülərinə verilən vərəqələr
B) Mal-materiallara, şəxslərə və qonaqlara, digər şəxslərə verilən vərəqələr
C) Mal-materiallara, şəxslərə, nəqliyyat və xüsusi texnikaya verilən vərəqələr
D) Mal-materiallara, nəqliyyat və xüsusi texnikaya, qurğulara verilən vərəqələr
E) Şəxslərə, onları müşayət edənlərə və nəqliyyat və xüsusi texnikaya verilən
vərəqələr
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Buraxılış rejimi və obyektdaxili rejim qaydaları haqqında Nümunəvi
Təlimat.27.08.2007 №126
47. Daimi buraxılış vərəqələri kimlərə verilir?
A) İdarə rəisinin müavinlərinə və şöbə rəislərinə
B) İdarə rəisi, aparatın işçilərinə, mühəndislərə
C) Şöbə rəislərinə, mühəndis və mütəxəssislərə
D) Müddətsiz əmək müqaviləsi bağlanmış işçilərə
E) Müddətli əmək müqaviləsi bütün işçilərinə
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Buraxılış rejimi və obyektdaxili rejim qaydaları haqqında Nümunəvi
Təlimat.27.08.2007 №126
48. Qrup halında gələnlərə birdəfəlik buraxılış vərəqələri hansı formada verilir?
A) Daxil olan şəxslərin sayı göstərilməklə qrup başçısının adına yazılır və qrupa
daxil olan şəxslərin siyahısı buraxılış vərəqəsinə əlavə olunur
B) Qrup başçısının adına yazılır və rejim və nəzarət xidmətinə təqdim olunur
C) Qonaqların hər birinə ayrı-ayrılıqsa buraxılış vərəqi təqdim olunur
D) Qonaqların sayı göstərilməklə siyahı obyektin rəhbərinin müşayiəti ilə
buraxılışsız nəzarət buraxılış məntəqəsindən keçirlər
E) Qonaqların sayı göstərilməməklə qrup başçısının adına yazılır və hamı
mühafizəçinin sorğusu ilə buraxılırlar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Buraxılış rejimi və obyektdaxili rejim qaydaları haqqında Nümunəvi
Təlimat.27.08.2007 №126
49. Xarici nümayəndələrin obyektin ərazisinə buraxılması necə həyata keçirilir?
A) Daxil olan şəxslərin hər birinə ayrıca müvəqqəti buraxılış kartı verilir və
şəxsiyyət vəsiqəsi alınır

B) Rejim şöbəsinin müşayəti ilə və nəsarət buraxılış məntəqəsində xüsusi jurnalda
qeydiyyatdan keçməklə
C) Şəxsiyyət vəsiqəsini, sürücülük vəsiqəsini təqdim edib, nəzarət buraxılış
məntəqəsində jurnalda qeydiyyatdan keçməklə
D) Obyekt rəhbərinin sərəncamı ilə təyin edilmiş məsul şəxsin müşayiəti ilə və
nəzarət buraxılış məntəqəsində xüsusi jurnalda qeydiyyatdan keçməklə
E) Məsul şəxsin müşayiəti ilə jurnalda qeydiyyatdan keçib kart götürməməklə də
olar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Buraxılış rejimi və obyektdaxili rejim qaydaları haqqında Nümunəvi
Təlimat.27.08.2007 №126
50. Birdəfəlik buraxılış vərəqələri hansı vaxt üçün və neçə dəfə giriş-çıxış üçün
qüvvədədir?
A) Bir ay və otuz dəfə üçün
B) Bir həftə və yeddi dəfə üçün
C) Mal-material çıxarılanadək
D) Yazıldığı gün və bir dəfə üçün
E) Beş gün və beş dəfə üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Buraxılış rejimi və obyektdaxili rejim qaydaları haqqında Nümunəvi
Təlimat.27.08.2007 №126
51. Birdəfəlik buraxılış vərəqələri nə vaxt geri qaytarılır?
A) İşlərini yekunlaşdırdıqdan sonra
B) Nahar fasiləsinə çıxan vaxtı
C) Şəxs ərazini tərk etdiyi zaman
D) İş gününün sonunadək
E) Saat 1800-dan sonra
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Buraxılış rejimi və obyektdaxili rejim qaydaları haqqında Nümunəvi
Təlimat.27.08.2007 №126
52. Maddi dəyərlərin çıxarılması üçün yazılmış qaimə və ya digər faktura sənədləri
kim tərəfindən imzalanır?
A) İdarə müdiri və ya müavini tərəfindən
B) Rejim şöbə və ya təsərrüfat bölməsi tərəfindən
C) İdarə rəhbərinin müavinləri tərəfindən
D) Buna səlahiyyətli olan şəxs tərəfindən
E) Satınalma xidməti rəhbəri tərəfindən

Testin çətinlik dərəcəsi:asan
İstinad: Buraxılış rejimi və obyektdaxili rejim qaydaları haqqında Nümunəvi
Təlimat.27.08.2007 №126
53. Maddi dəyərlərin çıxarılmasına hüquq verən əmtəə-nəqliyyat qaimələri və
digər sənədlər hər bir nəqliyyat vasitəsi üçün necə tərtib edilir?
A) Həndəsi hesablama metodu ilə
B) Ardıcıllığı nəzərə alaraq
C) Yükaparma qabiliyyətinə görə
D) Növbəli və təcililiyi nəzərə almaqla
E) Hər birinə ayrı-ayrılıqda
Testin çətinlik dərəcəsi:orta
İstinad: Buraxılış rejimi və obyektdaxili rejim qaydaları haqqında Nümunəvi
Təlimat.27.08.2007 №126
54. İşçi onun özünə məxsus kompyuter, cihaz və alətləri gətirib apara bilərmi?
Dəqiq cavabı göstərin.
A) Bəli, əgər yazılı icazə varsa
B) Bəli, əgər bu ona lazımsa
C) Xeyr, qəti olmaz
D) Növbətçinin intiusiyasına əsasən
E) Bəli, qarşılıqlı razılaşmaya əsasən
Testin çətinlik dərəcəsi:orta
İstinad: Buraxılış rejimi və obyektdaxili rejim qaydaları haqqında Nümunəvi
Təlimat.27.08.2007 №126
55. Buraxılış sənədlərində çıxarılan mal-materiallar haqqında məlumat hansı
formada göstərilməlidir?
A) Yazı ilə
B) Şəkilli
C) Sxematik
D) Qrafiki
E) Rəqəmli
Testin çətinlik dərəcəsi:orta
İstinad: Buraxılış rejimi və obyektdaxili rejim qaydaları haqqında Nümunəvi
Təlimat.27.08.2007 №126
56. Maddi dəyərlərin çıxarılması üçün yazılmış buraxılış sənədləri kimlər
tərəfindən imzalanır?

A) Rejim üzrə müavin, maddi dəyərləri buraxan və alan şəxslər, həmçinin saxlayan
şəxslər, nəzarətçilər
B) Anbar müdiri, anbardar, maddi dəyərləri alan şəxslər, sürücülər, nəzarətçilər
C) Mal-mterialı buraxan və alan şəxslər, həmçinin saxlayan şəxslər və sürücülər
D) Obyekt rəhbəri (müavini), yaxud obyekt rəhbərinin yazılı əmri ilə buna məsul
edilmış şəxs( şəxslər), həmçinin maddi dəyərləri buraxan və alan şəxslər
E) İdarə müdirinin müavini, ümumi şöbənin rəisi, maddi dəyərləri buraxan və alan
şəxslər, həmçinin saxlayan şəxslər, cavabdehlər
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Buraxılış rejimi və obyektdaxili rejim qaydaları haqqında Nümunəvi
Təlimat.27.08.2007 №126
57. Buraxılış maddi dəyərləri müşayət edən şəxslərə neçə nüsxədə verir?
A) İki
B) Üç
C) Bir
D) Beş
E) On
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Buraxılış rejimi və obyektdaxili rejim qaydaları haqqında Nümunəvi
Təlimat.27.08.2007 №126
58. Nəzarət buraxılış məntəqəsində maddi dəyərlərin sənədlərinin neçə nüsxəsi
saxlanır?
A) Beş
B) Üç
C) İki
D) Altı
E) Bir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Buraxılış rejimi və obyektdaxili rejim qaydaları haqqında Nümunəvi
Təlimat.27.08.2007 №126
59. Növbətçi nə vaxt materialların çıxarılması haqqında qeydiyyat jurnalında
qeydiyyat aparır?
A) Mal-materialların göstəricilərin sənədlə uyğunluğuna əmin olduqdan sonra
B) Mal-materialların formasının sənədlə uyğunluğuna inandıqdan sonra
C) Mal-materialların miqdarını sayıb, əmin olduqdan və buraxdıqdan sonra
D) Mal-materialları müşayət edən şəxsin etibarlı adam olmasını bildikdən sonra

E) Mal-materialların boşaldılıb, anbara yığıldıqdan, avtomobil qayıtdıqdan sonra
Testin çətinlik dərəcəsi:mürəkkəb
İstinad: Buraxılış rejimi və obyektdaxili rejim qaydaları haqqında Nümunəvi
Təlimat.27.08.2007 №126
60. Maddi dəyərlər üzrə buraxılış sənədləri nəzarət buraxılış məntəqəsindən
şəxslərin keçməsinə əsas:
A) Ola bilməz
B) Ola bilər
C) Baş ofisin işçilərinə olar
D) Növbətçinin qərarı ilə olar
E) Rəhbər deyərsə olar
Testin çətinlik dərəcəsi:orta
İstinad: Buraxılış rejimi və obyektdaxili rejim qaydaları haqqında Nümunəvi
Təlimat.27.08.2007 №126
61. Maddi dəyərlər üzrə buraxılış sənədləri hansı hallarda etibarlıdır?
A) Yalnız daimi, müvəqqəti və ya birdəfəlik buraxılış vərəqəsi təqdim edildikdə
B) Yalnız müvəqqəti, vizitor və ya birdəfəlik buraxılış vərəqəsi təqdim edildikdə
C) Yalnız vizitor, müvəqqəti və ya birdəfəlik buraxılış vərəqəsi təqdim edildikdə
D) Yalnız vizitor, birdəfəlik və ya həftəlik buraxılış vərəqəsi təqdim edildikdə
E) Yalnız daimi, ezamiyyə və ya nəqliyyat buraxılış vərəqəsi təqdim edildikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Buraxılış rejimi və obyektdaxili rejim qaydaları haqqında Nümunəvi
Təlimat.27.08.2007 №126
62. Maddi dəyərlərlə birlikdə şəxslərin və nəqliyyat vasitələrinin obyektin
ərazisindən şifahi formada verilmiş göstərişlərə əsasən buraxılırmı?
A) Dəqiqləşmə apardıqdan sonra bəli
B) Bəli, mütəmadi gələndirsə
C) Xeyr, buraxıla bilməz
D) Mal haqqında məlumatlıdırsa bəli
E) Qiymətli mal-materialdırsa bəli
Testin çətinlik dərəcəsi:asan
İstinad: Buraxılış rejimi və obyektdaxili rejim qaydaları haqqında Nümunəvi
Təlimat.27.08.2007 №126
63. Buraxılş kartını qeyri şəxslərə vermək olarmı?
A) Göstəriş varsa olar
B) Qətiyyən olmaz

C) Etibarlı şəxsə olar
D) Rəhbər şəxsə olar
E) Təcili lazımsa olar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Buraxılış rejimi və obyektdaxili rejim qaydaları haqqında Nümunəvi
Təlimat.27.08.2007 №126
64. 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

65. 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

66. 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

67. 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

68. 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

69. 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

70. 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. Icild. Bakı, 2010. Səh. 456

71. 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
72. 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

73. 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

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

75. 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

76. 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

77. 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

78. 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

79. 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

80. 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

81. 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

82. 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

83. 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 Bakı1997 Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

84. 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 Bakı1997 Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları
85. 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 (Bakı10.06.1997) Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

86. 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

87. 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

88. 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

89. 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

90. 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

91. 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

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

93. 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

94. 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

95. 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
96. 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

97. 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

98. 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
99. 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

100. 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

101. 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

