Böyük metodist (Qala təlim, tədris mərkəzi) vəzifəsi üzrə test
tapşırıqları
1. Ölkəmizdə təhsil sisteminə hansı subyekt tərəfindən nəzarət edilir?
A) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
B) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
C) Dövlət
D) Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
E) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
2. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən, təhsil hüququ və yaradıcılıq azadlığı ilə
bağlı düzgün bəndlər hansılardır?
1.Dövlət ədəbi-bədii, elmi-texniki və başqa yaradıcılıq növlərinin azad həyata keçirilməsinə
təminat verir;
2.Təhsil sisteminə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən nəzarət edilir;
3.Hər kəsin təhsil almaq hüququ vardır;
4.Dövlət minimum təhsil standartlarını müəyyən edir;
5.Maddi vəziyyətdən asılı olmayaraq istedadlı şəxslərin təhsili davam etdirməsinə dövlət zəmanət
verir;
6.Dövlət icbari ümumi orta təhsil almaq hüququnu təmin edir;
7.Hər kəsin yaradıcılıq azadlığı vardır.
A) 1, 3, 4, 5
B) 2, 3, 4, 6
C) 3, 4, 5, 7
D) 2, 3, 4, 5
E) 1, 4, 5, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
3. Aşağıdakı müddəalardan hansı biri təhsil hüququna aid deyil?
A) Təhsil sisteminə dövlət tərəfindən nəzarət edilir
B) Azərbaycan dövləti mədəniyyətin, təhsilin, səhiyyənin, elmin, incəsənətin inkişafına yardım
göstərir
C) Hər bir vətəndaşın təhsil almaq hüququ vardır
D) Maddi vəziyyətdən asılı olmayaraq istedadlı şəxslərin təhsili davam etdirməsinə dövlət
zəmanət verir
E) Dövlət pulsuz icbari ümumi orta təhsil almaq hüququnu təmin edir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
4. Bir iş ilində ali təhsil və orta ixtisas təhsili müəssisələrində qəbul imtahanlarına buraxılan
işçilərə müvafiq olaraq nə qədər müddət ödənişsiz məzuniyyət verilir?
A) 20 və 15 gün
B) 14 və 7 gün
C) 40 və 30 gün
D) 21 və 14 gün
E) 30 və 21 gün

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
5. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisənin 65 yaşına çatmış işçisinin həmin müəssisədə
çalışma müddəti hansı subyekt tərəfindən hər dəfə 1 ildən çox olmayaraq uzadıla bilər?
A) Müvafiq Elmi Şura tərəfindən
B) Müvafiq bölmə müdiri tərəfindən
C) Müvafiq dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən
D) Müvafiq Elmi Pedaqoji Şura tərəfindən
E) Müvafiq qurumun Kadrlar şöbəsi tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
6. Əmək müqaviləsinin müddəti ilə bağlı aşağıdakı müddəalardan hansı biri doğrudur?
A) Əmək müqaviləsi ilk dəfə işə götürülərkən yalnız müddətli bağlanılır
B) Müddətsiz əmək müqaviləsi heç bir halda müddətli əmək müqaviləsi ilə əvəz edilə bilməz
C) Əmək müqaviləsində onun hansı müddətə bağlanması göstərilmişdirsə, həmin müqavilə
müddətsiz bağlanmış hesab edilir
D) Müddətli əmək müqaviləsi tərəflərin razılaşdığı müddətə bağlanılır
E) Müddətli əmək müqaviləsi 5 ildən artıqdırsa, müddətsiz əmək müqaviləsi sayılır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
7. Bir iş ilində doktoranturada təhsil alan işçiyə əmək qanunvericiliyinə görə maksimum nə qədər
müddət ödənişsiz məzuniyyət verilə bilər?
A) 14 təqvim günü
B) 1 ay
C) 2 ay
D) 7 təqvim günü
E) 21 təqvim günü
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
8. Ölkəmizdə təhsil məzuniyyətləri təhsil proqramları ilə müəyyən edilən dövrlərdə verilir. Bəs
həmin dövrdə təhsil məzuniyyətinin verilməsi üçün təhsil müəssisəsinin verdiyi sənəd necə
adlanır?
A) Akt
B) Məktub
C) Arayış
D) Bildiriş
E) Protokol
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
9. Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xüsusiyyətlərinə görə verilən əlavə məzuniyyətin
müddəti minimum nə qədər olmalıdır?
A) İki gün
B) Dörd təqvim günü

C) Altı gün
D) Dörd gün
E) Altı təqvim günü
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
10. İşəgötürən fiziki şəxs olduqda hansı şərtlər və məlumatlar əmək müqaviləsində mütləq
göstərilməlidir?
1.Vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN);
2.Dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsinin nömrəsi (SSN);
3.Bank hesabı;
4.Ümumvətəndaş pasportu;
5.Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin fərdi identifikasiya nömrəsi (FİN);
6.Sığortaedənin uçot nömrəsi (SUN).
A) 2, 3, 4, 5
B) 1, 3, 4, 6
C) 1, 2, 3, 4
D) 1, 2, 5, 6
E) 1, 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
11. Müsabiqə yolu ilə vəzifələrin tutulması zamanı əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı
aşağıdakı müddəalardan hansı biri doğrudur?
A) Müvafiq vəzifəni tutmaq üçün elan olunmuş müsabiqənin qalibi ilə işəgötürən müəyyən
edilmiş qaydada müddətli və ya müddətsiz əmək müqaviləsi bağlayır
B) Yerinə yetiriləsi işin, əmək funksiyasının xarakteri ilə əlaqədar olaraq bütün vəzifələri tutmaq
üçün işəgötürən müəyyən olunmuş qaydada müsabiqə elan edə bilər
C) Heç bir halda yalnız bir cinsin nümayəndəsi üçün müsabiqənin elan edilməsinə yol verilmir
D) Müsabiqə işçinin sənədləri, elmi işləri, kadr-uçot məlumatları üzrə ya müsahibə, ya da test
üsulu ilə keçirilə bilər
E) Keçirilmiş müsabiqənin nəticələri ilə razılaşmayan iddiaçı müsabiqə komissiyasının qərarı
qəbul edildiyi gündən iki ay müddətində məhkəməyə müraciət edə bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
12. Əmək qanunvericiliyinə görə fərdi, kollektiv əmək mübahisələri üzrə məhkəmə qərarlarını
(qətnamələrini) yerinə yetirmək əmək müqaviləsinin hansı subyektinin hüququ və ya vəzifəsidir?
A) İşçinin hüququdur
B) İşəgötürənin vəzifəsidir
C) Həm işçinin, həm də işəgötürənin vəzifəsidir
D) İşçinin vəzifəsidir
E) Həm işçinin, həm də işəgötürənin hüququdur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
13. Azərbaycan Respublikasında məsul vəzifələrdə (vəzifənin məsulluğu işin xüsusiyyətləri
nəzərə alınmaqla işəgötürən tərəfindən müəyyən edilir) qulluq keçən dövlət qulluqçularına,

müəssisənin rəhbər işçilərinə və mütəxəssislərinə ödənişli əsas məzuniyyət neçə təqvim günü
müddətində verilməlidir?
A) 21
B) 30
C) 32
D) 42
E) 56
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
14. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən hansı əmək müqaviləsi əmək kitabçası
təqdim edilmədən bağlanılır?
A) Müddətli əmək müqaviləsi
B) Saathesabı qaydada əmək müqaviləsi
C) Əvəzçilik üzrə əmək müqaviləsi
D) Müddətsiz əmək müqaviləsi
E) Xüsusi əmək müqaviləsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
15. Əmək qanunvericiliyinə görə işçinin əmək münasibətləri ilə bağlı hansı məlumatlar barədə
işəgötürəndən müvafiq arayışlar almaq hüququ var?
1.Mənzil təminatı;
2.İş yeri;
3.Peşəsi;
4.Məzuniyyət;
5.Əmək haqqına əlavələr;
6.İş vaxtı;
7.Aylıq əmək haqqı.
A) 2, 5, 7
B) 1, 2, 4
C) 3, 4, 5
D) 1, 2, 6
E) 2, 3, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
16. Ölkəmizdə dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisənin 65 yaşına çatmış işçisinin həmin
müəssisədə çalışma müddəti müvafiq dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən hər dəfə 1 ildən çox
olmayaraq uzadıla bilər. Lakin müəyyən sahələrin inkişafında müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
tərəfindən müəyyən edilmiş xüsusi xidmətləri olmuş dövlət büdcəsindən maliyyələşən
müəssisənin 65 yaşına çatmış işçisinin çalışma müddəti müvafiq dövlət orqanı tərəfindən 1 ildən
artıq müddətə uzadıla bilər. Həmin sahələr hansılardır?
1.Səhiyyə;
2.Mədəniyyət;
3.Ətraf mühit;
4.Rabitə;
5.Elm;
6.İdman;
7.Təhsil;

8.Milli təhlükəsizlik;
9.Turizm.
A) 5, 6, 7, 9
B) 1, 2, 5, 7
C) 3, 4, 5, 6
D) 2, 3, 7, 9
E) 1, 3, 7, 8
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
17. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə görə keçirilmiş müsabiqənin nəticələri ilə
razılaşmayan iddiaçı müsabiqə komissiyasının qərarı qəbul edildiyi gündən nə qədər müddətdə
məhkəməyə müraciət edə bilər?
A) 3 gün
B) 1 ay
C) 5 gün
D) 2 ay
E) 1 həftə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
18. Müvafiq sahə üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşən hər bir müəssisənin çalışma müddəti
uzadılmış işçilərinin sayı həmin müəssisənin işçilərinin sayının neçə faizindən artıq ola bilməz?
A) 1 faizindən
B) 2 faizindən
C) 3 faizindən
D) 4 faizindən
E) 5 faizindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
19. Kollektiv müqavilələrin, sazişlərin şərtlərinə, onlarda nəzərdə tutulmuş öhdəliklərə əməl
etmək əmək qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, hansı müqavilə tərəfinə məxsusdur?
A) İşçinin vəzifəsidir
B) İşəgötürənin hüququdur
C) Həm işçinin, həm də işəgötürənin hüququdur
D) İşəgötürənin vəzifəsidir
E) Həm işçinin, həm də işəgötürənin vəzifəsidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
20. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə müvafiq olaraq, hansı kateqoriya şəxslərlə
əmək kitabçası təqdim edilmədən əmək müqaviləsi bağlanıla bilər?
1.Azərbaycan Respublikasında ilk dəfə əmək fəaliyyətinə başlayan işçilərlə;
2.İkili vətəndaşlığı olanlarla;
3.Məcburi köçkünlərlə;
4.Qaçqın statusu olanlarla;
5.Dövlət qulluqçularıyla;
6.Vətəndaşlığı olmayan şəxslərlə;

7.Valideynlik himayəsindən məhrum olanlarla;
8.Məcburi köçkünlərə bərabər tutulan şəxslərlə;
9.Əcnəbilərlə.
A) 1, 3, 4, 6, 7, 8
B) 1, 3, 5, 7, 8, 9
C) 2, 4, 5, 6, 7, 8
D) 1, 3, 4, 6, 8, 9
E) 3, 4, 6, 7, 8, 9
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
21. Əvəzçilik üzrə əmək müqaviləsinin bağlanması və tənzimlənməsi ilə bağlı aşağıdakı
müddəalardan hansı doğrudur?
A) İş vaxtından sonra əvəzçilik üzrə əlavə iş yerlərində işləməyə əsas iş yeri üzrə işəgötürənin
razılığı zəruri hallarda tələb edilə bilər
B) Əvəzçilik üzrə əmək şəraitinin şərtlərini əlavə iş yerinin işəgötürəni ilə əmək müqaviləsi
bağlanarkən tərəflərin özləri müəyyən edirlər
C) İşçi yalnız əsas iş yeri üzrə müəyyən olunmuş iş vaxtından sonra əvəzçilik qaydasında əmək
müqaviləsi bağlayaraq əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər
D) Əvəzçilik üzrə iş vaxtının müddəti işəgötürənin və əsas iş yerinin rəhbərinin razılığı ilə
müəyyən edilir
E) Əvəzçilik üzrə əmək fəaliyyəti göstərən işçilərə heç bir məhdudiyyət qoyulmadan əmək
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş bütün normalar və qaydalar şamil olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
22. Əmək qanunvericiliyinə görə metodika kabinetlərinin və mərkəzlərinin rəhbərlərinə,
metodistlərinə və təlimatçılarına nə qədər müddət məzuniyyət verilməlidir?
A) 42 iş günü
B) 56 təqvim günü
C) 36 təqvim günü
D) 56 iş günü
E) 42 təqvim günü
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
23. Əmək müqaviləsində mütləq göstərilməli olan məlumatlara aid edilən işçinin əmək şəraitinin
şərtlərinə hansı amillər daxil deyil?
1.İşçinin iş yerinin əsas və ya əlavə iş yeri olması barədə qeyd;
2.Əmək haqqı və ona əlavələr;
3.İşçinin əmək funksiyası;
4.Əmək məzuniyyətinin müddəti;
5.Sosial və digər sığorta olunma;
6.İşçinin iş yeri, vəzifəsi (peşəsi);
7.Əməyin mühafizəsi.
A) 1, 3, 6
B) 2, 3, 4
C) 1, 2, 3
D) 2, 4, 7
E) 3, 4, 5

Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
24. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən dövlət büdcəsindən maliyyələşən
müəssisələrdə çalışma müddəti uzadılmış işçilərin sayı həmin sahə üzrə dövlət büdcəsindən
maliyyələşən müəssisələrin işçilərinin ümumi sayının neçə faizindən artıq ola bilməz?
A) 5 faizindən
B) 20 faizindən
C) 2 faizindən
D) 10 faizindən
E) 15 faizindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
25. Müvafiq işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi (tikinti-təmir, yükləmə-boşaltma, məişət,
ticarət, əkin-biçin, heyvandarlıq işləri) iki və daha çox işçi qrupu tərəfindən kollektiv halında
həyata keçirilməklə əmək müqaviləsinin bağlanması kollektivin (briqadanın, işçi qrupunun) hər
bir üzvünün yazılı razılığı ilə yol verilir. Bu halda işçilər, işəgötürənlə kollektiv əmək müqaviləsi
bağlamaq üçün nə etməlidirlər?
A) İki nümayəndələrini müvəkkil etməlidirlər
B) Akt tərtib etməli və iki nümayəndələrini müvəkkil etməlidirlər
C) Bir nümayəndələrini müvəkkil etməlidirlər
D) Müvafiq sənəd tərtib etməlidirlər
E) Akt tərtib etməli və bir nümayəndələrini müvəkkil etməlidirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
26. Həcmcə çox olduğuna görə dəyişiklikləri əmək müqaviləsinə daxil etmək mümkün olmadıqda:
A) İlkin əmək müqaviləsi yenidən tərtib edilib təsdiqlənir
B) İlkin əmək müqaviləsi ləğv edilir və yeni bir əmək müqaviləsi tərtib edilib təsdiqlənir
C) İlkin əmək müqaviləsi sadəcə ləğv edilir
D) İlkin əmək müqaviləsi yenidən tərtib edilir, yaxud həmin dəyişikliklər ayrılıqda tərtib edilib
təsdiqlənir
E) İlkin əmək müqaviləsinə dəyişikliklər ayrılıqda tərtib edilib təsdiqlənir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
27. Xüsusi təhsil müəssisələri istisna olmaqla, təhsil müəssisəsində pedaqoji iş aparmayan rəhbər
işçilərə və inzibati-tədris heyəti işçilərinə, habelə məktəbdənkənar uşaq müəssisələrinin
rəhbərlərinə əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq neçə təqvim günü müddətində məzuniyyət
verilir?
A) 21
B) 30
C) 36
D) 42
E) 56
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

28. Ödənişsiz məzuniyyətdən istifadə hüququ, ödənişsiz məzuniyyətlərin növləri və işçilərin
xahişi ilə verilən ödənişsiz məzuniyyətlərin müddətləri ilə bağlı yanlış bəndi müəyyənləşdirin.
A) Bir iş ilində 16 yaşınadək uşağı olan qadınlara və ya tək valideynlərə, qəyyumlara,
himayədarlara - 14 təqvim gününədək ödənişsiz məzuniyyət verilə bilər
B) Qohumluq borcunun yerinə yetirilməsi ilə bağlı ailə, məişət və başqa sosial məsələləri təxirə
salmadan həll etmək zərurəti olduqda işçinin ödənişsiz məzuniyyətlərdən istifadə etmək hüququ
vardır
C) İşəgötürənlə işçinin qarşılıqlı razılığına əsasən, o cümlədən əmək müqaviləsi ilə müəyyən
edilən şərtlərlə işçilərə müddəti üç aydan çox olmayaraq tərəflərin mülahizəsinə əsasən müəyyən
edilən ödənişsiz məzuniyyət verilə bilər
D) AR-nın Seçki Məcəlləsinə uyğun olaraq qeydə alınmış namizədə müvafiq seçki
komissiyasında qeydə alındığı gündən seçkilərin nəticələrinin rəsmi dərc edildiyi günədək
ərizəsində göstərilən müddət üçün ödənişsiz məzuniyyət verilir
E) Əlillik qrupundan və səbəbindən asılı olmayaraq əlillərə, sağlamlıq imkanları məhdud olan 18
yaşınadək işçilərə bir iş ilində bir təqvim ayınadək ödənişsiz məzuniyyət verilə bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
29. Əmək qanunvericiliyinə görə sosial müdafiə orqanlarının və səhiyyə təşkilatlarının bilavasitə
pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan işçilərinə neçə təqvim günü müddətində məzuniyyət
verilməlidir?
A) 56
B) 42
C) 36
D) 30
E) 21
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
30. Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xarakterinə görə əlavə məzuniyyət hüququ verən,
zərərli və ağır istehsalatların, peşə və vəzifələrin siyahısı əlavə məzuniyyətlərin müddəti
göstərilməklə təsdiq edilir:
A) Müvafiq Elmi Şura tərəfindən
B) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
C) Müvafiq Elmi və Pedaqoji Şura tərəfindən
D) Müvafiq Pedaqoji Şura tərəfindən
E) Müvafiq yerli özünüidarəetmə orqanı tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
31. Ali təhsil müəssisələrinin qiyabi şöbələrində oxuyan işçilərə laboratoriya işlərini yerinə
yetirdikləri, yoxlama və imtahan verdikləri dövrdə hər tədris ilində birinci və ikinci kurslarda
verilən məzuniyyətlə qalan kurslarda verilən məzuniyyət arasında nə kimi fərq vardır?
A) Birinci və ikinci kursda oxuyan işçilərə ödənişli məzuniyyət verildiyi halda qalan kurslarda
oxuyan işçilərə ödənişsiz məzuniyyət verilir
B) Birinci və ikinci kursda oxuyan işçilərə 30 gün məzuniyyət verildiyi halda qalan kurslarda
oxuyan işçilərə 40 gün məzuniyyət verilir
C) Birinci və ikinci kursda oxuyan işçilərə ödənişsiz məzuniyyət verildiyi halda qalan kurslarda
oxuyan işçilərə ödənişli məzuniyyət verilir

D) Birinci və ikinci kursda oxuyan işçilərə məzuniyyət təqvim ilinə görə verildiyi halda qalan
kurslarda oxuyan işçilərə məzuniyyət dərs ilinə görə verilir
E) Birinci və ikinci kursda oxuyan işçilərə 30 təqvim günü məzuniyyət verildiyi halda qalan
kurslarda oxuyan işçilərə 40 təqvim günü məzuniyyət verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
32. Qanunvericiliklə daha uzun müddət müəyyən edilmədiyi halda işçinin əmək qabiliyyətini
fasiləsiz olaraq neçə aydan çox müddətə tam itirməsi ilə əlaqədar əmək funksiyasını yerinə yetirə
bilməməsi tərəflərin iradəsindən və ya istəyindən asılı olmayaraq əmək müqaviləsinə xitam
verilməsinə səbəb olur?
A) İki aydan
B) Üç aydan
C) Dörd aydan
D) Altı aydan
E) Doqquz aydan
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
33. Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərin iş yeri və vəzifəsi saxlanılmaqla onlara ilk 14
gün üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada və miqdarda
ödənilən müavinət ilə qalan günlər üçün ödənilən müavinət arasında nə kimi fərq vardır?
A) Əgər müavinət ilk 15 gün üçün məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına ödənilirsə, qalan
günlər üçün isə işəgötürənin vəsaiti hesabına ödənilir
B) Əgər müavinət ilk 14 gün üçün işəgötürənin vəsaiti hesabına ödənilirsə, qalan günlər üçün isə
məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına ödənilir
C) Əgər müavinət ilk 7 gün üçün məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına ödənilirsə, qalan
günlər üçün isə işəgötürənin vəsaiti hesabına ödənilir
D) Əgər müavinət ilk 14 gün üçün məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına ödənilirsə, qalan
günlər üçün isə işəgötürənin vəsaiti hesabına ödənilir
E) Əgər müavinət ilk 15 gün üçün işəgötürənin vəsaiti hesabına ödənilirsə, qalan günlər üçün isə
məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına ödənilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
34. Azərbaycan Respublikasında işçinin dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsinin nömrəsi (SSN)
hansı kateqoriya şəxslərlərlə bağlanan əmək müqaviləsində mütləq şəkildə göstərilməyə bilər?
A) Məcburi köçkünlərlə
B) Valideynlik himayəsindən məhrum olanlarla
C) İlk dəfə əmək fəaliyyətinə başlayanlarla
D) Qaçqın statusu olanlarla
E) Dövlət qulluqçularıyla
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
35. Aşağıda qeyd edilənlərdən hansı biri Azərbaycan Respublikasında əmək müqaviləsinin
tərəflərindən biri olan işəgötürən qismində çıxış edə bilər (tam və doğru cavabı müəyyənləşdirin)?
A) Fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilmiş şəxs
B) Məhdud və tam fəaliyyət qabiliyyəti olan şəxs

C) Tam fəaliyyət qabiliyyəti olan şəxs
D) Nisbi və tam fəaliyyət qabiliyyəti olan şəxs
E) Tam, nisbi və məhdud fəaliyyət qabiliyyəti olan şəxs
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
36. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən müddətli əmək müqaviləsi bağlanan
halları müəyyən edin:
1.Müvafiq vəzifə üzrə əmək funksiyasının mürəkkəbliyi, məsuliyyətliliyi baxımından işçinin
əmək və peşə vərdişlərinin mənimsənilməsi, yüksək peşəkarlıq səviyyəsinin əldə edilməsi tələb
olunan hallarda;
2.Peşəkarlıq səviyyəsinin, ixtisasının (peşəsinin) kifayət dərəcədə olmadığına görə işçinin tutduğu
vəzifəyə uyğun gəlmədiyi barədə səlahiyyətli orqan tərəfindən müvafiq qərar qəbul edildikdə;
3.Tərəflərin hüquq bərabərliyi prinsipinə əməl edilməklə onların qarşılıqlı razılığı ilə;
4.İşçinin şəxsi, ailə-məişət vəziyyəti ilə bağlı olan, o cümlədən işləməklə yanaşı təhsil aldığı,
müəyyən səbəbdən müvafiq yaşayış məntəqəsində müvəqqəti yaşadığı, pensiya
yaşına çatdıqda işləmək istəyi olduğu hallarda;
5.Müəssisənin mülkiyyətçisinin dəyişməsi ilə əlaqədar;
6.Tərəflərin əmək müqaviləsində müəyyən etdiyi hallarda;
7.Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının göndərişi ilə haqqı ödənilən ictimai işlər görülərkən;
8.Dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarına seçkili vəzifələrə seçilərkən.
A) 1, 3, 4, 7
B) 2, 4, 6, 8
C) 1, 3, 5, 7
D) 2, 3, 7, 8
E) 3, 4, 7, 8
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
37. Müsabiqə yolu ilə vəzifələrin tutulması zamanı əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı
aşağıdakı mülahizələrdən biri yanlışdır:
A) Müvafiq vəzifəni tutmaq üçün elan olunmuş müsabiqənin qalibi ilə işəgötürən müəyyən
edilmiş qaydada müddətli və ya müddətsiz əmək müqaviləsi bağlayır
B) Yerinə yetiriləsi işin, əmək funksiyasının xarakteri ilə əlaqədar olaraq bəzi vəzifələri tutmaq
üçün işəgötürən müəyyən olunmuş qaydada müsabiqə elan edə bilər
C) Müsabiqə işçinin, yəni müvafiq vəzifəni tutmaq iddiasında olan şəxsin sənədləri, elmi işləri,
kadr-uçot məlumatları üzrə və ya müsahibə və yaxud test üsulu ilə keçirilə bilər
D) Müsabiqənin keçirilməsi şərtlərini və vəzifələrin müsabiqə yolu ilə tutulması qaydasını
tənzimləyən normativ hüquqi aktı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı qəbul edir
E) Keçirilmiş müsabiqənin nəticələri ilə razılaşmayan iddiaçı müsabiqə komissiyasının qərarı
qəbul edildiyi gündən bir ay müddətində məhkəməyə müraciət edə bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
38. Ölkəmizdə hansı halda əvəzçilik üzrə əlavə iş yerlərində işləməyə işəgötürənin razılığı tələb
edilir?
A) Əvəzçilik üzrə əlavə işin həcmi əsas işin yarısına bərabər olduqda;
B) İş vaxtından sonra işlədikdə
C) Həm iş vaxtından sonra, həm də iş vaxtı ərzində işlədikdə

D) İş vaxtı ərzində işlədikdə
E) İşçinin əsas iş yerində sınaq müddətində olduğu vaxtda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
39. Müddətli əmək müqaviləsinin fasiləsiz olaraq 5 ildən artıq müddətə davam etməsi halı istisna
olmaqla, müddətli əmək müqaviləsində göstərilən müddət qurtardıqda əmək münasibətləri davam
etdirilərsə, müddət bitdikdən sonrakı nə qədər müddət ərzində tərəflərdən heç biri müqaviləyə
xitam verilməsini tələb etmədikdə həmin əmək müqaviləsi əvvəl müəyyən olunmuş müddətə
uzadılmış hesab olunur?
A) 3 gün
B) 5 gün
C) 7 gün
D) 10 gün
E) 15 gün
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
40. Azərbaycan Respublikasında işçi əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirən zaman nə qədər müddət
keçdikdən sonra həmin işçinin əmək müqaviləsinə xitam verilə bilər?
A) İki ay
B) Üç ay
C) Altı ay
D) Doqquz ay
E) On iki ay
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
41. Əgər qanunsuz və ya əsassız işdən çıxarılmış işçi işinə bərpa olunması üçün məhkəməyə iddia
ərizəsi ilə müraciət edərsə və məhkəmə tərəfindən iddiası təmin olunaraq işinə bərpa edilməsi
haqqında qətnamə qəbul edilərsə, o zaman işçinin vəziyyəti necə olur?
A) İşəgötürən tərəfindən məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi dərhal icra edilərək işçi
yalnız əvvəlki vəzifəsinə bərpa olunmalıdır
B) İşəgötürən tərəfindən məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi dərhal icra edilərək işçi
əvvəlki vəzifəsinə bərpa olunmalı və ona məhkəmənin müəyyən etdiyi miqdarda kompensasiya
ödənilməlidir
C) İşəgötürən tərəfindən məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi dərhal icra edilərək işçi
əvvəlki vəzifəsinə və ya razılığı ilə başqa vəzifəyə bərpa olunmalı və ona məhkəmənin müəyyən
etdiyi miqdarda kompensasiya ödənilməlidir
D) İşəgötürən tərəfindən məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi dərhal icra edilərək işçi
əvvəlki vəzifəsinə və ya razılığı ilə başqa vəzifəyə bərpa olunmalıdır
E) İşəgötürən tərəfindən işçiyə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi ilə müəyyən
edilən miqdarda kompensasiya ödənilməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
42. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə görə əmək qabiliyyətinin tam itirilməsi
dedikdə başa düşülür:

A) İcra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə işçiyə müvafiq dərəcədən əlillik qrupu və ya 16 yaşınadək
sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən edilməklə ən azı altı ay müddətinə əmək
qabiliyyətsiz hesab edilməsi
B) İcra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə işçiyə müvafiq dərəcədən əlillik qrupu və ya 18 yaşınadək
sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən edilməklə ən azı bir il müddətinə əmək
qabiliyyətsiz hesab edilməsi
C) İcra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə işçiyə müvafiq dərəcədən əlillik qrupu və ya 18 yaşınadək
sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən edilməklə ən azı altı ay müddətinə əmək
qabiliyyətsiz hesab edilməsi
D) İcra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə işçiyə müvafiq dərəcədən əlillik qrupu və ya 18 yaşınadək
sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən edilməklə ən azı iki il müddətinə əmək
qabiliyyətsiz hesab edilməsi
E) İcra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə işçiyə müvafiq dərəcədən əlillik qrupu və ya 16 yaşınadək
sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən edilməklə ən azı bir il müddətinə əmək
qabiliyyətsiz hesab edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
43. Yeraltı işlərdə çalışan, əmək şəraiti zərərli və ağır, habelə əmək funksiyası yüksək həssaslıq,
həyəcan, zehni və fiziki gərginliklə bağlı olan işçilərə hansı meyarlara görə əlavə məzuniyyətlər
verilir? Tam və doğru cavabı müəyyən edin.
A) Əmək müqaviləsinin müddətinə və əmək funksiyasının xüsusiyyətlərinə görə
B) Əməyin şəraitinə və əmək funksiyasının xüsusiyyətlərinə görə
C) Əmək müqaviləsinin müddətinə və əməyin şəraitinə görə
D) Əməyin şəraitinə, əmək funksiyasının xüsusiyyətlərinə və əmək müqaviləsinin müddətinə görə
E) Əmək funksiyasının xüsusiyyətlərinə görə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
44. İxtirasının və ya səmərələşdirici təklifinin işlədiyi müəssisədən kənar yerdə ilkin tətbiqi
zamanı müəllifə əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq bir iş ilində neçə təqvim gününədək
ödənişsiz məzuniyyət verilir?
A) 30
B) 14
C) 10
D) 7
E) 6
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
45. Ali təhsil pilləsinin hansı səviyyəsində təhsil alan işçilərə həm ödənişli, həm də ödənişsiz
məzuniyyət bütün kurslar üzrə 1 ay müddətinə verilir?
A) Doktorantura
B) Magistratura
C) Bakalavriat
D) Doktorantura və magistratura
E) Doktorantura, magistratura və bakalavriat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

46. Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyinə görə hansı hallarda işçilərin xahişi ilə bir
iş ilində onlara 14 təqvim gününədək ödənişsiz məzuniyyətlər verilir?
1.Sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqları olan işçilərə;
2.Müharibədə döyüşən ordunun tərkibində iştirak etmiş şəxslərə;
3.Orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarına buraxılan işçilərə;
4.Arvadları doğuşla əlaqədar məzuniyyətdə olan kişilərə;
5.Doktoranturada, təhsil alan işçilərə;
6.Ailə, məişət və başqa sosial məsələləri həll etmək üçün işçilərə;
7.Ali təhsil müəssisələrində qəbul imtahanlarına buraxılan işçilərə.
A) 1, 3, 5, 6
B) 2, 4, 6, 7
C) 1, 3, 5, 7
D) 2, 3, 4, 6
E) 1, 2, 4, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
47. Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyinə görə hansı hallarda işçilərin xahişi ilə bir
iş ilində onlara 7 təqvim gününədək ödənişsiz məzuniyyətlər verilir? Tam və doğru cavabı
müəyyən edin.
1.Doktoranturada, təhsil alan işçilərə;
2.Ali təhsil müəssisələrində qəbul imtahanlarına buraxılan işçilərə;
3.Müharibədə döyüşən ordunun tərkibində iştirak etmiş şəxslərə;
4.Arvadları doğuşla əlaqədar məzuniyyətdə olan kişilərə;
5.Sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqları olan işçilərə;
6.Ailə, məişət və başqa sosial məsələləri həll etmək üçün işçilərə;
7.Orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarına buraxılan işçilərə.
A) 7
B) 6, 7
C) 5, 6, 7
D) 4, 5, 6, 7
E) 3, 4, 5, 6, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
48. Əmək müqaviləsinin işçi tərəfindən ləğv edilməsi qaydası ilə bağlı aşağıdakı müddəalardan
hansı doğrudur?
A) Əmək müqaviləsini ləğv etmək barədə ərizə vermiş işçi xəbərdarlıq müddəti bitənədək istədiyi
vaxt ərizəsini geri götürə və ya onu etibarsız hesab etmək barədə işəgötürənə yeni ərizə verə bilər
B) Ərizə verildiyi gündən işçi işə çıxmamaq və son haqq-hesabının aparılmasını tələb etmək
hüququna malikdir
C) İşəgötürən tərəfindən zor işlədilərək, hədə-qorxu gələrək, yaxud hər hansı başqa üsulla işçinin
iradəsinin əleyhinə əmək müqaviləsini ləğv etməyə onu məcbur etmək zəruri hallarda mümkün
ola bilər
D) İşçi bir təqvim ayı, zəruri hallarda isə bir həftə qabaqcadan işəgötürəni yazılı ərizəsi ilə
xəbərdar etməklə əmək müqaviləsini ləğv etmək hüququna malikdir
E) İşçi məzuniyyət hüququndan istifadə etməklə ona müvafiq iş ilinə görə məzuniyyətin verilməsi
və məzuniyyət müddətinin qurtardığı gündən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi xahişi ilə
işəgötürənə ərizə verə bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
49. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə müvafiq olaraq, işəgötürən tərəfindən əmək
müqaviləsinin ləğv edilməsi əsaslarından deyildir:
1.Əmək müqaviləsinin müddətinin qurtarması;
2.İşçilərin sayı və ya ştatlarının ixtisar edilməsi;
3.Müəssisənin mülkiyyətçisinin dəyişməsi ilə əlaqədar;
4.Sınaq müddəti ərzində işçinin özünü doğrultmaması;
5.Müəssisənin ləğv edilməsi;
6.Əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi;
7.Dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisənin işçisi çalışmanın yaş həddinə çatması.
A) 1, 3, 7
B) 2, 3, 6
C) 1, 3, 6
D) 2, 3, 5
E) 2, 4, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
50. Ölkəmizdə hal-hazırda qüvvədə olan əmək qanunvericiliyinə görə əmək müqaviləsi
bağlanarkən işçi hansı sənədləri təqdim edir (tam və doğru cavabı müəyyənləşdirin)?
1.Əmək kitabçasını;
2.Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi;
3.Dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsini;
4.Diplom və ona əlavəni;
5.Ümumvətəndaş pasportunu;
6.Bankomat kartını.
A) 1
B) 1, 2
C) 1, 2, 3
D) 1, 2, 3, 4
E) 1, 2, 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
51. Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası ilə bağlı aşağıdakı müddəalardan hansı
düzgündür?
A) Əmək müqaviləsinin məzmunu və quruluşu qanunvericiliyin tələblərinə əməl edilməklə
işəgötürənin razılığı ilə müəyyən edilir
B) Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs hesab edilmiş
şəxslə əmək müqaviləsi zəruri hallarda bağlanıla bilər
C) On dörd yaşına çatmış hər bir şəxs işçi kimi əmək müqaviləsinin tərəfi ola bilər
D) Əmək münasibətləri yaratmayan və ya yaratmaq istəməyən vəzifəli şəxslər əmək müqaviləsi
bağlamağa məcbur edilə bilməz
E) AR-nın qüvvədə olan Əmək Məcəlləsində başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, əmək müqaviləsinin
şərtləri birtərəfli qaydada dəyişdirilə bilməz
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

52. Azərbaycan Respublikasında hansı təhsil pilləsi və ya səviyyəsində müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının müəyyən etdiyi əsaslarla birillik ödənişli hazırlıq qrupları təşkil olunur?
A) Məktəbəhazırlıq təhsilində
B) Tam orta təhsildə
C) İbtidai təhsildə
D) Bakalavriat təhsilində
E) Məktəbəqədər təhsildə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
53. Təhsil prosesinin iştirakçısı olan təhsilalanlar kateqoriyasının tərkibinə kimlər daxildir?
1.Rezidentlər;
2.Assistentlər;
3.Müdavimlər;
4.Defektoloqlar;
5.Müəllimlər;
6.Kursantlar;
7.Tyutorlar;
8.Magistrantlar;
9.Tələbələr;
10.Məsləhətçilər;
11.Doktorantlar;
12.Tərbiyəçilər.
A) 1, 2, 6, 7, 8, 12
B) 2, 3, 4, 6, 9, 11
C) 3, 4, 6, 7, 9, 10
D) 1, 3, 6, 8, 9, 11
E) 2, 3, 6, 8, 9, 10
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
54. Azərbaycan Respublikası ərazisində hər hansı bir universitet həm ali təhsil müəssisəsi kimi,
həm də əlavə təhsil müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərə bilər. Lakin onlar arasında müəyyən fərqlər
mövcuddur. Belə olan halda aşağıda qeyd olunan fərqləndirici amillərdən hansı düzgündür?
A) Universitetdə ali təhsil müvafiq səviyyələr üzrə dövlət nümunəli sənədin – diplomun verilməsi
ilə başa çatdığı halda, əlavə təhsil yalnız sertifikat və ya fəxri fərmanla yekunlaşır
B) Ali təhsil ali təhsil müəssisələrinin müvafiq struktur bölmələrində həyata keçirildiyi halda,
əlavə təhsil ixtisasartırma və yenidənhazırlanma qurumlarında, stajkeçmə və peşə hazırlığı
kurslarında təşkil edilir
C) Universitetdə ali təhsil almaq üçün tam orta təhsili bitirmək tələb olunduğu halda, əlavə təhsil
almaq üçün mütləq şəkildə ali təhsil pilləsinin hər hansı səviyyəsini tamamlamaq əsas şərt hesab
olunur
D) Ali təhsil pilləsi bakalavriat, magistratura və doktorantura səviyyələrindən ibarətdirsə, əlavə
təhsil yalnız ixtisasartırma, kadrların yenidən hazırlanması, stajkeçmə və kadrların
təkmilləşdirilməsi formasında təşkil edilir
E) Ali təhsilinin məzmunu müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyənləşdirildiyi halda,
əlavə təhsilin məzmunu xüsusi təhsil proqramlarına uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
tərəfindən müəyyən olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

55. Müxtəlif səbəblərdən ümumi təhsildən kənarda qalan şəxslərə təhsil almaq və ya təhsilalana
ümumi təhsilin hər hansı səviyyəsini vaxtından əvvəl bitirmək hüququ verən təhsilalma forması
təhsil qanunvericiliyinə əsasən necə adlanır?
A) Xüsusi təhsil
B) Sərbəst təhsil
C) Fərdi təhsil
D) Distant təhsil
E) Evdə təhsil
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
56. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanununa müvafiq
olaraq, aşağıdakılardan biri təhsil sisteminə daxil deyil:
A) Bütün təhsil müəssisələri
B) Təhsil fəaliyyətini və onun inkişafını təmin edən elmi tədqiqat institutları
C) Assosiasiyalar, cəmiyyətlər və informasiya mərkəzləri
D) Təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları
E) Kliniki, ictimai iaşə, tibbi-profilaktik və əczaçılıq strukturları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
57. Azərbaycan Respublikasında təhsil müəssisəsi öz fəaliyyətinə görə hansı subyektlər qarşısında
məsuliyyət daşıyır?
1.Vətəndaşlar;
2.Bələdiyyələr;
3.Əcnəbilər;
4.Dövlət;
5.Hüquqi şəxslər;
6.Vətəndaşlığı olmayan şəxslər;
7.Cəmiyyət;
8.Fiziki şəxslər.
A) 7
B) 4, 7
C) 1, 4, 7
D) 1, 4, 5, 7
E) 1, 2, 4, 5, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
58. Dövlət ali təhsil müəssisəsinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi
səlahiyyətlər çərçivəsində muxtariyyət hüququ verilə bilər. Muxtariyyət hüququna malik təhsil
müəssisəsi qanunvericiliyə və öz nizamnaməsinə uyğun olaraq, hansı fəaliyyətləri həyata keçirə
bilər?
1.Maliyyə-təsərrüfat;
2.Sertifikasiya;
3.Kadr;
4.Tədris;
5.Akkreditasiya;
6.Elmi tədqiqat;

7.Tələbə qəbulu.
A) 1, 3, 4, 6
B) 3, 4, 5, 6
C) 1, 3, 4, 5
D) 3, 4, 6, 7
E) 2, 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
59. Aşağıdakılardan hansı biri “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun
tarixli Qanununa uyğun olaraq təhsil prosesinin iştirakçılarından hesab edilə bilməz?
A) Valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr
B) Təhsilalanlar və təhsilverənlər
C) Bütün fiziki və hüquqi şəxslər
D) Təhsili idarəetmə orqanları
E) Bələdiyyələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
60. Təhsil müəssisəsinin idarə olunması ilə bağlı aşağıdakı bəndlərdən hansı doğrudur?
A) Özəl təhsil müəssisəsinə rəhbərliyi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının razılığı ilə həmin təhsil
müəssisəsinin təsisçilər (himayəçilər, qəyyumlar) şurası tərəfindən təyin edilmiş özəl təhsil
müəssisəsinin rəhbəri həyata keçirir
B) Təhsil müəssisəsinin idarə edilməsi ilə bağlı məsələlərə təhsili idarəetmə orqanları daxil
olmaqla, dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının və digər təşkilatların müdaxiləsinə yol
verilmir
C) Dövlət və bələdiyyə təhsil müəssisəsinə rəhbərliyi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
təyin edilmiş dövlət və bələdiyyə təhsil müəssisəsinin rəhbəri (rəhbərliyi) həyata keçirir
D) Təhsil müəssisəsinin idarə olunmasının demokratikliyini və şəffaflığını təmin etmək məqsədi
ilə təhsil müəssisəsində səlahiyyətləri təhsil müəssisəsinin nizamnaməsi ilə müəyyən edilən idarə
və özünüidarə orqanları yaradıla bilər
E) Təhsil müəssisəsi aşkarlıq, humanistlik, şəffaflıq, demokratiklik, bərabərlik, millilik,
dünyəvilik, keyfiyyətlilik, səmərəlilik, fasiləsizlik, vəhdətlik və daimilik prinsipləri əsasında öz
nizamnaməsinə uyğun idarə edilir.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
61. Ümumi təhsilin hər üç səviyyəsini əhatə edən təhsil proqramlarının tam mənimsənilməsini
nəzərdə tutan təhsil səviyyəsi hansıdır?
A) Orta ixtisas təhsili
B) Tam orta təhsil
C) İlk peşə-ixtisas təhsili
D) Ümumi orta təhsil
E) Ali təhsil
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
62. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində pedaqoji və idarəetmə fəaliyyəti ilə məşğul olan, ali və
orta ixtisas təhsilinə malik təhsilverənlərin peşəkarlıq səviyyəsinin və peşə yararlılığının
yoxlanılması proseduru:

A) Akkreditasiya
B) Lisenziya
C) Attestasiya
D) Sertifikatlaşdırma
E) Nostrifikasiya
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
63. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən hansı müəssisələrdə əmək bazarının tələbatına uyğun olaraq,
ümumi orta təhsil və tam orta təhsil bazasında müxtəlif sənətlər və kütləvi peşələr üzrə ixtisaslı
işçi kadrların hazırlanmasını təmin edən ilk peşə-ixtisas təhsili həyata keçirilir (tam və doğru
cavabı müəyyən edin)?
1.Təhsil fəaliyyəti üçün lisenziyası olan təşkilatların təhsil strukturlarında;
2.Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi elmi təşkilatda;
3.Orta ixtisas təhsili müəssisələrində;
4.Peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində;
5.Liseylərdə və gimnaziyalarda;
6.Təhsil fəaliyyəti üçün lisenziyası olan müəssisələrin təhsil strukturlarında;
7.Xüsusi təmayüllü təhsil müəssisələrində.
A) 1, 4, 6
B) 2, 4, 6, 7
C) 1, 2, 4, 6
D) 2, 3, 4, 5, 7
E) 1, 2, 4, 6, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
64. Uşaq-gənclər idman-şahmat məktəbləri Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən təhsil
müəssisələrinin hansı tipinə daxildir?
A) Ümumi təhsil müəssisələrinə
B) Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə
C) Əlavə təhsil müəssisələrinə
D) Təhsil fəaliyyətini həyata keçirən digər müəssisələrə
E) Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
65. Azərbaycan Respublikasında təhsil hüququna dövlət təminatı ilə bağlı aşağıdakılardan hansı
biri doğru deyil?
A) Dövlət milli təhsil ənənələrinin qorunmasına, inkişafına və innovasiyaların tətbiqinə təminat
verir
B) Dövlət əmək bazarının tələblərinə uyğun olaraq təhsil müəssisələrinə ixtisaslı kadr hazırlığı
üçün dövlət sifarişləri verir və məzunların müvafiq işlə təmin olunmasına şərait yaradır
C) Dövlət əcnəbilərin, eləcə də xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təhsili ilə bağlı xüsusi layihələr
və proqramlar həyata keçirir
D) Dövlət hər bir vətəndaşın təhsil alması üçün müvafiq şəraitin yaradılmasına təminat verir və
təhsilin hər hansı pilləsindən, səviyyəsindən və formasından məhrum edilməsinə yol vermir
E) Dövlət maddi vəziyyətindən asılı olmayaraq, istedadlı şəxslərin təhsilini davam etdirməsinə
təminat verir, sosial müdafiəyə ehtiyacı olanların təhsil almasına şərait yaradır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
66. Təhsil qanunvericiliyinin tələblərinə və normalarına görə hər bir təhsil pilləsində və
səviyyəsində təhsilalanların təhsildə nailiyyətlərinin və təhsilverənlərin fəaliyyətinin
qiymətləndirilməsi proseduru zamanı hansı kateqoriya şəxslər attestasiya edilmir?
A) Özəl ümumi təhsil müəssisələrindəki təhsilverənlər
B) Dövlət və özəl ümumi təhsil müəssisələrindəki təhsilverənlər
C) Dövlət və özəl ümumi təhsil müəssisələrindəki təhsilalanlar
D) Dövlət ümumi təhsil müəssisələrindəki təhsilverənlər
E) Özəl ümumi təhsil müəssisələrindəki təhsilalanlar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
67. Təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin qəbul olunmuş dövlət təhsil standartlarına və digər normativ
hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması məqsədi ilə aparılan və təhsil
müəssisəsinin statusunun, hər bir ixtisas üzrə təhsilalanların say həddinin müəyyən edilməsi, onun
fəaliyyətinin növbəti müddətə uzadılması üçün hüquqi təminat yaradan akkreditasiya neçə ildən
bir həyata keçirilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
68. Dövlət təhsil müəssisələrində işləyən təhsilverənlərin attestasiyası və sertifikatlaşdırılması ilə
bağlı oxşar cəhətlərdən hansı biri doğrudur?
A) Hər ikisi dövlət təhsil müəssisələrində təhsilverənlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi
prosedurudur
B) Hər ikisi hər bir təhsil pilləsində və səviyyəsində təhsilalanların təhsildə nailiyyətlərini yoxlayır
C) Hər ikisi 3 ildə bir dəfə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum tərəfindən
həyata keçirilir
D) Hər ikisi dövlət təhsil müəssisələrində təhsilverənlərin peşəkarlıq səviyyəsinin və peşə
yararlılığının yoxlanılması prosedurudur
E) Hər ikisi 5 ildə bir dəfə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum tərəfindən
həyata keçirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
69. Vətəndaşların və təhsil müəssisəsi təsisçilərinin istəyi nəzərə alınaraq, Azərbaycan
Respublikasının tərəfdar çıхdığı beynəlхalq müqavilələrə və ya müvafiq icra hakimiyyəti
оrqanının müəyyən etdiyi orqanla (qurumla) razılaşmaya uyğun olaraq təhsil müəssisələrində
tədris müvafiq dövlət təhsil standartları əsasında digər dillərdə də aparıla bilər. Əgər ümumi təhsil
müəssisələrində tədris digər dillərdə aparılarsa, o zaman hansı fənlər mütləq tədris оlunmalıdır?
A) Azərbaycan dili, Azərbaycan tarixi, Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan ədəbiyyatı
B) Azərbaycan dili, Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan tariхi, Azərbaycan cоğrafiyası
C) Azərbaycan dili, Azərbaycan tarixi, Azərbaycan coğrafiyası, Azərbaycan mədəniyyəti
D) Azərbaycan dili, Azərbaycan coğrafiyası, Azərbaycan tarixi

E) Azərbaycan dili, Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan tariхi, Azərbaycan cоğrafiyası,
Azərbaycan mədəniyyəti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
70. Dövlət və bələdiyyə təhsil müəssisələri ilə özəl təhsil müəssisələrinin maliyyələşdirilməsi
mənbələri:
1.Hüquqi və fiziki şəxslərin ianələri və yardımları;
2.Təsisçilərin vəsaitləri;
3.Təhsil müəssisəsinin təhsil, elm, istehsal, məsləhət və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər
xidmətlərdən əldə etdiyi vəsaitlər;
4.Qanunvericiliklə qadağan edilməyən digər mənbələr hesabına əldə olunan vəsaitlər;
5.Müsabiqə əsasında dövlət tərəfindən ayrılan elmi tədqiqat qrantları;
6.Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin, xarici hüquqi şəxslərin qanunvericiliyə uyğun
olaraq verilən qrantları;
7.Hüquqi və fiziki şəxslərin vəsiyyət olunan əmlakı;
8.Qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət büdcəsinin və yerli büdcənin vəsaitləri.
A) 1, 3, 4, 7
B) 3, 4, 5, 8
C) 1, 4, 6, 7
D) 2, 3, 4, 6
E) 3, 4, 7, 8
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
71. Müstəqil və ya universitetlərin struktur bölməsi olaraq, konkret ixtisaslar üzrə ali təhsilli
mütəxəssis hazırlığını, orta ixtisas və əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən, tətbiqi tədqiqatlar
aparan ali təhsil müəssisəsi necə adlanır?
A) Akademiya
B) Kollec
C) Elmi təşkilat
D) Gimnaziya
E) İnstitut
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
72. Azərbaycan Respublikasında təhsil haqlarının ödənilməsi necə həyata keçirilir?
A) Yalnız nağd qaydada
B) Əsas etibarilə nağdsız qaydada
C) Yalnız nağdsız qaydada
D) Həm nağdsız, həm də nağd qaydada
E) Qismən nağdsız qaydada
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
73. Ailənin və cəmiyyətin maraqlarına uyğun olaraq, uşaqların erkən yaş dövründən intellektual,
fiziki və psixi inkişafını, sadə əmək vərdişlərinə yiyələnməsini, istedad və qabiliyyətinin üzə
çıxarılmasını, sağlamlığının qorunmasını, estetik tərbiyəsini, təbiətə və insanlara həssas
münasibətinin formalaşmasını təmin edən təhsilin ilk pilləsi:
A) Ümumi təhsil

B) Məktəbəhazırlıq təhsili
C) İbtidai təhsil
D) İlk peşə-ixtisas təhsili
E) Məktəbəqədər təhsil
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
74. Təhsil qanunvericiliyinə görə ümumi təhsil pilləsi ilə bağlı aşağıda qeyd olunan bəndlərdən
hansı doğrudur?
A) Valideynlərin arzusu ilə təhsil müəssisəsi xüsusi istedadlı uşaqları müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının müəyyən etdiyi qaydada daha erkən yaşda qəbul edə bilər
B) Ümumi orta təhsil səviyyəsində yekun qiymətləndirmə aparılır və təhsili başa vuran
təhsilalanlara müvafiq dövlət sənədi – şəhadətnamə verilir
C) Tam orta təhsil səviyyəsində təhsilalanların biliyinin qiymətləndirilməsinin yekun dövlət
attestasiyası həyata keçirilir
D) Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsil ümumi orta təhsil və tam orta təhsildən ibarətdir
E) Ümumi təhsil müəssisələrinə uşaqların qəbulu, sinifdən-sinfə keçirilməsi və yerdəyişməsi
qaydası qanunla müəyyən edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
75. Ölkəmizdə doktorantura təhsili ali təhsil müəssisələrində, elmi müəssisə və təşkilatlarda
yaradılan doktoranturalarda (hərbi təhsil müəssisələrində adyunkturalarda) həyata keçirilir və
müvafiq elmi dərəcənin verilməsi ilə başa çatır. Bəs elmi dərəcələr hansı prosedur qayda ilə
verilir?
A) Ali təhsil müəssisələrində, elmi müəssisə və təşkilatlarda fəaliyyət göstərən dissertasiya
şuralarının vəsatəti əsasında “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun
olaraq
B) Orta ixtisas təhsili və ali təhsil müəssisələrində, elmi müəssisə və təşkilatlarda fəaliyyət
göstərən dissertasiya şuralarının vəsatəti əsasında “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa uyğun olaraq
C) Elmi müəssisə və təşkilatlarda fəaliyyət göstərən dissertasiya şuralarının vəsatəti əsasında
“Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunlarına uyğun olaraq
D) Orta ixtisas təhsili və ali təhsil müəssisələrində, elmi müəssisə və təşkilatlarda fəaliyyət
göstərən dissertasiya şuralarının vəsatəti əsasında “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa uyğun olaraq
E) Ali təhsil müəssisələrində, elmi müəssisə və təşkilatlarda fəaliyyət göstərən dissertasiya
şuralarının vəsatəti əsasında “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun
olaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
76. Milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşünə malik
olan, təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktiki biliklərə yiyələnən,
müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli mütəxəssis-kadrlar hazırlamaq:
A) Təhsil siyasətinin əsas prinsipidir
B) Təhsil hüququna dövlət təminatıdır
C) Təhsilin idarəedilməsi siyasətidir
D) Təhsilin əsas məqsədidir
E) Təhsil sahəsində ümumi normalar məcmusudur

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
77. Təhsil qanunvericiliyinə əsasən ölkəmizdə beynəlxalq təşkilat və ya xarici dövlət tərəfindən
müəyyən edilmiş standartlara uyğun tətbiq edilən və məzunlarına iki və daha çox xarici ölkələrin
ali təhsil müəssisələrində təhsil almaq hüququ verən təhsil proqramlarını müəyyənləşdirin.
1.Təhsil haqqında ümumi sertifikatın yüksək səviyyəsi;
2.Beynəlxalq ingilis dili imtahanı sistemi;
3.Dərəcə Proqramı;
4.Yüksək yerləşdirmə;
5.Xarici dil qismində ingilis dili testi;
6.Beynəlxalq Bakalavriat Diplom Proqramı;
7.APTIS.
A) 2, 4, 6
B) 3, 6, 7
C) 1, 4, 6
D) 2, 5, 7
E) 1, 2, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
78. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq təhsilverənlərin
vəzifələri hansılardır?
1.Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək;
2.Pedaqoji işçilərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq;
3.Dövlət təhsil standartlarına uyğun bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmək;
4.Təhsil proqramlarının mənimsənilməsini təmin etmək;
5.Dövlət, cəmiyyət, ailə və özü qarşısında məsuliyyətini dərk etmək;
6.Uşaq və gəncləri fiziki və psixi zorakılığın bütün formalarından qorumaq, onları zərərli
vərdişlərdən çəkindirmək.
A) 1, 2, 3
B) 3, 5, 6
C) 2, 4, 5
D) 1, 4, 6
E) 2, 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
79. Təhsil qanunvericiliyinə əsasən dövlət mülkiyyətində olan hansı təhsil müəssisələrinin
özəlləşdirilməsi qadağandır?
A) Ümumi təhsil müəssisələri
B) Məktəbəqədər təhsil müəssisələri
C) Orta ixtisas təhsili müəssisələri
D) İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri
E) Məktəbdənkənar təhsil müəssisələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

80. Azərbaycan Respublikasında hansı təhsil formasının təşkili qaydaları müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir?
A) İnformal
B) Distant
C) Formal
D) Qeyri-formal
E) Eksternat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
81. Özəl təhsil müəssisələrində təhsilalanların sosial müdafiəsi tənzimlənir:
A) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının Əsasnaməsi ilə
B) Qanunvericiliklə
C) “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
D) Müəssisənin Nizamnaməsi ilə
E) Müvafiq qanunlarla
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
82. Azərbaycan Respublikasında ali təhsil müəssisələrinin kadrlarına elmi və pedaqoji fəaliyyət
sahəsində əldə etdikləri nəticələrə görə müəyyən edilmiş qaydada verilən elmi adlar hansılardır?
Tam və doğru cavabı müəyyən edin.
1.Professor;
2.Akademik;
3.Elmlər doktoru;
4.Həqiqi üzv;
5.Fəlsəfə doktoru;
6.Müxbir üzv;
7.Dosent.
A) 1, 7
B) 2, 4, 6
C) 1, 2, 4, 6
D) 2, 3, 4, 5, 6
E) 1, 3, 4, 5, 6, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
83. Ali təhsil müəssisələrində, elmi müəssisə və təşkilatlarda fəaliyyət göstərən dissertasiya
şuralarının vəsatəti əsasında verilən elmi dərəcələr uyğun olmalıdır:
A) “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
B) “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
C) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa
D) “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunlarına
E) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunlarına
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
84. Təhsil sahəsində beynəlxalq əlaqələrlə bağlı aşağıdakı müddəalardan hansı doğrudur?

A) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurumun təsis etdiyi təhsil qrantı proqramı
üçün ölkələr, ölkələr üzrə kvotalar, namizədlərin seçim meyarları və bunların əsasında qrant
alacaq şəxslərin siyahısı qanunvericiliklə müəyyənləşdirilir
B) Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinin Azərbaycan Respublikasının mövcud normativ hüquqi
aktlarının tələblərini gözləməklə müstəqil olaraq xarici tərəfdaşlarla birlikdə ölkə daxilində və
xarici dövlətlərdə müştərək struktur bölmələri yaratmaq hüququ vardır
C) Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulan hallar
istisna olmaqla, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında xüsusi
təyinatlı təhsil müəssisələrində təhsil almaq hüququ yoxdur
D) Təhsil sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və
tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr əsasında həyata keçirilir və təhsil müəssisəsinin birbaşa
beynəlxalq əməkdaşlıq müqavilələrinə dövlət tərəfindən zəmanət verilir
E) Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan
şəxslərin Azərbaycan Respublikasında təhsil alması qaydaları, xarici ölkələrin ali təhsil sahəsində
ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi qaydaları qanunla tənzimlənir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
85. Aşağıdakı müddəalardan hansı təhsil sistemində mülkiyyət münasibətlərinə aid deyil?
A) Dövlət təhsil müəssisəsinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və genişləndirilməsi
dövlət büdcəsinin vəsaitləri və büdcədənkənar vəsaitlər hesabına həyata keçirilir
B) Təhsil müəssisəsi təsisçi tərəfindən torpaq sahəsi, bina və qurğular, avadanlıq, təhsil, istehsal,
sosial, mədəni, tibb, iaşə və idman obyektləri, maddi-texniki baza və digər əmlakla təmin edilir
C) Təhsil müəssisəsi göstərdiyi xidmətlər nəticəsində daşınar və daşınmaz əmlak, o cümlədən
bina, avadanlıq, yeni texnologiya, nəqliyyat vasitələri və s. əldə edə bilər
D) Dövlət təhsil müəssisəsinin sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlər bilavasitə təhsilin
inkişafına və işçilərin sosial müdafiəsinə yönəldilir
E) Dövlət təhsil müəssisəsinin büdcədənkənar mənbələrdən daxil olan vəsaitlər hesabına əldə
etdiyi əmlak qanunvericiliyə uyğun olaraq onun mülkiyyətinə daxil edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
86. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə təhsil məhsuluna
aşağıdakılardan hansılar daxildir?
1.Tədris fənləri;
2.Təlim metodları sistemi;
3.Təhsil layihələri;
4.Təlim nəticələri;
5.Pedaqoji prosesin təşkili;
6.Təhsil modulları;
7.Məzmun standartları;
8.Təhsil sahəsində innovasiyalar;
9.Təhsil və fənn proqramları.
A) 2, 3, 6, 8, 9
B) 1, 2, 4, 5, 7
C) 3, 5, 6, 7, 8
D) 1, 3, 4, 6, 7
E) 3, 4, 6, 7, 9
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

87. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq, beynəlxalq fənn
olimpiadalarının qalibləri hansı ixtisaslar üzrə ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbul
olunurlar?
A) İstənilən ixtisaslar üzrə
B) Əksər ixtisaslar üzrə
C) Müvafiq ixtisaslar üzrə
D) Beynəlxalq ixtisaslar üzrə
E) Məhdud ixtisaslar üzrə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
88. Aralarında qarşılıqlı əlaqə və varislik təmin olunan təhsilin pillələri və səviyyələrindən hansı
yekun qiymətləndirmənin və ya attestasiyanın nəticələrinə uyğun olaraq məzunlara dövlət
nümunəli sənədin verilməsi ilə başa çatmır?
A) Yalnız məktəbəqədər təhsil pilləsi
B) Məktəbəqədər təhsil pilləsi, ümumi təhsil pilləsinin ibtidai təhsil səviyyəsi, ilk peşə-ixtisas
təhsili pilləsi
C) İlk peşə-ixtisas təhsili pilləsi, ümumi təhsil pilləsi, məktəbəhazırlıq təhsil pilləsi, məktəbəqədər
təhsil pilləsi
D) Məktəbəqədər təhsil pilləsi, ümumi təhsil pilləsinin ibtidai təhsil səviyyəsi
E) Ümumi təhsil pilləsinin ibtidai təhsil səviyyəsi, ilk peşə-ixtisas təhsili pilləsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
89. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, Azərbaycan
Respublikasında hansı təhsil formaları tətbiq edilir?
1.Formal;
2.Əyani;
3.Distant (məsafədən);
4.Əlavə təhsil;
5.İnformal;
6.Qiyabi;
7.Evdə təhsil;
8.Sərbəst (eksternat);
9.Qeyri-formal;
10.Fərdi təhsil.
A) 1, 5, 8
B) 4, 7, 10
C) 2, 3, 6, 8
D) 1, 4, 5, 7, 8, 10
E) 2, 3, 6, 7, 8, 10
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
90. Ölkəmizdə hansı təhsil müəssisələrində təhsilalanların fəaliyyətini stimullaşdırmaq məqsədi
ilə onlara dövlət tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təqaüdlər, o cümlədən adlı
təqaüdlər verilir və yardımlar göstərilir?
1.Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində;

2.İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində;
3.Ali təhsil müəssisələrində;
4.Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində;
5.Ümumi təhsil müəssisələrində;
6.Orta ixtisas təhsili müəssisələrində.
A) 2, 3, 6
B) 1, 2, 5
C) 3, 5, 6
D) 2, 4, 5
E) 1, 2, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
91. Məzunlarına müvafiq olaraq həkim və həkim-mütəxəssis ali peşə-ixtisas dərəcələri verilən ali
tibb təhsili təhsil proqramlarına və dövlət ali tibb təhsili standartlarına uyğun olaraq hansı
səviyyələrdən ibarətdir?
A) Əsas və baza ali tibb təhsili;
B) Baza ali tibb təhsili, magistratura, rezidentura
C) Əsas tibb təhsili, rezidentura, doktorantura
D) Əsas tibb təhsili
E) Baza ali tibb təhsili, rezidentura
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
92. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən gimnaziya və lisey
arasındakı oxşar amillərdən hansı biri doğru deyildir?
A) Həm gimnaziya, həm də lisey istedad və qabiliyyəti ilə fərqlənən şagirdlər üçün nəzərdə tutulub
B) Həm gimnaziya, həm də lisey əsasən humanitar sahədə fəaliyyət göstərir
C) Həm gimnaziya, həm də lisey təmayüllər üzrə təhsil xidmətləri göstərir
D) Həm gimnaziya, həm də lisey ümumtəhsil müəssisəsidir
E) Həm gimnaziya, həm də lisey ümumi təhsilin ibtidai, ümumi və tam orta səviyyələrində ola
bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
93. Azərbaycan Respublikasında təhsilin formaları və təhsilalma formaları arasında əsas fərq
nədən ibarətdir?
A) Təhsilin formaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən, təhsilalma formaları isə təhsil
müəssisələrinin özü tərəfindən müəyyən edilir
B) Formal və qeyri-formal təhsil təhsilin formalarına, informal təhsil isə təhsilalma formalarına
aiddir
C) Təhsil formaları konkret olaraq mövcuddur, təhsilalma formaları isə zəruri hallarda digər
formalarda da tətbiq edilə bilər
D) Təhsil formaları dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə başa çatır, təhsilalma formaları isə dövlət
təhsil sənədinin verilməsi ilə yekunlaşmır
E) Təhsil formaları dedikdə evdə təhsil və fərdi təhsil, təhsilalma formaları dedikdə isə distant və
eksternat təhsil başa düşülür
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

94. Təhsil qanunvericiliyinə görə hansı vəsaitlərdə reklam yerləşdirilməsi qadağan edilir?
1.Bütün kitablarda;
2.Dərs vəsaitlərində;
3.Məktəb gündəliyində;
4.İnternetdə;
5.Tədris materialında;
6.Dəftərdə;
7.Albomda;
8.Dərsliklərdə.
A) 2, 8
B) 1, 2, 8
C) 2, 3, 5, 8
D) 1, 2, 3, 5, 8
E) 2, 3, 5, 6, 7, 8
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
95. Təhsil fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması və təhsil müəssisəsinin akkreditasiyası ilə bağlı
aşağıdakı müddəalardan hansı doğru deyildir?
A) Təhsil müəssisəsinin akkreditasiyası təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin qəbul olunmuş dövlət
təhsil standartlarına və digər normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması
məqsədi ilə aparılır
B) Təhsil müəssisəsinin akkreditasiyasını müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən edilmiş
qaydada yaratdığı dövlət akkreditasiya xidməti həyata keçirir
C) Azərbaycan Respublikasında hüquqi şəxs kimi dövlət qeydiyyatına alınmış, fəaliyyətinə
lisenziya verilmiş və akkreditasiya olunmuş təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinə hüquqi təminat
verilir
D) Xarici hüquqi şəxslərin öz ölkələrində təhsil fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün aldıqları
lisenziyaların Azərbaycan Respublikasında tanınması dövlətlərarası müqavilələrlə müəyyən edilir
E) Əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər, xarici hüquqi şəxslər tərəfindən təsis edilmiş
təhsil müəssisələrinə lisenziya üç il müddətinə verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
96. Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə daxildir:
1.“Məktəbəqədər təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
2.Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr;
3.“Ümumi təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
4.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası;
5.“Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
6.“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
A) 4, 6
B) 2, 4, 6
C) 1, 2, 4, 6
D) 2, 3, 4, 5, 6
E) 1, 2, 3, 4, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

97. Uyğunluğu müəyyən edin.
1.Ali təhsilin ən yüksək səviyyəsi, doktorluq elmi dərəcəsinin alınmasını həyata keçirən yüksək
səviyyəli elmi kadr hazırlığı forması
2.Tibb ixtisasları üzrə baza ali təhsili əsasında həkim-mütəxəssis hazırlığı forması
3.Ali təhsilin ikinci səviyyəsi
4.Hərbi təhsil müəssisəsində doktoranturaya bərabər tutulan yüksək ixtisaslı elmi kadrların
hazırlanması forması
5.Müvafiq ixtisaslar üzrə geniş profilli mütəxəssis hazırlığını həyata keçirən ali təhsilin birinci
səviyyəsi
a)Magistratura
b)Rezidentura
c)Doktorantura
d)Bakalavriat
e)Adyunktura
A) 1-d; 2-b; 3-c; 4-e; 5-a
B) 1-c; 2-b; 3-a; 4-e; 5-d
C) 1-e; 2-c; 3-b; 4-a; 5-d
D) 1-a; 2-b; 3-c; 4-e; 5-d
E) 1-d; 2-b; 3-a; 4-e; 5-c
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
98. Peşə təhsili müəssisəsində müvafiq modulu bitirdikdən sonra təhsilini müxtəlif səbəblərdən
davam etdirməyən şəxslərə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada
hansı sənəd verilir?
A) Sertifikat
B) Diplom
C) Transkript
D) Arayış
E) Bildiriş
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli Qanunu
99. Hansı peşə təhsili müəssisələrinə qəbul olunan şəxslərə ilk peşə təhsili ilə yanaşı, yüksək
texniki peşə təhsili almaq hüququ da verilir?
A) Yalnız peşə liseyinə
B) Peşə liseyi və peşə təhsil mərkəzinə
C) Yalnız peşə təhsil mərkəzinə
D) Peşə məktəbi və peşə liseyinə
E) Yalnız peşə məktəbinə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli Qanunu
100. “Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aşağıdakılardan hansı
biri peşə təhsili sahəsində dövlətin vəzifələrindən hesab oluna bilməz?
A) Dövlət peşə təhsili müəssisələrinin rəhbərlərini vəzifəyə təyin etmək və vəzifədən azad etmək
B) Təhsilalanların peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması məqsədilə peşə təhsili müəssisələrində
təcrübə proqramlarını hazırlamaq

C) Peşə təhsili sahəsinə yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsi məqsədi ilə əlverişli
investisiya mühitinin yaradılmasını təmin etmək
D) Nəzəri biliklərə və praktik bacarıqlara yiyələnən, müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli
mütəxəssis-kadrlar hazırlamaq
E) Peşə təhsili sahəsinin inkişafına dəstək verən müəssisə və təşkilatların, sahibkarlıq
subyektlərinin fəaliyyətini stimullaşdırmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli Qanunu
101. Dövlət, bələdiyyə və özəl peşə təhsili müəssisələrində təhsilalanların və işçi heyətinin sosial
müdafiəsinin tənzimlənməsi bir-birindən necə fərqlənir?
A) Dövlət və bələdiyyə peşə təhsili müəssisələrində təhsilalanların və işçi heyətinin sosial
müdafiəsi müvafiq sahədə qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlar üzrə, özəl peşə təhsili
müəssisələrində isə təsisçinin və ya təsisçilərin qərarı ilə tənzimlənir
B) Dövlət peşə təhsili müəssisələrində təhsilalanların və işçi heyətinin sosial müdafiəsi müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qayda üzrə, bələdiyyə və özəl peşə təhsili
müəssisələrində isə müəssisənin nizamnaməsi ilə tənzimlənir
C) Dövlət və bələdiyyə peşə təhsili müəssisələrində təhsilalanların və işçi heyətinin sosial
müdafiəsi müvafiq sahədə qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlar üzrə, özəl peşə təhsili
müəssisələrində isə müəssisənin nizamnaməsi ilə tənzimlənir
D) Dövlət peşə təhsili müəssisələrində təhsilalanların və işçi heyətinin sosial müdafiəsi müvafiq
sahədə qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlar üzrə, bələdiyyə və özəl peşə təhsili müəssisələrində
isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının təsdiq etdiyi müəssisənin nizamnaməsi ilə tənzimlənir
E) Dövlət və bələdiyyə peşə təhsili müəssisələrində təhsilalanların və işçi heyətinin sosial
müdafiəsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qayda üzrə, özəl peşə
təhsili müəssisələrində isə müəssisənin nizamnaməsi ilə tənzimlənir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli Qanunu
102. “Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə dövlət peşə təhsili
müəssisəsində ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən ali idarəetmə orqanı:
A) Metodiki Şura
B) Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi
C) Himayəçilər Şurası
D) Pedaqoji Şura
E) Ümumi yığıncaq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli Qanunu
103. Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan hansı qrup şəxslərin dövlət peşə təhsili müəssisələrində
ödənişli əsaslarla təhsil aldıqları müddətdə təhsil haqqı dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına
ödənilir?
1.Bir valideyni olmayan uşaqlar;
2.I və II qrup əlillər;
3.Valideynlərini itirmiş uşaqlar;
4.20 yaşına çatmamış və I və II qrup əlil valideyni olan, aylıq gəliri yaşayış minimumundan aşağı
olan şəxslər;
5.Şəhid ailəsinin üzvləri;
6.Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar;
7.III qrup əlillər;

8.23 yaşına çatmamış və I qrup əlil valideyni olan, aylıq gəliri yaşayış minimumundan aşağı olan
şəxslər;
9.Yalnız I və II qrup əlillər.
A) 1, 3, 5, 7, 9
B) 2, 3, 4, 5, 7
C) 3, 4, 5, 6, 9
D) 1, 2, 4, 7, 8
E) 2, 3, 5, 6, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli Qanunu
104. “Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq, peşə təhsil
mərkəzinə və peşə liseyinə qəbul olunan şəxslərə verilən təhsillə bağlı əsas fərq nədən ibarətdir?
A) Peşə təhsil mərkəzinə qəbul olunan şəxslərə texniki və yüksək texniki peşə təhsilləri ilə yanaşı
tam orta təhsil verildiyi halda, peşə liseyinə qəbul olunan şəxslərə yalnız peşə təhsilinin hər hansı
bir səviyyəsi üzrə təhsil verilir
B) Peşə təhsil mərkəzinə qəbul olunan şəxslərə ilk, texniki və yüksək texniki peşə təhsilləri
verildiyi halda, peşə liseyinə qəbul olunan şəxslərə ilk peşə təhsili və texniki peşə təhsili verilir
C) Peşə təhsil mərkəzinə qəbul olunan şəxslərə peşə təhsilindən başqa həm də ümumi və tam orta
təhsil verildiyi halda, peşə liseyinə qəbul olunan şəxslərə peşə təhsili ilə yanaşı tam orta təhsil
verilir
D) Peşə təhsil mərkəzinə qəbul olunan şəxslərə peşə təhsili ilə yanaşı tam orta təhsil verildiyi
halda, peşə liseyinə qəbul olunan şəxslərə peşə təhsilindən başqa həm də ümumi orta təhsil verilir
E) Peşə təhsil mərkəzinə qəbul olunan şəxslərə yalnız texniki və yüksək texniki peşə təhsilləri
verildiyi halda, peşə liseyinə qəbul olunan şəxslərə ilk peşə təhsili və texniki peşə təhsili verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli Qanunu
105. Peşə təhsili pilləsinin ayrı-ayrı ixtisaslar (ixtisas qrupları) üzrə təhsil proqramlarına
(kurikulumlara) hansı tədris-metodiki sənədlər daxildir?
1.Fənlərin təhsil proqramları;
2.Təhsilalanların biliyinin qiymətləndirilməsi üçün tədris-metodik materiallar;
3.Müəllimlərin illik işçi tədris planları;
4.Dərsliklər və dərs vəsaitləri;
5.Beynəlxalq və respublika səviyyəli elmi məqalələr, tezislər;
6.Fənlər üzrə nəzəri biliklərin və təcrübi bacarıqların qiymətləndirmə meyarları;
7.İxtisasın peşə standartı, modul strukturu və tədris planları;
8.Təhsilalanların aralıq və yekun dövlət attestasiyası qiymətləri.
A) 1, 3, 4, 5, 7
B) 2, 4, 5, 6, 8
C) 1, 2, 3, 6, 7
D) 2, 3, 6, 7, 8
E) 1, 2, 4, 6, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli Qanunu
106. Hansı mənbələr təşkilati-hüquqi formasından və mülkiyyət növündən asılı olmayaraq,
ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bütün peşə təhsili müəssisələrinin maliyyələşdirilməsinə xidmət
edir?

1.Cəlb edilmiş investisiyalar;
2.Təhsil xidmətlərindən əldə olunan vəsait;
3.Kreditlər, qrantlar, ianələr;
4.Büdcədənkənar vəsait;
5.Hüquqi və fiziki şəxslərin maliyyə yardımları;
6.Nizamnaməsinə uyğun olaraq digər qanuni mənbələrdən əldə olunan vəsait;
7.Təsisçinin (təsisçilərin) vəsaiti;
8.İnnovasiya və “Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq
sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlər.
A) 1, 2, 4, 6
B) 2, 3, 6, 8
C) 1, 4, 5, 6
D) 3, 5, 6, 8
E) 1, 3, 4, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli Qanunu
107. Sahibkarlıq və innovasiya fəaliyyətini təmin etmək üçün peşə təhsili müəssisəsinin nəzdində
yaradıla bilər:
A) Model sənaye müəssisələri
B) Müəssisədaxili yeni qurumlar
C) Satış-sərgiləri
D) Müvafiq istehsalat və xidmət sahələri
E) Əmlak, o cümlədən əqli mülkiyyət məhsulları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli Qanunu
108. “Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə tam orta təhsil
bazasından qəbul olunmuş və texniki peşə təhsili alanlar üçün təşkil edilən qruplarda təhsil
müddəti neçə il müəyyənləşdirilir?
A) 1 il
B) 2 il
C) 3 il
D) 4 il
E) 5 il
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli Qanunu
109. Peşə təhsili fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması və peşə təhsili müəssisəsinin akkreditasiyası
ilə bağlı aşağıdakı müddəalardan hansı biri yanlışdır?
A) Təhsil müəssisəsinin akkreditasiyası təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin qəbul olunmuş dövlət
təhsil standartlarına və digər normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması
məqsədi ilə aparılır
B) Peşə təhsili müəssisəsinin akkreditasiyadan keçə bilməməsi onun lisenziyasının “Lisenziyalar
və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq ləğvi üçün əsasdır
C) Ölkəmizdə hər bir peşə təhsili müəssisəsi təhsil fəaliyyəti göstərmək üçün “Təhsil haqqında”
və “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunları ilə müəyyən
edilmiş qaydada lisenziya almalıdır
D) Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili müəssisəsinin akkreditasiyası hər 5 ildən bir həyata
keçirilir və akkreditasiya müvafiq keyfiyyət sənədinin - sertifikatın verilməsi ilə başa çatır

E) Vətəndaşlığı olmayan şəxslərin öz ölkələrində təhsil fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün aldıqları
lisenziyaların ölkəmizdə tanınması Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələrlə müəyyən edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli Qanunu
110. “Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq, ölkəmizdə
peşə təhsilinin təşkili ilə bağlı düzgün bəndləri müəyyənləşdirin.
1.Peşə təhsili müəssisələri işəgötürənlərlə istehsalat təcrübəsinin keçirilməsini və iş yerində
öyrənməni təmin etmək üçün müqavilələr bağlaya bilərlər;
2.Bələdiyyə və özəl peşə təhsili müəssisəsində ali idarəetmə orqanı əsasnaməsi müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq olunan və ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən Pedaqoji
Şuradır;
3.Əlavə maliyyə vəsaiti cəlb etmək imkanlarının artırılması məqsədilə peşə təhsili müəssisələrində
istehsal edilən məhsulların qanuna uyğun olaraq satışı həyata keçirilə bilər;
4.İş yerində təcrübə müqaviləsi əsasında təhsilalanlar işəgötürənin təklifi ilə həmin müəssisə və
təşkilatlarda işçi heyətinin siyahısına daxil edilə bilərlər;
5.Müvafiq kursu bitirdikdən sonra təhsilini müxtəlif səbəblərdən davam etdirməyən şəxslərə
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada sertifikat verilir;
6.Dövlət peşə təhsili müəssisəsinin özəlləşdirilməsinə, peşə təhsili müəssisəsinin ərazisində
profilindən kənar müəssisələrin yerləşdirilməsinə və fəaliyyətinə yol verilmir.
A) 2, 3, 5
B) 1, 4, 6
C) 2, 3, 4
D) 1, 3, 6
E) 2, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli Qanunu
111. Təhsil qanunvericiliyinə görə hansı təhsil bazasından peşə təhsilinin hansı səviyyəsinə qəbul
olunduqda, təhsil müddəti bir il müəyyənləşdirilir?
A) Ümumi orta təhsil bazasından ilk peşə təhsilinə və texniki peşə təhsilinə
B) Tam orta təhsil bazasından texniki peşə təhsilinə, ümumi orta təhsil bazasından ilk peşə
təhsilinə
C) Ümumi orta təhsil bazasından texniki peşə təhsilinə və yüksək texniki peşə təhsilinə
D) Ümumi orta təhsil bazasından texniki peşə təhsilinə, tam orta təhsil bazasından yüksək texniki
peşə təhsilinə
E) Tam orta təhsil bazasından ilk peşə təhsilinə və texniki peşə təhsilinə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli Qanunu
112. Müəllim və tədris metodikaları ilə bağlı aşağıdakı müddəalardan hansı biri doğru deyildir?
A) Təhsilalanın savadlı və səriştəli şəxs kimi formalaşmasına müəllimin təsiri müəllimin
akademik bacarıqlarından, tədris təcrübəsindən və peşəkarlıq səviyyəsindən xeyli asılıdır
B) Son illərdə müəllimlərin əlavə təhsili sahəsində modul-kredit sisteminə əsaslanan,
stimullaşdırma və karyera inkişafını nəzərə alan yeni modelin tətbiqinə başlanmış, fəal interaktiv
təlim texnologiyaları təcrübədən keçirilmişdir

C) Peşəkarlığa əsaslanan stimullaşdırıcı əmək haqqı sisteminin olmaması, təhsil müəssisəsi
səviyyəsində idarəetmənin qeyri-effektivliyi, müəllim hazırlığı üzrə infrastrukturun zəif olması
müəllim amilinə təsir edən amillər sırasındadır
D) İqtisadi uğurlar əldə etmiş ölkələrdə biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın yaradılması sosialiqtisadi siyasətin prioriteti olduğundan, təhsilalanların müxtəlif sosial fəaliyyətə təşviqi və onların
tədris bacarıqlarının inkişafı xüsusi vurğulanır
E) Səriştəyə əsaslanmayan, əmək bazarında yetərincə rəqabətli olmayan əmək haqqı sistemi və
maddi stimullaşdırma mexanizmlərinin adekvat olmaması təhsildə müəllim amilinin inkişafına
mənfi təsir göstərmişdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. AR Prezidentinin
2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
113. “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” ölkəmizdə keyfiyyət
nəticələri və əhatəliliyinə görə dünya ölkələri sırasında aparıcı mövqe tutan, səriştəli müəllim və
təhsil menecerlərinə, qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan infrastruktura malik təhsil sisteminin
yaradılması üçün müxtəlif strateji istiqamətdə genişmiqyaslı tədbirlər nəzərdə tutur. Bu
istiqamətlərdən yanlış olanını göstərin.
A) Səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılması
B) Təhsil sahəsində insan resurslarının müasirləşdirilməsi
C) Müasir tələblərə uyğun və ömür boyu təhsili təmin edən təhsil infrastrukturunun yaradılması
D) Səmərəli monitorinq sistemi vasitəsilə müəllim fəaliyyətinin keyfiyyətinin artırılması
E) Təhsildə nəticələrə görə cavabdeh, şəffaf və səmərəli idarəetmə mexanizmlərinin yaradılması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. AR Prezidentinin
2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
114. Distant təhsil, istedadlı və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün təhsil və inkişaf,
yaşlıların təhsili, peşə-ixtisas və təhsil məsələləri üzrə məsləhət xidmətləri göstərən regional
universal mərkəzlərin yaradılmasını nəzərdə tutan strateji istiqamət hansıdır?
A) Təhsildə şəffaf və səmərəli idarəetmə mexanizmlərinin yaradılması
B) Təhsil sahəsində insan resurslarının müasirləşdirilməsi
C) Ömür boyu təhsili təmin edən təhsil infrastrukturunun yaradılması
D) Təhsil sisteminin maliyyələşdirilməsi modelinin qurulması
E) Səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. AR Prezidentinin
2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
115. “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın strateji istiqaməti
hansı bənddə düzgün əks olunmuşdur?
A) Bütün təhsil pillələri üzrə Təhsilin İdarə olunmasının Məlumat Sistemləri və “Tələbə-məzun”
sistemi əsasında hesabatvermə, təhlil və proqnozlaşdırma sisteminin yaradılması və mütəmadi
yenilənməsinin təmin edilməsi
B) Təhsilalanların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan innovativ təlim metodları və texnologiyaları
vasitəsilə təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən yüksək nüfuzlu
təhsilverənin formalaşdırılması
C) Ali təhsil müəssisələrinin təhsil-tədqiqat-innovasiya mərkəzlərinə çevrilməsinə dəstək verən
və rəqabətqabiliyyətli mütəxəssis hazırlığını təmin edən ali təhsil standartlarının tətbiqi

D) Təhsilverənlər üçün təhsilin bütün pillələrində təhsilalanların təfəkkürü və şəxsiyyətinin
inkişafına yönəlmiş, onların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan innovativ təlim metodologiyasının
hazırlanmasının təmin edilməsi
E) Ömür boyu təhsilə artan tələbatın ödənilməsi üçün kitabxana fəaliyyətinin modernləşdirilməsi,
rəqəmsal təhsil resurslarından istifadə imkanlarının genişləndirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. AR Prezidentinin
2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
116. Ölkəmizdə Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə fəaliyyət
planı hansı subyekt tərəfindən təsdiq olunur?
A) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
B) Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
C) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
D) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
E) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. AR Prezidentinin
2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
117. Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin başlıca vəzifəsi:
A) Ölkədə səriştəli təhsilverənlərə, ən yeni texnologiyalara əsaslanan infrastruktura malik,
keyfiyyət nəticələri və əhatəliliyinə görə dünya ölkələri sırasında qabaqcıl mövqe tutan təhsil
sistemini yaratmaq
B) Təhsilin məzmununu, kadr hazırlığını, təhsili idarəetmə sistemini və təhsil infrastrukturunu
qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə və Azərbaycanın inkişaf konsepsiyasına uyğun yenidən qurmaq
C) Nəticələrə görə cavabdeh, şəffaf və səmərəli tənzimləmə mexanizmlərinə malik, dövlət-ictimai
xarakterli və dövlət-biznes partnyorluğuna əsaslanan təhsildə yeni idarəetmə sisteminin
formalaşdırmaq
D) Məsuliyyətini dərk edən, demokratiya prinsiplərinə və xalqının milli ənənələrinə, insan hüquq
və azadlıqlarına hörmət edən, azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan, müstəqil və yaradıcı düşünən
vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirmək
E) Ölkədə biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın bərqərar olmasını, iqtisadi cəhətdən dayanıqlı təhsil
sisteminin, informasiya cəmiyyətinin təşəkkülünü və ölkənin davamlı inkişafını təmin etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. AR Prezidentinin
2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
118. “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın Strateji hədəflər
və tədbirlər hissəsində neçə illik ümumi orta təhsil modelinə mərhələli şəkildə keçidin təmin
olunması nəzərdə tutulur?
A) 2
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. AR Prezidentinin
2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.

119. Təhsilin nəticələrə görə cavabdeh, şəffaf və səmərəli tənzimləmə mexanizmlərinə malik,
dövlət–ictimai xarakterli və dövlət–biznes partnyorluğuna əsaslanan idarəetmə sisteminin
formalaşdırılması istiqamətində ölkəmizdə təhsil müəssisələrinə necə muxtariyyət verilməsi
müəyyən edilmişdir?
1.Beynəlxalq;
2.Maliyyə;
3.Yerli;
4.İdarəetmə;
5.Akademik;
6.Nəzarət;
7.Təşkilati;
8.Qiymətləndirmə.
A) 2, 4, 7, 8
B) 1, 2, 4, 6
C) 2, 4, 5, 7
D) 1, 4, 5, 6
E) 2, 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. AR Prezidentinin
2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
120. Fasiləz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığında monitorinq və keyfiyyətin təminatı hansı
istiqamətlər üzrə aparılmalıdır?
1.Müəllimlərin peşə birliklərinin və müəllim assosiasiyalarının dəstəklənməsi və prosesə сəlb
edilməsi üzrə;
2.Keyfiyyətin monitorinqi üzrə;
3.Milli standartların və indikatorların hazırlanması üzrə;
4.Kurikulumun monitorinqi və quruluşu üzrə;
5.Müəllimlərin attestasiyası və akkreditasiyası üçün yeni mexanizmin yaradılması üzrə;
6.Pedaqoji təhsil müəssisələrinin kompüterləşdirilməsi üzrə.
A) 2, 3, 5
B) 1, 2, 4
C) 3, 4, 5
D) 2, 3, 4
E) 1, 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığının Konsepsiya
və Strategiyası. AR Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 25 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
121. Məktəb şəraitində, kaskad modeli üzrə və texnologiyalara əsaslanan treninqlərin təşkil
edilməsi həmçinin məsafədən təhsil və mentorluq fasiləsiz pedaqoji təhsil sisteminin hansı
pilləsində həyata keçirilir?
A) Peşə təhsilinə qədərki pedaqoji təhsil
B) Əlavə pedaqoji təhsil
C) Sosial peşəkarlığın inkikşaf etdirilməsi
D) Ali təhsildən sonrakı pedaqoji təhsil
E) Pedaqoji baza olan peşə təhsili
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığının Konsepsiya
və Strategiyası. AR Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 25 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
122. Aşağıdakılardan hansı biri fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığının pilləsi deyil?
A) Peşə təhsili
B) Sosial peşəkarlığın inkişaf etdirilməsi
C) Ali təhsil
D) Peşə təhsilinə qədərki pedaqoji təhsil
E) Ali təhsildən sonrakı pedaqoji təhsil
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığının Konsepsiya
və Strategiyası. AR Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 25 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
123. Pedaqoji kadrların hazırlanması və əlavə təhsili üzrə tədris proqramlarına xüsusi təhsil üzrə
yeni modulların daxil edilməsi “2018–2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq
imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın həyata
keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planının hansı kateqoriyasına aiddir?
A) İnklüziv təhsilin məzmunu və təlim texnologiyalarının tətbiqi
B) Təşkilati tədbirlər
C) İnklüziv təhsilin təşkil edilməsi ilə bağlı kadr hazırlığı
D) Monitorinqin aparılması ilə bağlı tədbirlər
E) İnklüziv təhsilin təşkili ilə bağlı maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: 2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər
üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı. AR Prezidentinin 2017-ci il 14 dekabr tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
124. Dövlət Proqramında hansı təhsil pillələri üzrə təhsil proqramlarında sağlamlıq imkanları
məhdud şəxslərin təhsildən istifadə imkanlarını digər şəxslərlə bərabər səviyyədə təmin edən
dəyişikliklərin olunması nəzərdə tutulmuşdur (tam və doğru cavabı müəyyənləşdirin)?
1.Əlavə təhsil;
2.Ali təhsil;
3.Orta ixtisas təhsili;
4.İlk-peşə ixtisas təhsili;
5.Ümumi təhsil;
6.Məktəbəqədər təhsil.
A) 1, 3, 4, 5, 6
B) 2, 3, 4, 5, 6
C) 3, 4, 5, 6
D) 4, 5, 6
E) 5, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: 2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər
üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı. AR Prezidentinin 2017-ci il 14 dekabr tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
125. “2018–2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər
üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsindən gözlənilən
nəticələrdən hansı doğrudur?

A) İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün
informasiya əldə etmək imkanları genişləndiriləcək
B) Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsilinin təşkili ilə bağlı pedaqoji kadrlar hazırlanacaq
və ya əlavə təhsilə cəlb olunacaq
C) Orta ixtisas təhsili üzrə təhsil proqramlarında sağlamlıq imkanları məhdud şəxsləri digər
şəxslərlə bərabər səviyyədə təmin edən dəyişikliklər ediləcək
D) Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin inklüziv təhsil hüququnu təmin etmək məqsədi ilə
normativ hüquqi aktlar təkmilləşdiriləcək
E) Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslərin təhsilə cəlb olunmasının vacibliyi barədə aidiyyəti
dövlət qurumları ilə birlikdə təbliğat işi aparılacaq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: 2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər
üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı. AR Prezidentinin 2017-ci il 14 dekabr tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
126. Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi
prosesi necə adlanır?
A) Alternativ qayğı
B) Xüsusi təhsilin təşkili
C) De-institusionalizasiya
D) İnklüzivlik
E) Unifikasiya
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: 2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər
üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı. AR Prezidentinin 2017-ci il 14 dekabr tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
127. Təlimin keyfiyyətinin daim yaxşılaşdırılması, əldə edilən biliklərin və vərdişlərin konkret
məsələlərin praktiki həllinə istiqamətləndirilməsi hansı subyektin hüquq və vəzifəsidir?
A) Tədris müəssisələrinin dinləyicilərinin
B) Professor-müəllim heyətinin
C) Tədris müəssisələrinin
D) İnzibati-təsərrüfat heyətinin
E) Tədris-köməkçi heyətinin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İxtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanması müəssisələrinin nümunəvi Əsasnaməsi.
AR Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 11 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
128. “İxtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanması müəssisələrinin Nümunəvi Əsasnaməsi”nə
müvafiq olaraq, bir və ya bir neçə qonşu ixtisaslar üzrə rəhbər işçi və mütəxəssislərin ixtisasının
artırılması ilə məşğul olan fakültələrin yaradılması üçün orta illik dinləyici sayı minimum neçə
nəfər olmalıdır?
A) 250
B) 200
C) 150
D) 100
E) 50
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İxtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanması müəssisələrinin nümunəvi Əsasnaməsi.
AR Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 11 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
129. Tədris müəssisələrinin əmlakı və vəsaitləri ilə bağlı aşağıdakı mülahizələrdən hansı
doğrudur?
A) İxtisasartırma tədris müəssisələri təhsil üçün ayrılmış büdcə vəsaiti və əlavə mənbələr hesabına
maliyyələşdirilir
B) Dinləyici tədris müəssisəsinə gəlmədiyi və ya oradan xaric edildiyi hallarda təlim üçün
köçürülmüş vəsait geri qaytarılır
C) Tədris müəssisələrində dinləyicilərin təliminə sərf olunan xərc müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının təsdiq etdiyi smeta üzrə aparılır
D) Ali məktəbin nəzdində fəaliyyət göstərən və bunun üçün xüsusi statusu olan yenidənhazırlanma
fakültələrinin vəsaitləri ali məktəbin vəsaitləri deyil
E) Dinləyicilərin təlimi və digər növ xidməti işlərin maliyyələşdirilməsi yalnız öz hesabına həyata
keçirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İxtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanması müəssisələrinin nümunəvi Əsasnaməsi.
AR Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 11 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
130. Tədris müəssisələrinin ştatda olan professor-müəllim heyəti öz ixtisasını müəyyən
formalarda artırır. Aşağıdakılardan hansı biri professor-müəllim heyətinin ixtisasını artırdığı
forma hesab oluna bilməz?
A) Hər 5 ildə azı bir dəfə dövri kurslar
B) İkinci ali təhsilə cəlb olunma
C) Qısamüddətli (tematik) kurslar
D) Xarici ölkələrə ezam olunma
E) Qabaqcıl müəssisələrdə stajkeçmə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İxtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanması müəssisələrinin nümunəvi Əsasnaməsi.
AR Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 11 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
131. “İxtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanması müəssisələrinin Nümunəvi Əsasnaməsi”nə
müvafiq olaraq, institutun tədris işinə ali təhsil müəssisələri üçün müəyyən edilmiş qaydada
vəzifəyə qəbul edilən və vəzifədən azad edilən kim rəhbərlik edir? (Tam və doğru cavabı müəyyən
edin).
A) Yalnız tədris işləri üzrə prorektor (direktor müavini)
B) Tədris işləri üzrə prorektor (direktor müavini) və elmi-metodik işlər üzrə prorektor (direktor
müavini)
C) Rektor (direktor) və tədris işləri üzrə prorektor (direktor müavini)
D) Yalnız elmi-metodik işlər üzrə prorektor (direktor müavini)
E) Rektor (direktor), tədris işləri üzrə prorektor (direktor müavini) və elmi-metodik işlər üzrə
prorektor (direktor müavini)
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İxtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanması müəssisələrinin nümunəvi Əsasnaməsi.
AR Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 11 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
132. Azərbaycan Respublikasında ali məktəb ixtisasartırma və yenidənhazırlanma fakültələrinin
daxili strukturu təsdiq edilir:

A) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə
B) Təhsil müəssisəsinin Nizamnaməsi ilə
C) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının əmri ilə
D) Əsasnamə ilə
E) Ali məktəb rektorunun əmri ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İxtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanması müəssisələrinin nümunəvi Əsasnaməsi.
AR Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 11 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
133. “İxtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanması müəssisələrinin Nümunəvi Əsasnaməsi”nə
əsasən aşağıda qeyd olunan bəndlərdən hansı düzgündür?
A) Təlim-tərbiyə işlərini, pedaqoji kadrların ixtisas səviyyəsini və maddi-texniki bazanın
vəziyyətini kompleks şəkildə qiymətləndirmək məqsədi ilə tədris müəssisələri müəyyən edilmiş
qaydada sertifikatlaşdırmadan keçirilir
B) Dövlət və bələdiyyə ixtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanması müəssisələrinə qəbulda,
tələbələrin təqaüdlə təmin edilməsində, tədris planının seçilməsində kişi və qadınlar üçün bərabər
imkanlar yaradılması təmin edilir
C) Tədris müəssisələrində dinləyicilərin komplektləşdirilməsi dövlət sifarişi nəzərə alınmaqla
nazirlik, idarə, birlik, müəssisə, təşkilatlarla, eləcə də vətəndaşlarla bağlanmış müqavilələr
əsasında yerinə yetirilir
D) Hər bir tədris müəssisəsi özünün fəaliyyətini tənzimləyən Nizamnamə hazırlayır ki,
Nizamnamə təsisçi tərəfindən təsdiq edilir və tədris müəssisəsinin daxili intizam qaydaları həmin
Nizamnamə ilə müəyyən olunur
E) İxtisasartırma və yenidən hazırlanma tədris müəssisələri və onların bölmələri qanunvericilikdə
və beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş qaydada yaradılır, yenidən təşkil olunur, dövlət
qeydiyyatına alınır və ləğv edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İxtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanması müəssisələrinin nümunəvi Əsasnaməsi.
AR Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 11 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
134. Ali təhsil müəssisələrində mühazirə, seminar, laborator və praktiki məşğələlərə, eləcə də
mədəniyyət, musiqi, incəsənət təmayüllü ixtisaslarda fərdi dərslərə ayrılan vaxtın həcmi illik dərs
yükünün neçə faizindən az olmamalıdır?
A) 90
B) 80
C) 70
D) 60
E) 50
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil müəssisələrinin pedaqoji işçilərinin (dövlət ümumi təhsil və ilk peşə-ixtisas təhsili
müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış
müəllimlər istisna olmaqla) dərs yükü normalarının müəyyən edilməsi haqqında AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 24 noyabr tarixli Qərarı.
135. “Təhsil müəssisələrinin pedaqoji işçilərinin (dövlət ümumi təhsil və ilk peşə-ixtisas təhsili
müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış
müəllimlər istisna olmaqla) dərs yükü normalarının müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarına görə aşağıdakı müddəalardan hansı doğrudur?
A) Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində professor-müəllim heyətinin və konsertmeysterlərin
bir stavka üzrə illik dərs yükü 500 saatdan çox olmamaqla müəyyənləşdirilmişdir

B) Peşə məktəbləri, peşə liseyləri, idman və incəsənət məktəblərində müəllimlərin,
məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində dərnək rəhbərlərinin həftəlik dərs yükü 3 stavkanı
aşmamalıdır
C) Ümumtəhsil məktəblərində, məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində, internatlarda, lisey,
gimnaziyalar və peşə təhsili məktəblərində tərbiyəçi-müəllimlərin həftəlik iş vaxtı 24 saat
olmalıdır
D) Ali təhsil müəssisələrində mühazirə, seminar, laborator və praktiki məşğələlərə, eləcə də
mədəniyyət, musiqi, incəsənət təmayüllü ixtisaslarda fərdi dərslərə ayrılan vaxtın həcmi illik dərs
yükünün 80 faizindən az olmamalıdır
E) Gimnaziya və liseylərdə, peşə məktəbləri və peşə liseylərində, eləcə də məktəbdənkənar təhsil
müəssisələrində müəllimlərin həftəlik bir stavka dərs yükü 12 saat müəyyən edilmişdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil müəssisələrinin pedaqoji işçilərinin (dövlət ümumi təhsil və ilk peşə-ixtisas təhsili
müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış
müəllimlər istisna olmaqla) dərs yükü normalarının müəyyən edilməsi haqqında AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 24 noyabr tarixli Qərarı.
136. Orta ixtisas təhsili müəssisələrində professor-müəllim heyətinin və konsertmeysterlərin bir
stavka üzrə illik dərs yükü Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə nə qədər müəyyənləşdirilmişdir?
A) 500 saatdan az olmamaqla
B) 400 saatdan çox olmamaqla
C) 500 saatdan çox olmamaqla
D) 400 saatdan az olmamaqla
E) 500 saat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil müəssisələrinin pedaqoji işçilərinin (dövlət ümumi təhsil və ilk peşə-ixtisas təhsili
müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış
müəllimlər istisna olmaqla) dərs yükü normalarının müəyyən edilməsi haqqında AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 24 noyabr tarixli Qərarı.
137. Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində tərbiyəçilərin, ümumtəhsil məktəblərində və peşə
təhsili məktəblərində tərbiyəçi-müəllimlərin həftəlik iş vaxtı müvafiq olaraq neçə saat müəyyən
edilmişdir?
A) 36, 30 və 24 saat
B) 30, 24 və 24 saat
C) 24, 12 və 12 saat
D) 30, 24 və 12 saat
E) 24, 24 və 24 saat
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil müəssisələrinin pedaqoji işçilərinin (dövlət ümumi təhsil və ilk peşə-ixtisas təhsili
müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış
müəllimlər istisna olmaqla) dərs yükü normalarının müəyyən edilməsi haqqında AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 24 noyabr tarixli Qərarı.
138. “Müəllim öz vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadəyə yol verməməlidir” müddəası müəllimin
hansı subyektlə olan münasibətinə aiddir?
A) Valideyn və ya digər qanuni nümayəndələrlə
B) Təhsilalanla
C) Kollektivlə

D) Təhsil müəssisəsinin rəhbəri ilə
E) Cəmiyyətlə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəllimlərin etik davranış qaydaları. AR Təhsil Nazirliyinin 2014-cü il 6 noyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
139. “Müəllimlərin etik davranış Qaydaları”na əsasən aşağıda göstərilən müddəalardan hansı biri
müəllimin kollektivlə olan münasibətinə aid edilə bilməz?
A) Müəllim ümumi vəzifələrin icrasına və əməkdaşlığa mane olacaq rəqabətə yol verməməlidir
B) Müəllim bütün hallarda münaqişələrə və mübahisələrə yol verməməli, problemlərin həllinə,
münaqişələrin qarşısını almağa çalışmalıdır
C) Müəllim yalnız şəxsi nüfuzunu deyil, işlədiyi təhsil müəssisəsinin və həmkarlarının da
nüfuzunu qorumalıdır
D) Müəllim pedaqoji münasibətlərdə təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərən
mübahisə və münaqişələrə yol verməməlidir
E) Müəllim həmkarlarının fəaliyyətini düzgün qiymətləndirməli, onların səhvlərinə göz
yummamalı, fikir və baxışlarına yönəlmiş tənqidləri təhqirə çevirməməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəllimlərin etik davranış qaydaları. AR Təhsil Nazirliyinin 2014-cü il 6 noyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
140. Aşağıdakı prinsiplərdən biri müəllimlik fəaliyyətində gözlənilməli olan etik davranış
prinsiplərindən deyildir:
A) Loyallıq
B) Fərdi məsuliyyət
C) Qərəzsizlik
D) Humanizm
E) Vicdanlılıq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Müəllimlərin etik davranış qaydaları. AR Təhsil Nazirliyinin 2014-cü il 6 noyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
141. Müəllimlərin etik davranış prinsiplərindən olan ictimai etimad prinsipinin mahiyyəti nədən
ibarətdir?
A) Müəllim işlədiyi və digər təhsil müəssisələrinin, dövlət orqanlarının, onların rəhbərlərinin
fəaliyyəti ilə əlaqədar tənqidi ictimai mülahizələrdən çəkinməlidir
B) Müəllim peşə nüfuzunu möhkəmləndirməyə, müəllim adını, şərəf və ləyaqətini uca tutmağa
borcludur
C) Müəllim özünün və ya maraqlı şəxslərin mənafelərinin vəzifə funksiyalarının icrası zamanı ona
təsir etməsinə yol verməməlidir
D) Müəllim cəmiyyət və dövlətin maraqları naminə öz peşə fəaliyyətini keyfiyyətlə və səmərəli
yerinə yetirməyə borcludur
E) Müəllim təhsilalanlarla, rəhbərlik və həmkarları ilə davranışında nəzakətli, xeyirxah, diqqətli
və təmkinli olmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Müəllimlərin etik davranış qaydaları. AR Təhsil Nazirliyinin 2014-cü il 6 noyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

142. Aşağıdakı bəndlərdən hansı müəllimin cəmiyyətlə olan münasibətinə aid deyil?
A) Müəllim hər zaman cəmiyyətə fayda verməyə çalışmalıdır
B) Müəllim vətəndaşlıq borcunu dərk etməli və yerinə yetirməli, cəmiyyət üzvləri ilə münasibətlər
qurarkən öz şəxsiyyətini qorumalıdır
C) Müəllim hər zaman nitqinə fikir verməli, nitqində kobud və təhqiredici sözlər işlətməməlidir
D) Müəllim cəmiyyətin fəal üzvü olmalıdır
E) Müəllim bütün hallarda münaqişələrə və mübahisələrə yol verməməli, problemlərin həllinə,
münaqişələrin qarşısını almağa çalışmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəllimlərin etik davranış qaydaları. AR Təhsil Nazirliyinin 2014-cü il 6 noyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
143. Müəllimlərin etik davranış prinsiplərindən olan loyallıq prinsipinin mahiyyəti nədən
ibarətdir?
A) Müəllim səmimi, çalışqan, intizamlı, təşəbbüskar olmalı, xarici görkəminə, geyiminə xüsusi
fikir verməli, hər zaman səliqəli olmalıdır
B) Müəllim özünün və ya maraqlı şəxslərin mənafelərinin vəzifə funksiyalarının icrası zamanı ona
təsir etməsinə yol verməməli və buna şərait yaratmamalıdır
C) Müəllim cəmiyyət və dövlətin maraqları naminə öz peşə fəaliyyətini keyfiyyətlə və səmərəli
yerinə yetirməyə borcludur
D) Müəllim peşə fəaliyyəti zamanı müəllim adına və nüfuzuna, habelə təhsil müəssisəsinin işgüzar
nüfuzuna xələl gətirə biləcək hərəkətlərə yol verməməlidir
E) Müəllim öz peşə vəzifəsindən və səlahiyyətlərindən kənar məsələlərə müdaxilə etməməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Müəllimlərin etik davranış qaydaları. AR Təhsil Nazirliyinin 2014-cü il 6 noyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

144. Aşağıdakılardan hansı ümumi təhsil pilləsinin tam orta təhsil səviyyəsində tədris edilən
fənlərə aid edilə bilməz?
1.İkinci xarici dil;
2.Texnologiya;
3.Çağırışaqədərki hazırlıq;
4.Ümumi tarix;
5.Təsviri incəsənət;
6.Musiqi;
7.Fiziki tərbiyə;
8.Həyat bilgisi;
9.İnformatika.
A) 1, 2, 5, 7
B) 5, 6, 8, 9
C) 2, 5, 6, 7
D) 1, 6, 7, 9
E) 2, 5, 6, 8
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları). AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 3 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

145. Şagird:
a)Eynicinsli obyektlər qrupunda əşyanı artıq seçir, onları əlamətlərinə görə ayırır və müqayisə
edir;
b)Hərəkətlər ardıcıllığında buraxılmış addımı müəyyən edir;
c)Qanunauyğunluqları müəyyən edir və onların əsasında modellər qurur;
d)Sadə riyazi alqoritmlər və layihələr tərtib edir.
Yuxarıda qeyd olunanlar ibtidai təhsil səviyyəsində hansı fənn üzrə məzmun standartlarına aiddir?
A) Riyaziyyat
B) Texnologiya
C) İnformatika
D) Həyat bilgisi
E) Fiziki tərbiyə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları). AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 3 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
146. Eyni bir sinifdə şagirdlərin sayı neçə nəfərdən çox olduqda və ya şagirdlərin bir sinifdə
tədrisinə sinif otağının ölçüsü imkan vermədikdə, həmin sinif üzrə ikinci paralel sinif təşkil edilir?
A) 10
B) 20
C) 25
D) 30
E) 40
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları). AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 3 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
147. “İlk peşə-ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı (kurikulum)”na əsasən
aşağıdakı müddəalardan hansı doğrudur?
A) Makrosummativ və mikrosummativ qiymətləndirmə müəllim və məktəb rəhbərləri tərəfindən
mərkəzləşmiş qaydada aparılan buraxılış imtahanları (ümumtəhsil fənləri üzrə) formasında həyata
keçirilir və müvafiq təhsil sənədinin verilməsi ilə başa çatır
B) İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisəsinin idarə olunmasında demokratikliyi və şəffaflığı təmin
etmək məqsədi ilə təhsil müəssisəsində özünüidarə orqanları (ümumi yığıncaq, himayəçilər,
metodiki, təhsilalanlar, qəyyumlar şuraları və s.) yaradıla bilər
C) Tabeliyindən və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq, respublika ərazisində fəaliyyət
göstərən ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində təhsilin keyfiyyətinə dövlət nəzarəti Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən həyata keçirilir
D) İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində tam orta təhsil bazasında olan qrupların tədris planlarına
“Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı”, “Xarici dil”, “Azərbaycan qanunvericiliyinin əsasları”,
“Fiziki tərbiyə” fənləri məcburi ümumtəhsil fənləri kimi daxil edilir
E) Beynəlxalq qiymətləndirmə 4-5 ildən bir keçirilir, təhsil prosesinin təşkili, planlaşdırılması və
aparıldığı şərait haqqında toplanmış məlumatlar vasitəsilə kurikulumların keyfiyyətini və ümumi
təhsil sistemində baş verən dəyişiklikləri dəyərləndirmək məqsədi ilə aparılır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İlk peşə-ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı (kurikulum). AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

148. Müvafiq məlumatları təhlil etməklə problemləri aşkara çıxarmaq və onların həlli yollarını
müəyyənləşdirmək, mövcud vəziyyəti digər ölkələrlə müqayisə etmək və perspektiv inkişaf
istiqamətlərini proqnozlaşdırmaq, həmçinin toplanmış məlumatların təhlilini aparmaq, nəticədə
ölkədə ilk peşə-ixtisas təhsili sisteminin qurulması və gələcək inkişaf perspektivlərinin
müəyyənləşdirilməsi məqsədilə hər üç ildən bir seçmə yolla aparılan qiymətləndirmə:
A) Yekun qiymətləndirmə
B) Milli qiymətləndirmə
C) Formativ qiymətləndirmə
D) Beynəlxalq qiymətləndirmə
E) Kurikulum üzrə qiymətləndirmə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İlk peşə-ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı (kurikulum). AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
149. “İlk peşə-ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı (kurikulum)”na görə ilk peşəixtisas təhsili pilləsində təhsilalanların həftəlik maksimal dərs və dərsdənkənar məşğələləri
müvafiq olaraq neçə saat müəyyən olunmuşdur?
A) 35 saat və 10 saat
B) 30 saat və 5 saat
C) 35 saat və 5 saat
D) 30 saat və 10 saat
E) 40 saat və 5 saat
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İlk peşə-ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı (kurikulum). AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
150. İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin tədris qruplarında orta sıxlıq maddi-texniki bazadan
asılı olaraq, 20 nəfər müəyyən edilir. Bəs hansı ixtisaslar üzrə peşə hazırlığı həyata keçirilən tədris
qruplarında orta sıxlıq 10 nəfərdən az olmamaqla müəyyən edilə bilər?
1.İlkin tələbat və ərzaq mallarının texnologiyası;
2.Memarlıq hissələrinin modelləşdirilməsi və yapılması;
3.Dekorativ suvaq və yapma məmulatlarının bərpası;
4.İnteryer və eksteryerin bədii tərtibatı;
5.Sənətşünaslıq, mədəniyyət və incəsənət;
6.Modelçilik və dizayner;
7.İqtisadiyyat, xidmət, avtomatika və idarəetmə;
8.Ağacdan, keramikadan, metaldan hazırlanan bədii məmulatlar.
A) 1, 2, 3, 4, 6
B) 2, 3, 4, 6, 8
C) 1, 4, 5, 6, 7
D) 2, 4, 5, 7, 8
E) 1, 3, 4, 5, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: İlk peşə-ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı (kurikulum). AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
151. Aşağıdakılardan hansı biri Azərbaycan Respublikasında ilk peşə-ixtisas təhsili pilləsinin
dövlət standartı və proqramı (kurikulum) ilə müəyyən olunmur?
A) İlk peşə-ixtisas təhsilinin idarə olunması

B) İlk peşə-ixtisas təhsili sistemində təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsinin
müəyyənləşdirilməsi
C) İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin maddi-texniki və tədris bazası
D) İlk peşə-ixtisas təhsilinin məzmunu
E) İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisəsinin rəhbərinin vəzifə funksiyaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İlk peşə-ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı (kurikulum). AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
152. Orta ixtisas təhsili üzrə təhsil proqramlarının bütün fənn bölümlərinə seçmə fənlər daxildir.
Proqramlarda seçmə fənlərə ayrılan saatın həcmi ümumi saat həcminin neçə faizini təşkil edir?
A) 25-30 %
B) 20-25 %
C) 15-20 %
D) 10-15 %
E) 5-10 %
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Orta ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010cu il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
153. Aşağıdakı bəndlərdə orta ixtisas təhsili müəssisələrində ümumi orta və ya tam orta təhsil
bazasından təhsilalanlar üçün müəyyən fərqlər nəzərdə tutulmuşdur. Bu bəndlərdən hansı
doğrudur?
A) Orta ixtisas təhsili proqramlarında tam orta təhsil bazasından təhsil alanlar üçün humanitar və
peşə hazırlığı fənləri, ümumi orta təhsil bazasından təhsil alanlar üçün isə humanitar fənlər,
ümumtəhsil fənləri və peşə hazırlığı fənləri nəzərdə tutulur
B) Təhsil proqramlarının təhsilalanlar tərəfindən mənimsənilmə səviyyəsi və keyfiyyəti ümumi
orta təhsil bazasında cari, aralıq və dövlət attestasiyası, tam orta təhsil bazasında isə dövlət
attestasiyası zamanı müəyyənləşdirilir
C) Orta ixtisas təhsili proqramlarının əyani forma üzrə normativ təhsil müddəti ümumi orta təhsil
bazasından qəbul olunanlar üçün 4-5 il, tam orta təhsil bazasından qəbul olunanlar üçün isə 3-4
ildir
D) İxtisasın təhsil müddətindən asılı olaraq, orta ixtisas təhsili pilləsində tam orta təhsil bazasından
təhsilalanlar üçün 120-160, ümumi orta təhsil bazasından təhsilalanlar üçün isə 180-240 kredit
müəyyənləşdirilir
E) Tam orta təhsil bazasından təhsilalanların ümumi auditoriya saatlarının 20-25 faizi humanitar
fənlərin tədrisinə ayrıldığı halda, ümumi orta təhsil bazasından təhsilalanların humanitar fənlərinin
həcmi ümumi saatların 30-40 faizini təşkil edir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Orta ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010cu il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
154. Konkret fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə təhsilalanın biliyi
77 balla qiymətləndirilsə, kurikuluma əsasən bu, həmin təhsilalanın neçə qiyməti alması
deməkdir?
A) C “çox yaxşı”
B) D “yaxşı”
C) B “çox yaxşı”
D) D “kafi”

E) C “yaxşı”
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Orta ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010cu il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
155. Ölkəmizdə fənn proqramları və metodik təminatla bağlı tövsiyələrin və təlimin nəticələrinin
qiymətləndirilməsi və monitorinqin aparılması qaydalarının müəyyənləşdirilməsində hər hansısa
bir fərq varmı?
A) Fənn proqramları və metodik təminatla bağlı tövsiyələr AR Nazirlər Kabineti, təlimin
nəticələrinin qiymətləndirilməsi və monitorinqin aparılması qaydaları AR Təhsil Nazirliyi
tərəfindən müəyyənləşdirilir
B) Fənn proqramları və metodik təminatla bağlı tövsiyələr orta ixtisas təhsili müəssisələri, təlimin
nəticələrinin qiymətləndirilməsi və monitorinqin aparılması qaydaları AR Təhsil Nazirliyi
tərəfindən müəyyənləşdirilir
C) Fənn proqramları və metodik təminatla bağlı tövsiyələr, həmçinin təlimin nəticələrinin
qiymətləndirilməsi və monitorinqin aparılması qaydaları AR Təhsil Nazirliyi tərəfindən
müəyyənləşdirilir
D) Fənn proqramları və metodik təminatla bağlı tövsiyələr AR Təhsil Nazirliyi, təlimin
nəticələrinin qiymətləndirilməsi və monitorinqin aparılması qaydaları AR Nazirlər Kabineti
tərəfindən müəyyənləşdirilir
E) Fənn proqramları və metodik təminatla bağlı tövsiyələr orta ixtisas təhsili müəssisələri, təlimin
nəticələrinin qiymətləndirilməsi və monitorinqin aparılması qaydaları AR Nazirlər Kabineti
tərəfindən müəyyənləşdirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Orta ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010cu il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
156. Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində mütəxəssis, elmi və elmi-pedaqoji
kadr hazırlığı hansı səviyyələrdən ibarətdir? Tam və doğru cavabı müəyyən edin.
1.Bakalavriat;
2.Magistratura;
3.Doktorantura;
4.Distant təhsil;
5.Əlavə təhsil.
A) 1
B) 1, 2
C) 1, 2, 3
D) 1, 2, 3, 4
E) 1, 2, 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 23
aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
157. Ali təhsil pilləsinin təhsil proqramları təhsil və elmi tədqiqat hissələrindən ibarətdir. Bu
zaman təhsil hissəsinə ayrılan saatların həcmi neçə faiz müəyyən olunur?
A) 20-25 %
B) 75-80 %
C) 40-50 %
D) 25-30 %
E) 80-85 %

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 23
aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
158. Ali təhsil müəssisələri tələbələrinin tədris yükünün ümumi həcmi və normaları ilə bağlı
aşağıdakı müddəalardan hansı biri yanlışdır?
A) Həftəlik auditoriya dərsləri bakalavriat səviyyəsində 30, magistratura səviyyəsində isə 16
saatdan çox olmamalıdır
B) Qiyabi forma üzrə isə tələbələrin auditoriya dərslərinin həcmi bakalavriat səviyyəsində ildə
180-240 saat nəzərdə tutulur
C) Tədris ili iki semestrdən ibarətdir, bundan əlavə yay tətili müddətində 6 həftədən çox
olmayaraq, yay semestri təşkil oluna bilər
D) Ali təhsil müəssisəsi tələbələrinin həftəlik maksimal tədris yükünün həcmi auditoriya və
auditoriyadankənar məşğələlər nəzərə alınmaqla 30 saatdır
E) Təlim müddətində istehsalat təcrübəsi üçün nəzərdə tutulan müddət bakalavriat səviyyəsində
8-18, magistratura səviyyəsində isə 8-10 həftədir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 23
aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
159. “Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nə əsasən ümumtəhsil məktəbində
təhsilalanların hüquq və vəzifələri hansılardır?
1.Tədrisin formasını, metodlarını və vasitələrini sərbəst seçmək;
2.Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək;
3.Dövlət təhsil standartlarına uyğun bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmək;
4.Müəyyən olunmuş qaydada biliyinin yenidən qiymətləndirilməsini tələb etmək;
5.İxtisasını artırmaq, staj keçmək, yeni ixtisas almaq;
6.Təhsil qanunvericiliyinə, etik normalara və təhsil prosesi ilə bağlı qaydalara əməl etmək.
A) 1, 2, 5
B) 2, 3, 6
C) 1, 3, 5
D) 2, 5, 6
E) 3, 4, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 13
yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
160. “Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nə müvafiq olaraq, Azərbaycan
Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinə kütləvi şagird qəbulu məktəbdə yaradılmış
komissiyalar vasitəsilə neçənci siniflər üzrə aparılır?
A) Yalnız I siniflər üzrə
B) I və X siniflər üzrə
C) Yalnız V siniflər üzrə
D) I və V siniflər üzrə
E) I, V və X siniflər üzrə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 13
yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

161. Ümumtəhsil məktəbində təlim-tərbiyə prosesinin təşkili ilə bağlı aşağıdakı mülahizələrdən
hansı biri yanlışdır?
A) Ümumtəhsil məktəbində dərslər və dərsdənkənar məşğələlər direktor tərəfindən təsdiq
olunmuş cədvəl üzrə aparılır
B) İbtidai sinif şagirdlərinin təkrar sinifdə saxlanması üçün yeganə əsas uzunmüddətli xəstəlik,
yaxud məktəbdən yayınma hesab edilir
C) Məktəblərdə dərs məşğələsinin müddəti hazırlıq siniflərində 30, digər siniflərdə 45 dəqiqə
müəyyən olunur
D) Özəl ümumtəhsil məktəblərində təlim-tərbiyə prosesi dövlət standartlarına uyğun hazırlanmış
müvafiq təhsil proqramları və beynəlxalq normativlər əsasında keçirilir
E) Ümumtəhsil məktəbində dərs məşğələləri sentyabrın 15-də başlayıb iyunun 14-də başa çatır,
dərs ili iki yarımilə bölünür
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 13
yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
162. Azərbaycan Respublikasında məktəbəhazırlıq qruplarına qəbul üçün qanunvericiliyə uyğun
olaraq müəyyən sənədlər tələb olunur. Həmin sənədlər hansılardır?
1.Uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsinin surəti;
2.Məktəbin direktorunun adına ərizə;
3.Uşağın şəxsiyyət vəsiqəsinin əsli;
4.Uşağın mübadilə vərəqəsi;
5.Təhsil Nazirliyinin Ümumtəhsil şöbəsinin müdirinin adına ərizə;
6.Uşağın 3x4 ölçüdə 2 ədəd fotoşəkli;
7.Uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsinin əsli;
8.Uşağın digər rekvizitləri.
A) 2, 3, 6, 7
B) 1, 2, 3, 6
C) 2, 6, 7, 8
D) 1, 2, 4, 6
E) 2, 4, 6, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 13
yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
163. “Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nə görə ölkəmizdə dərs ili ərzində ümumi
və tam orta təhsil səviyyələri üçün hansı tətillər nəzərdə tutulub? (Tam və doğru cavabı müəyyən
edin)
A) 5 gün payız tətili (16-20 noyabr) və 5 gün qış tətili (26-30 yanvar)
B) 5 gün payız tətili (16-20 noyabr), 5 gün qış tətili (27-31 yanvar) və 5 gün yaz tətili (1-5 may)
C) 5 gün payız tətili (16-20 noyabr) və 5 gün qış tətili (27-31 yanvar)
D) 5 gün payız tətili (16-20 noyabr), 5 gün qış tətili (26-30 yanvar), 5 gün yaz tətili (1-5 may) və
92 gün yay tətili (15 iyun-14 sentyabr)
E) 92 gün yay tətili (15 iyun-14 sentyabr)
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 13
yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

164. “2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsindən gözlənilən
nəticələrdən hansı biri doğrudur?
A) Dünyanın əmək bazarının tələbatı əsasında müəyyən olunmuş peşə və ixtisaslar üzrə
yüksəkixtisaslı kadr potensialının formalaşdırılmasına nail olunması
B) İşəgötürənlərlə əlaqələrin qurulması nəticəsində Dövlət Proqramı çərçivəsində magistratura və
doktorantura səviyyələri üzrə təhsil almış məzunların işlə təminatı
C) Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində tədris olunan beynəlxalq ikili diplom
proqramlarının beynəlxalq nostrifikasiyasına nail olunması
D) Dövlət Proqramı çərçivəsində doktorantura səviyyəsi üzrə təhsil almış şəxslərin əldə etdikləri
beynəlxalq təcrübənin elmi-pedaqoji sahədə tətbiqi
E) Ölkəmizin ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində beynəlxalq ikili diplom proqramlarını
həyata keçirməklə onların nüfuzunun artmasına nail olunması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: 2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı. AR Prezidentinin 2018-ci il 16 noyabr tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
165. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində “Birgə Azərbaycan-Fransız
Universiteti (UFAZ)” layihəsi çərçivəsində neçə texniki ixtisas üzrə birgə bakalavriat proqramı
həyata keçirilir?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: 2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı. AR Prezidentinin 2018-ci il 16 noyabr tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
166. Aşağıdakılardan biri “2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil
sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nda nəzərdə tutulan
tədbirlərin icrasının maliyyələşdiriləcəyi mənbələrdən hesab oluna bilməz:
A) Kreditlər və qrantlar
B) Azərbaycan Respublikasının Elmin İnkişafı Fondu
C) Beynəlxalq təşkilatların texniki və maliyyə yardımları
D) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu
E) Xarici və yerli hüquqi və fiziki şəxslərin ianələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: 2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı. AR Prezidentinin 2018-ci il 16 noyabr tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.

167. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına müvafiq olaraq, aşağıdakı müddəalardan hansı
biri doğru deyildir?

A) Dövlət ədəbi-bədii, elmi-texniki və başqa yaradıcılıq növlərinin azad həyata keçirilməsinə
təminat verir
B) Təhsil sisteminə dövlət tərəfindən nəzarət edilir
C) Azərbaycan dövləti mədəniyyətin, təhsilin, səhiyyənin, elmin, incəsənətin inkişafına yardım
göstərir
D) Hər bir vətəndaşın təhsil almaq hüququ vardır
E) Dövlət icbari ümumi orta təhsil almaq hüququnu təmin edir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
168. Vətəndaşların təhsil hüququ ilə bağlı düzgün müddəalar hansılardır? Tam və doğru cavabı
müəyyən edin.
1.Dövlət pulsuz icbari tam orta təhsil almaq hüququnu təmin edir;
2.Azərbaycan dövləti mədəniyyətin, təhsilin, səhiyyənin, elmin, incəsənətin inkişafına yardım
göstərir;
3.Hər kəsin təhsil almaq hüququ vardır;
4.Təhsil sisteminə dövlət tərəfindən nəzarət edilir;
5.Dövlət minimum təhsil standartlarını müəyyən edir;
169.Maddi vəziyyətdən asılı olmayaraq istedadlı şəxslərin təhsili davam etdirməsinə dövlət
zəmanət verir.
A) 2, 3, 4, 5, 6
B) 1, 2, 3, 5
C) 3, 4, 5, 6
D) 4, 5, 6
E) 1, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
170. Azərbaycan Respublikasında minimum təhsil standartlarını müəyyən edir:
A) Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
B) Dövlət
C) Qanunvericilik
D) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
E) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
171. Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin qiyabi şöbələrində təhsil alan işçilərə dövlət
imtahanları dövründə nə qədər müddət məzuniyyət verilir?
A) 20 təqvim günü
B) 20 iş günü200.
C) 30 təqvim günü
D) 30 iş günü
E) 40 təqvim günü
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
172. Əmək müqaviləsinin müddəti ilə bağlı aşağıdakı müddəalardan hansı biri doğru deyildir?
A) Müddətli əmək müqaviləsi 5 ildən artıqdırsa, müddətsiz əmək müqaviləsi hesab edilir

B) Əmək müqaviləsində onun hansı müddətə bağlanması göstərilməmişdirsə, həmin müqavilə
müddətsiz bağlanmış hesab edilir
C) Müddətli əmək müqaviləsi tərəflərin razılaşdığı müddətə bağlanılır
D) Müddəti müəyyən edilmədən bağlanmış əmək müqaviləsi hər iki tərəfin razılığı olmadan
birtərəfli qaydada müddətli əmək müqaviləsi ilə əvəz edilə bilməz
E) Əmək müqaviləsi müddətsiz və ya müddətli bağlanılır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
173. Dərsliklər və ya dərs vəsaitləri yazmaqla məşğul olan işçilərə müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının qərarı ilə və arayışı əsasında neçə ayadək ödənişli yaradıcılıq məzuniyyəti verilə bilər?
A) Bir
B) İki
C) Üç
D) Dörd
E) Altı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
174. Əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq, 42 təqvim günü müddətində əmək məzuniyyəti
verilməli olan işçilərin siyahısını müəyyənləşdirin.
1.Metodika kabinetlərinin və mərkəzlərinin rəhbərlərinə, metodistlərinə və təlimatçılarına;
2.Təhsil müəssisələrinin tərbiyəçilərinə, eşitmə kabinetlərinin təlimatçılarına, dərnək rəhbərlərinə,
hərbi rəhbərlərə, bədən tərbiyəsi rəhbərlərinə;
3.Uşaq evlərinin, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin rəhbər işçilərinə, tərbiyəçilərinə, tərbiyəçimüəllimlərinə, metodistlərə, defektoloqlara, loqopedlərə, musiqi rəhbərlərinə, psixoloqlara;
4.Məktəbdənkənar uşaq müəssisələrinin dərnək rəhbərlərinə, kütləvi işçilərinə;
5.Uşaq birliyi rəhbərlərinə, magistrlərinə, praktik psixoloqlara, loqopedlərə, surdopedaqoqlara.
A) 2, 4, 5
B) 1, 3, 4
C) 1, 2, 3
D) 2, 3, 4
E) 1, 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
175. Təhsil müəssisələrinin tərbiyəçilərinə (ümumtəhsil internat məktəbləri, xüsusi məktəblər və
xüsusi internat məktəblərinin tərbiyəçilərindən başqa) eşitmə kabinetlərinin təlimatçılarına, dərnək
rəhbərlərinə, hərbi rəhbərlərə, bədən tərbiyəsi rəhbərlərinə neçə təqvim günü müddətində
məzuniyyət verilir?
A) 21
B) 30
C) 36
D) 42
E) 56
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

176. Əmək müqaviləsinin bağlanması və ona dəyişikliklərin edilməsi qaydası ilə bağlı aşağıdakı
müddəalardan yalnız biri doğrudur:
A) Kollektiv əmək müqaviləsinə müqavilədə nəzərdə tutulmuş əsaslarla və müəyyən edilmiş
qaydada xitam verilir
B) Əmək müqaviləsinə dəyişikliklər yalnız tərəflərin razılığı ilə edilir
C) Bütün dəyişikliklər əmək müqaviləsinə daxil edilir
D) Kollektiv əmək müqaviləsi bağlanılan hallarda işəgötürən kollektivin hər bir üzvü qarşısında
yalnız bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş öhdəliklərini yerinə yetirməlidir
E) Əmək müqaviləsi on dörd yaşına çatmış fiziki şəxslərlə bağlanıla bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
177. Əmək müqaviləsində mütləq göstərilməli olan məlumatlara aid edilən işçinin əmək şəraitinin
şərtlərinə hansı amillər daxildir?
1.İşçinin iş yerinin əsas və ya əlavə iş yeri olması barədə qeyd;
2.Əmək haqqı və ona əlavələr;
3.İşçinin əmək funksiyası;
4.Əmək məzuniyyətinin müddəti;
5.Sosial və digər sığorta olunma;
6.İşçinin iş yeri, vəzifəsi (peşəsi);
7.Əməyin mühafizəsi.
A) 1, 3, 5, 6
B) 2, 3, 4, 6
C) 1, 2, 3, 5
D) 2, 4, 5, 7
E) 3, 4, 5, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
178. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə görə hansı hallarda işçi ərizəsində göstərdiyi
gün əmək müqaviləsini ləğv edə bilər?
1.Təhsilini davam etdirmək üçün müvafiq təhsil müəssisəsinə daxil olduqda;
2.Səhhətinə görə əmək qabiliyyətini yerinə yetirə bilmədikdə;
3.Yaşa və əlilliyə görə təqaüdə çıxdıqda;
4.Başqa işəgötürənlə əmək müqaviləsi bağladıqda;
5.Əmək qabiliyyətini tam və ya qismən itirdikdə;
6.Yeni yaşayış yerinə köçdükdə;
7.Seksual qısnamaya məruz qaldıqda.
A) 1, 3, 4, 6, 7
B) 2, 3, 4, 5, 6
C) 1, 2, 3, 4, 5
D) 2, 4, 5, 6, 7
E) 1, 2, 3, 5, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
179. Təhsil müəssisələrinin metodistlərinə, baş ustalarına, istehsalat təlimi ustalarına,
təlimatçılarına, kitabxanaçılarına, laborantlarına, emalatxana rəhbərlərinə, dayələrə, dəyişək
xidmətçilərinə, bədii rəhbərlərinə nə qədər müddət məzuniyyət verilir?
A) 56 təqvim günü

B) 42 təqvim günü
C) 36 təqvim günü
D) 30 təqvim günü
E) 21 təqvim günü
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
180. Yaradıcılıq məzuniyyətlərinin müddətini və onlardan istifadə olunması məsələlərini hansı
subyekt qabaqcadan işəgötürənlə məsləhətləşməklə müəyyən etməlidir?
A) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
B) Müvafiq elmi şura və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
C) Yalnız müvafiq elmi şura
D) Müvafiq tədris-metodiki şura və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
E) Müvafiq elmi və müvafiq tədris-metodiki şura
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
181. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən, hansı müəllimlər istisna olmaqla,
bütün ixtisas və adlardan olan müəllimlərə 56 təqvim günü müddətində məzuniyyət verilməlidir?
A) Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin müəllimləri
B) Ümumtəhsil müəssisələrinin müəllimləri
C) Məşqçi müəllimlər
D) Ali təhsil müəssisələrinin müəllimləri
E) İlk-peşə ixtisas təhsili müəssisələrinin müəllimləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
182. Diplom işinin hazırlandığı və müdafiə edildiyi dövrdə ali təhsil müəssisələrinin və orta
ixtisas təhsili müəssisələrinin qiyabi şöbələrində təhsil alan işçilərə verilən məzuniyyətin
müddətində nə kimi fərq vardır?
A) Məzuniyyətin müddəti ali təhsil müəssisələrinin qiyabi şöbələrində təhsil alan işçilərə 3 təqvim
ayınadək, orta ixtisas təhsili müəssisələrinin qiyabi şöbələrində təhsil alan işçilərə isə 1 təqvim
ayınadək nəzərdə tutulmuşdur
B) Məzuniyyətin müddəti ali təhsil müəssisələrinin qiyabi şöbələrində təhsil alan işçilərə 4 təqvim
ayınadək, orta ixtisas təhsili müəssisələrinin qiyabi şöbələrində təhsil alan işçilərə isə 3 təqvim
ayınadək nəzərdə tutulmuşdur
C) Məzuniyyətin müddəti ali təhsil müəssisələrinin qiyabi şöbələrində təhsil alan işçilərə 2 təqvim
ayınadək, orta ixtisas təhsili müəssisələrinin qiyabi şöbələrində təhsil alan işçilərə isə 1 təqvim
ayınadək nəzərdə tutulmuşdur
D) Məzuniyyətin müddəti ali təhsil müəssisələrinin qiyabi şöbələrində təhsil alan işçilərə 3 təqvim
ayınadək, orta ixtisas təhsili müəssisələrinin qiyabi şöbələrində təhsil alan işçilərə isə 2 təqvim
ayınadək nəzərdə tutulmuşdur
E) Məzuniyyətin müddəti ali təhsil müəssisələrinin qiyabi şöbələrində təhsil alan işçilərə 4 təqvim
ayınadək, orta ixtisas təhsili müəssisələrinin qiyabi şöbələrində təhsil alan işçilərə isə 2 təqvim
ayınadək nəzərdə tutulmuşdur
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

183. Hansı təhsil müəssisələri istisna olmaqla, təhsil müəssisəsində pedaqoji iş aparmayan rəhbər
işçilərə və inzibati-tədris heyəti işçilərinə, habelə məktəbdənkənar uşaq müəssisələrinin
rəhbərlərinə 30 təqvim günü müddətində məzuniyyət verilməlidir?
A) Ali təhsil müəssisələri
B) Xüsusi təhsil müəssisələri
C) Orta ixtisas təhsili müəssisələri
D) Ümumi təhsil müəssisələri
E) İlk-peşə ixtisas təhsili müəssisələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
184. Aşağıdakılardan biri əmək müqaviləsinin işəgötürən tərəfindən ləğv edilməsi əsaslarından
deyildir:
A) İşçilərin sayının və ya ştatlarının ixtisar edilməsi
B) Sınaq müddəti ərzində işçinin özünü doğrultmaması
C) Dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisənin işçisinin çalışmanın yaş həddinə çatması
D) İşçinin əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini tam yerinə yetirməməsi
E) Müəssisənin ləğv edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
185. İllik normanın üçdə bir hissəsindən az olmamaqla pedaqoji iş aparan təhsil müəssisələrinin
rəhbər işçilərinə, tərbiyəçilərinə, təlimatçılarına, dərnək və musiqi rəhbərlərinə,
konsertmeysterlərə, akkompaniatorlara, xormeysterlərə və başqa musiqi işçilərinə neçə təqvim
günü müddətində məzuniyyət verilir?
A) 21
B) 30
C) 36
D) 42
E) 56
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
186. Əmək qanunvericiliyinə görə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini
tamamlamaqdan ötrü verilən ödənişli yaradıcılıq məzuniyyətinin maksimum həddi nə qədərdir?
A) 6 ay
B) 4 ay
C) 3 ay
D) 2 ay
E) 1 ay
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
187. Əmək stajına görə işçiyə 4 təqvim günü müddətində əlavə məzuniyyət verilirsə, həmin işçinin
əmək stajı minimum nə qədər ola bilər?
A) Beş il
B) Yeddi il
C) On il
D) On iki il
E) On beş il

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
188. Təhsilini davam etdirmək və elmi yaradıcılıqla məşğul olmaq üçün işçilərə verilən
məzuniyyət necə adlanır?
A) Təhsil məzuniyyəti
B) Elmi yaradıcılıq məzuniyyəti
C) Sosial məzuniyyət
D) Təhsil və yaradıcılıq məzuniyyəti
E) Sosial və təhsil məzuniyyəti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
189. Yaradıcılıq məzuniyyətlərindən işəgötürənlə əmək münasibətlərində olan işçi müvafiq elmi
şuranın qərarına uyğun olaraq ona verilən hansı sənəd əsasında istifadə edir?
A) Bildiriş
B) Akt
C) Məktub
D) Protokol
E) Arayış
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
190. Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası ilə bağlı aşağıdakı müddəalardan hansı
biri doğru deyildir?
A) Tərəflərin razılığı ilə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, əmək müqaviləsinin şərtləri birtərəfli
qaydada dəyişdirilə bilməz
B) Əmək münasibətləri yaratmayan və ya yaratmaq istəməyən heç kəs əmək müqaviləsi
bağlamağa məcbur edilə bilməz
C) On beş yaşına çatmış hər bir şəxs işçi kimi əmək müqaviləsinin tərəfi ola bilər
D) Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs hesab edilmiş
şəxslə əmək müqaviləsi bağlanıla bilməz
E) Əmək müqaviləsinin məzmunu və quruluşu qanunvericiliyin tələblərinə əməl edilməklə
tərəflərin razılığı ilə müəyyən edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
191. 15 yaşına çatmamış şəxslərlə əmək müqaviləsi bağlayan işəgötürən Azərbaycan
Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 312-ci maddəsinə uyğun olaraq hansı növ məsuliyyətə cəlb
edilir?
A) İntizam
B) Mülki
C) İnzibati
D) Cinayət
E) İqtisadi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
192. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə müvafiq olaraq, işçilərin məzuniyyət hüququ
və onun təmin edilməsi ilə bağlı normalardan biri yanlışdır:

A) Əlavə iş yerində əvəzçiliklə işləyən işçilərin də AR-nın Əmək Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
məzuniyyətlərdən istifadə etmək hüququ vardır
B) İşçilərin AR-nın Əmək Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş məzuniyyət hüququ və ondan istifadə
qaydaları məhdudlaşdırıla bilməz
C) Əmək müqaviləsində, habelə kollektiv müqavilələrdə məzuniyyətlərin digər növləri nəzərdə
tutula bilər
D) İşçilər vəzifəsindən (peşəsindən), əmək şəraitindən və əmək müqaviləsinin müddətindən asılı
olmayaraq, AR-nın Əmək Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş məzuniyyətlərdən istifadə etmək
hüququna malikdirlər
E) Sosial məzuniyyət, əsas və əlavə məzuniyyətlərdən ibarət olan əmək məzuniyyəti və elmi
yaradıcılıq məzuniyyəti məzuniyyətin növlərinə daxildir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
193. İşəgötürən hüquqi şəxs olduqda hansı şərtlər və məlumatlar əmək müqaviləsində mütləq
göstərilməlidir?
1.Vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN)
2.Dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsinin nömrəsi (SSN)
3.Ad
4.Hüquqi ünvan
5.Fərdi identifikasiya nömrəsi (FİN)
6.Sığortaedənin uçot nömrəsi (SUN)
A) 2, 3, 4, 5
B) 1, 3, 4, 6
C) 1, 2, 3, 4
D) 1, 2, 5, 6
E) 1, 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
194. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən işçilərin məzuniyyət hüququ
məzuniyyətin hansı növləri ilə təmin edilir? Tam və doğru cavabı müəyyən edin.
1.Fərdi məzuniyyət
2.Xüsusi məzuniyyət
3.Elmi məzuniyyət
4.Ödənişli məzuniyyət
5.Sosial məzuniyyət
6.Əmək məzuniyyəti
7.Təhsil və yaradıcılıq məzuniyyəti
8.Ödənişsiz məzuniyyət
A) 5, 6, 7, 8
B) 4, 5, 6, 7, 8
C) 3, 4, 5, 6, 7, 8
D) 2, 3, 5, 6, 7, 8
E) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

195. Elmi müəssisə və təşkilatların, habelə ali təhsil müəssisələrinin elmi tədqiqat
bölmələrinin fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olan əməkdaşlarına, rəhbərlərinə və onların elmi işlər
üzrə müavinlərinə, elmi katiblərinə nə qədər müddət məzuniyyət verilməlidir?
A) 42 iş günü
B) 56 təqvim günü
C) 36 təqvim günü
D) 56 iş günü
E) 42 təqvim günü
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
196. Peşə məktəblərində, peşə litseylərində istehsalatdan ayrılmadan təhsil alan işçilərə
imtahanlara hazırlaşmaq və imtahanları vermək üçün tədris ilində neçə təqvim günü müddətində
məzuniyyət verilir?
A) 15
B) 20
C) 30
D) 40
E) 60
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
197. Əmək qanunvericiliyinə görə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini
tamamlamaqdan ötrü verilən ödənişli yaradıcılıq məzuniyyətinin maksimum həddi nə qədərdir?
A) 6 ay
B) 4 ay
C) 3 ay
D) 2 ay
E) 1 ay
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
198. Əmək stajına görə əlavə məzuniyyətlərin müddətləri və verilmə qaydası ilə bağlı doğru bəndi
müəyyən edin.
A) Əmək stajına görə əlavə məzuniyyətin müddəti işçinin bir müəssisədə işəgötürənlə əmək
müqaviləsi bağlayaraq faktik olaraq işlədiyi dövrə əsasən müəyyən edilir
B) Beş ildən on ilədək əmək stajı olduqda işçiyə 1 təqvim günü, on ildən on beş ilədək əmək stajı
olduqda isə işçiyə 2 təqvim günü müddətində əlavə məzuniyyət verilir
C) Əmək stajına görə (o cümlədən əmək şəraitinə görə) əlavə məzuniyyətlər AR-nın Əmək
Məcəlləsinin müvafiq maddələrində göstərilən işçilərə müəyyən hallar nəzərə alınmaqla verilir
D) On beş ildən çox əmək stajı olduqda işçiyə 4 təqvim günü müddətində əlavə məzuniyyət verilir
E) Əmək stajından asılı olaraq işçilərə beş ildən on ilədək əmək stajı olduqda 2 iş günü, on ildən
on beş ilədək əmək stajı olduqda 4 iş günü, on beş ildən çox əmək stajı olduqda isə 6 iş günü
müddətində əlavə məzuniyyət verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
199. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən aşağıdakı müddəalardan hansı əmək
müqaviləsinin işçi tərəfindən ləğv edilməsi qaydasına aid deyildir?

A) İşçi ərizəsində əmək münasibətlərini dayandırmaq istədiyi günü göstərməyibsə, xəbərdarlıq
müddəti bitənədək bu maddə ilə müəyyən edilmiş əsasla əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinə yol
verilmir
B) Ərizə verildiyi gündən bir təqvim ayı bitdikdən sonra işçi işə çıxmamaq və son haqq-hesabının
aparılmasını tələb etmək hüququna malikdir
C) İşçi bir təqvim ayı qabaqcadan işəgötürəni yazılı ərizəsi ilə xəbərdar etməklə əmək müqaviləsini
ləğv edə bilər
D) Əmək müqaviləsini ləğv etmək barədə ərizə vermiş işçi xəbərdarlıq müddəti bitənədək ərizəsini
geri götürə və ya onu etibarsız hesab etmək barədə işəgötürənə yeni ərizə verə bilməz
E) İşəgötürən tərəfindən zor işlədilərək, hədə-qorxu gələrək, yaxud hər hansı başqa üsulla işçinin
iradəsinin əleyhinə əmək müqaviləsini ləğv etməyə onu məcbur etmək qadağandır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
200. Əmək məzuniyyəti dövrünə təsadüf edən iş günü hesab olunmayan bayram günlərinin
məzuniyyətin təqvim günlərinə daxil edilməsi və ödənilməsi necə tənzimlənir?
A) Məzuniyyətin təqvim günlərinə daxil edilir, lakin ödənilmir
B) Məzuniyyətin təqvim günlərinə daxil edilmir və ödənilmir
C) Məzuniyyətin təqvim günlərinə daxil edilir və ödənilir
D) Məzuniyyətin təqvim günlərinə daxil edilmir, lakin ödənilir
E) Məzuniyyətin təqvim günlərinə daxil edilmədikdə ödənilmir, daxil edikdə isə ödənilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
201. Ümumtəhsil müəssisələrinin qiyabi qruplarında təhsil alan işçilərə buraxılış siniflərində
imtahanlarını vermək üçün əmək qanunvericiliyinə görə neçə təqvim günü müddətində
məzuniyyət verilməlidir?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
E) 40
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
202. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə görə əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin
əsasları hansılardır?
1.Əmək müqaviləsinin müddətinin qurtarması;
2.Tərəflərin iradəsindən asılı olan hallar;
3.Müəssisənin mülkiyyətçisinin dəyişməsi ilə əlaqədar;
4.Tərəflərin əmək müqaviləsində müəyyən etdiyi hallar;
5.Əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi;
6.İşçinin əmək funksiyasını tam və ya qismən yerinə yetirməməsi;
7.Tərəflərdən birinin təşəbbüsü.
A) 1, 3, 5, 6
B) 2, 3, 4, 5
C) 3, 4, 5, 6
D) 1, 4, 5, 7
E) 2, 3, 5, 6

Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
203. Əmək qanunvericiliyinə görə işçilərə ödənişli əsas məzuniyyət neçə təqvim günündən az
olmayaraq verilməlidir?
A) 15
B) 21
C) 28
D) 30
E) 32
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
204. On beş yaşından on səkkiz yaşınadək olan şəxslərlə əmək müqaviləsi bağlanarkən yazılı
razılığının alınması mütləqdir:
A) Həmin şəxslərin valideynlərindən birinin və ya övladlığa götürənlərdən hər ikisinin
B) Həmin şəxslərin yalnız valideynlərindən və ya övladlığa götürənlərdən birinin
C) Həmin şəxslərin valideynlərindən və ya övladlığa götürənlərdən hər ikisinin və yaxud qanunla
onları əvəz edən şəxslərin
D) Həmin şəxslərin hər iki valideynlərindən və ya övladlığa götürənlərdən birinin
E) Həmin şəxslərin valideynlərindən və ya övladlığa götürənlərdən birinin və yaxud qanunla onları
əvəz edən şəxslərin
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
205. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə görə əmək məzuniyyətinin hansı növləri var?
A) Ödənişli və ödənişsiz məzuniyyət
B) Sosial, təhsil və yaradıcılıq məzuniyyəti
C) Əsas və əlavə məzuniyyət
D) Xüsusi və ümumi məzuniyyət
E) Sosial, əsas, əlavə, təhsil və yaradıcılıq məzuniyyəti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
206. İşçinin məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi ilə bağlı doğru müddəa hansıdır?
A) İşçilərə ödənişli əsas məzuniyyət 30 təqvim günündən az olmayaraq verilməlidir
B) İşçilərin məzuniyyət hüququ zəruri hallarda məhdudlaşdırıla bilər
C) Əczaçılara ödənişli əsas məzuniyyət 30 gün müddətində verilməlidir
D) Əmək müqaviləsində məzuniyyətlərin digər növləri nəzərdə tutula bilər
E) İşçilərə əmək məzuniyyəti ödənişli və ödənişsiz formada verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
207. Elmi dərəcəsi olmayan elmi işçilərin ən azı nə qədər müddətə ödənişli əsas məzuniyyət
hüququ var?
A) 21 iş günü
B) 21 təqvim günü
C) 30 iş günü
D) 30 təqvim günü

E) 42 təqvim günü
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
208. Mövsümi işlərdə çalışan işçilərə əsas məzuniyyət, bir qayda olaraq, necə və nə qədər müddətə
nəzərdə tutulur?
A) Hər iş mövsümünə görə dörd iş günündən az olmayan müddətə
B) Mövsümün sonunda hər iş ayına görə iki təqvim günündən az olmayan müddətə
C) Hər iş mövsümündə rüblük iki iş günündən az olmayan müddətə
D) Mövsüm ərzində hər iş ayına görə dörd təqvim günündən az olmayan müddətə
E) Mövsümün sonunda hər iş ayına görə iki iş günündən az olmayan müddətə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
209. İşçi və ya işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi ilə bağlı aşağıdakı
müddəalardan hansı düzgündür?
A) İşçi iki həftə qabaqcadan işəgötürəni yazılı ərizəsi ilə xəbərdar etməklə əmək müqaviləsini ləğv
edə bilər
B) Müəssisənin ləğv edilməsi işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinin
əsaslarından ola bilməz
C) Ərizə verildiyi gündən iki təqvim ayı bitdikdən sonra işçi işə çıxmamaq və son haqq-hesabının
aparılmasını tələb etmək hüququna malikdir
D) Dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisənin işçisi çalışmanın yaş həddinə çatdıqda
işəgötürən əmək müqaviləsini ləğv edə bilər
E) İşəgötürən tərəfindən hədə-qorxu gələrək işçinin iradəsinin əleyhinə əmək müqaviləsini ləğv
etməyə onu məcbur etməyə müstəsna hallarda yol verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
210. Azərbaycan Respublikasında təhsil proqramına (kurikuluma) daxildir:
1.Təhsil standartları;
2.Fənlər üzrə tədris proqramları;
3.Qiymətləndirmə;
4.Dərsliklər və dərs vəsaitləri;
5.Tədris planı;
6.Metodik təminatla bağlı tövsiyələr.
A) 2, 3, 5, 6
B) 1, 2, 3, 5
C) 1, 3, 4, 5
D) 2, 4, 5, 6
E) 1, 2, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
211. Ölkəmizdə hansı təhsil müəssisələri istisna olmaqla, hər bir təhsil müəssisəsi təhsil fəaliyyəti
göstərmək üçün “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
ilə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanından xüsusi razılıq (lisenziya)
almalıdır?
A) Dövlət ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri

B) Özəl ali təhsil və orta ixtisas təhsili müəssisələri
C) Dövlət məktəbəqədər və ümumi təhsil müəssisələri
D) Mülkiyyət növündən asılı olmayaraq bütün ümumi təhsil müəssisələri
E) Dövlət və özəl ali təhsil müəssisələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
212. Vətəndaşların peşə təhsili üzrə hansı təhsil formaları vasitəsilə əldə etdikləri bilik, bacarıq,
səriştə və təcrübənin qiymətləndirilməsi və tanınması məqsədi ilə imtahanın keçirilməsi və onlara
peşə ixtisasını təsdiq edən sənədin verilməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi
orqanın (qurumun) müəyyən etdiyi qaydada həyata keçirilir?
A) Formal, qeyri-formal və informal
B) Formal və informal
C) Qeyri-formal və formal
D) Yalnız informal
E) Qeyri-formal və informal
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
213. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən ümumi təhsillə bağlı
aşağıdakı mülahizələrdən hansı doğru deyildir?
A) Dövlət təhsil müəssisələri dövlət standartlarından əlavə tədris edilən beynəlxalq səviyyədə
akkreditasiya olunan təhsil proqramların ödənişli əsaslarla təşkil etmək hüququna malikdirlər
B) Valideynlərin və ya digər qanuni nümayəndələrin müraciəti ilə hər təqvim ilinin sonunadək 6
yaşı tamam olan uşaqlar da məktəbə qəbul edilirlər
C) Dövlət təhsil müəssisələrində ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartlarını əhatə edən tam orta
təhsil pulsuzdur
D) Ümumi orta təhsil səviyyəsində yekun qiymətləndirmə aparılır və təhsili başa vuran
təhsilalanlara müvafiq dövlət sənədi – şəhadətnamə verilir
E) Xüsusi proqram əsasında təhsilverən təhsil müəssisələri istisna olmaqla, ümumi təhsil
müəssisəsinin yerləşdiyi ərazidə yaşayan təhsilalanlar həmin təhsil müəssisəsinə ilk növbədə qəbul
olunurlar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
214. Müxtəlif səbəblərdən təhsilin hər hansı pilləsini və səviyyəsini başa vurmayan şəxslərə
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada verilir:
A) Sertifikat
B) Xüsusi sənəd
C) Arayış
D) Dublikat
E) Transkript
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
215. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə dövlət ümumi təhsil
müəssisələrində təhsilverənlərin hansı kateqoriyası sertifikatlaşdırılmadan keçirilmir?
1.İlk dəfə işə qəbul olunanlar üç il müddətində;
2.Hamilə qadınlar;
3.Azı iki dəfə sertifikatlaşdırmadan keçmiş şəxslər;

4.Uşağının üç yaşınadək sosial məzuniyyətdə olan və həmin məzuniyyət bitdikdən sonra bir ildən
az müddətdə müvafiq vəzifədə çalışan qadınlar;
5.İlk dəfə işə qəbul olunanlar beş il müddətində;
6.Uşağını təkbaşına böyüdən kişilər.
A) 1, 2, 3
B) 2, 4, 5
C) 1, 2, 4
D) 2, 4, 6
E) 1, 2, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
216. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurumun təsdiq etdiyi etik davranış
qaydalarını pozduğuna görə əmək müqaviləsinə xitam verilmiş pedaqoji işçi nə qədər müddətdə
pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilməz?
A) 6 ay
B) 9 ay
C) 1 il
D) 1 il 6 ay
E) 2 il
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
217. Azərbaycan Respublikasında təhsilin hansı pilləsində oxuyanlar tam orta təhsil almaq
hüququna malikdirlər? Tam və doğru cavabı müəyyən edin.
1.Məktəbəqədər təhsil;
2.Ümumi təhsil;
3.İlk peşə-ixtisas təhsili;
4.Orta ixtisas təhsili;
5.Ali təhsil.
A) 2, 4
B) 2, 3, 4
C) 1, 2, 3, 4
D) 2, 3, 4, 5
E) 2, 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
218. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən təhsil sistemində aparılan
elmi araşdırmalar ilə bağlı aşağıda qeyd olunan müddəalardan hansı biri doğrudur?
A) Təhsil sistemində aparılan elmi tədqiqat işləri nəzəri-metodoloji, pedaqoji-metodiki və
beynəlxalq xarakter daşıyır
B) Təhsil sistemində elmi araşdırmalar təhsili idarəetmə orqanları tabeliyində fəaliyyət göstərən
elmi tədqiqat strukturlarında zəruri hallarda aparılır
C) Təhsil sistemində elmi araşdırmalar bəzi hallarda dövlət büdcəsinin vəsaitləri, qrantlar,
müxtəlif fondların vəsaitləri hesabına həyata keçirilir
D) Təhsil sistemində elmi araşdırmalar yalnız ali təhsil müəssisələrində və onların müvafiq
qurumlarında və ya bölmələrində aparılır
E) Təhsil sistemində elmi araşdırmalar təhsil müəssisəsinin büdcədənkənar vəsaitləri, habelə
sifarişlər əsasında daxil olan vəsaitlər hesabına həyata keçirilir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
219. Ölkəmizdə ali təhsilin ən yüksək səviyyəsi оlmaqla, elmi və elmi-pedaqоji kadrların
hazırlanmasını, iхtisas və elmi dərəcələrin yüksəldilməsini təmin edən təhsil səviyyəsi:
A) Magistratura
B) Rezidentura
C) Doktorantura
D) Əlavə təhsil
E) Bakalavriat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
220. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq, Azərbaycan
Respublikasında hansı təhsilalma formaları müəyyən edilir?
1.Formal;
2.Əyani;
3.Distant (məsafədən);
4.Əlavə təhsil;
5.İnformal;
6.Qiyabi;
7.Sərbəst (eksternat);
8.Qeyri-formal.
A) 1, 2, 6, 8
B) 2, 3, 4, 6
C) 1, 4, 5, 8
D) 2, 3, 6, 7
E) 1, 2, 4, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
221. Aşağıdakılardan hansı təhsilverənlərin hüquqlarından hesab oluna bilməz?
A) Təhsil müəssisəsində vəzifə tutmaq və müvafiq hallarda seçkili vəzifələrə seçmək və seçilmək
B) Normal əmək, elmi-pedaqoji iş və təhsil şəraiti, müasir standartlara cavab verən
texnologiyalarla təmin olunmaq
C) Pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək, müəllim nüfuzunu yüksək tutmaq, ziyalılıq
nümunəsi göstərmək
D) İxtisasını artırmaq, yeni ixtisas almaq, staj keçmək, ixtisas və elmi dərəcəsini yüksəltmək
E) Təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq təhsil prosesinin təşkilində və idarə
olunmasında fəal iştirak etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
222. Müxtəlif səbəblərdən uzun müddət təhsildən kənarda qalmış şəxslər, habelə müəyyən bir sahə
üzrə xüsusi istedadı ilə fərqlənən şagirdlər üçün tətbiq edilən təhsil forması:
A) Eksternat təhsil
B) İnformal təhsil
C) Distant təhsil
D) Fərdi təhsil
E) Qeyri-formal təhsil

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
223. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə təhsil sahəsində dövlət
siyasətinin əsas prinsipləri hansılardır?
1.Demokratiklik;
2.Liberallaşma;
3.Ədalətlilik;
4.Dünyəvilik;
5.Qanunçuluq;
6.Aşkarlıq;
7.Vəhdətlik.
A) 1, 2, 4, 7
B) 2, 3, 4, 6
C) 1, 2, 5, 7
D) 3, 4, 5, 6
E) 1, 2, 5, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
224. Təhsil sahəsində dövlət standartları ilə bağlı aşağıda qeyd olunan müddəalardan hansı biri
doğrudur?
A) Dövlət təhsil standartları və onların qüvvədə olma müddəti qanunvericiliklə müəyyən edilir
B) Ali təhsil müəssisələri istisna olmaqla, bütün təhsil müəssisələrində təhsilin müvafiq dövlət
standartlarına uyğun təşkili təmin olunur
C) Dövlət təhsil standartları təhsil sahəsində sınanmış mütərəqqi beynəlxalq meyarlar, milli və
ümumbəşəri dəyərlər nəzərə alınmaqla müəyyən edilir
D) Təhsil sahəsində dövlət standartları müəyyən dövr (3 ildən az olmayaraq) üçün vahid dövlət
tələblərini əks etdirən ümumi normalar məcmusudur
E) Dövlət təhsil standartları təhsilin məzmununu, idarə olunmasını, təhsilalanların keyfiyyət
göstəricilərini müəyyənləşdirir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
225. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən hansı təhsil müəssisələri “Şagird-məzun”
dövlət elektron məlumat sisteminə qoşulmalıdırlar?
A) Peşə təhsili müəssisələri və orta ixtisas təhsili müəssisələri
B) Ümumi təhsil müəssisələri və peşə təhsili müəssisələri
C) Orta ixtisas təhsili müəssisələri və ali təhsil müəssisələri
D) Ümumi təhsil müəssisələri və orta ixtisas təhsili müəssisələri
E) Peşə təhsili müəssisələri və ali təhsil müəssisələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
226. Təhsil fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması və təhsil müəssisəsinin akkreditasiyası ilə bağlı
doğru bəndi müəyyənləşdirin.
A) Əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər, xarici hüquqi şəxslər tərəfindən təsis edilmiş
təhsil müəssisələrinə xüsusi razılıq (lisenziya) üç il müddətinə verilir
B) Xarici hüquqi şəxslərin öz ölkələrində təhsil fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün aldıqları
lisenziyaların AR-da tanınması qanunla müəyyən edilir

C) Təhsil müəssisəsinin akkreditasiyasını müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən edilmiş
qaydada yaratdığı dövlət akkreditasiya xidməti həyata keçirir
D) Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri tərəfindən təsis edilmiş özəl təhsil
müəssisələrinə xüsusi razılıq (lisenziya) beş il müddətinə verilir.
E) Təhsil müəssisəsinin akkreditasiyası təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin yalnız dövlət təhsil
standartlarına uyğunluğunun yoxlanılması məqsədi ilə aparılır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
227. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən müxtəlif kurslarda,
dərnəklərdə və fərdi məşğələlərdə əldə edilən və dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə müşayiət
olunmayan təhsil forması:
A) Eksternat təhsil
B) İnformal təhsil
C) Fərdi təhsil
D) Distant təhsil
E) Qeyri-formal təhsil
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
228. Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəbləri Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət
göstərən təhsil müəssisələrinin hansı tipinə daxildir?
A) Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinə
B) Təhsil fəaliyyətini həyata keçirən digər müəssisələrə
C) Əlavə təhsil müəssisələrinə
D) Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə
E) Ümumi təhsil müəssisələrinə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
229. Üzrlü səbəblərdən sertifikatlaşdırmada iştirak etməyən və ya sertifikatlaşdırmadan keçməyən
şəxslər nə qədər müddət iş yeri saxlanılmaqla, təkrar sertifikatlaşdırmada iştirak etmək hüququna
malikdirlər?
A) 6 ay
B) 9 ay
C) 1 il 6 ay
D) 1 il
E) 2 il
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
230. Hər bir təhsilalan, valideyn və ya digər qanuni nümayəndə ali və orta ixtisas təhsili
müəssisəsində tədris prosesini tənzimləyən hansı hüquqi sənədlərlə tanış ola bilər?
1.Təhsil müəssisəsinin dövlət akkreditasiyası haqqında sənəd;
2.Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq olunmuş əsasnamə;
3.Təhsil proqramı (kurikulum);
4.Təhsil sahəsində fəaliyyət üçün lisenziya;
5.Dövlət təhsil standartları;
6.Təhsil müəssisəsinin nizamnaməsi.
A) 2, 4, 5

B) 1, 4, 6
C) 3, 4, 5
D) 1, 2, 6
E) 2, 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
231. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq, respublika fənn
olimpiadalarının qalibləri hansı ixtisaslar üzrə ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbul
olunurlar?
A) İstənilən ixtisaslar üzrə
B) Əksər ixtisaslar üzrə
C) Müvafiq ixtisaslar üzrə
D) Beynəlxalq ixtisaslar üzrə
E) Məhdud ixtisaslar üzrə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
232. Aşağıdakılardan hansı biri Azərbaycan Respublikasında mövcud olan əlavə təhsilin
istiqamətlərinə aid deyildir?
A) Yaşlıların təhsili
B) Kadrların yenidən hazırlanması
C) Dərəcələrin yüksəldilməsi
D) İxtisasdəyişmə
E) Stajkeçmə və kadrların təkmilləşdirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
233. Təhsil sahəsində innovasiyalar, orijinal təhsil və fənn proqramları, təlim metodları sistemi,
təhsil modulları, təhsil layihələri təhsil qanunvericiliyinə uyğun olaraq necə adlanır?
A) Təhsil proqramı
B) Təhsil krediti
C) Təhsil məhsulu
D) Təhsil xidməti
E) Təhsil investisiyası
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
234. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən ümumi təhsillə bağlı
aşağıdakı müddəalardan hansı yanlışdır?
A) Ümumi təhsil müəssisələrinə uşaqların qəbulu qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi orqan tərəfindən müəyyən edilir
B) Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunlar müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi qaydada qızıl və ya gümüş medalla təltif olunurlar
C) Ümumi təhsil sistemində təhsilalanların fiziki inkişafını təmin etmək və müxtəlif yaradıcılıq
qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək məqsədi ilə məktəbdənkənar təhsil proqramları tətbiq olunur
D) Ümumi orta təhsil haqqında sənəd təhsilin növbəti pillədə və səviyyədə davam etdirilməsi üçün
əsas sayılır
E) Ümumi təhsilin təhsil səviyyələri üzrə müddəti, bir səviyyəsindən digər səviyyəsinə keçid
qaydaları qanunla müəyyən edilir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
235. Aşağıdakılardan hansı biri təhsilin məzmununa və təşkilinə dair ümumi tələblərə aid deyil?
A) Yüksək intellektual səviyyəyə və praktiki iş qabiliyyətinə, yeni texnologiyalara yiyələnmək,
informasiya axınında çevik istiqamət tapmaq bacarığını formalaşdırmaq
B) Təhsil müəssisəsində tədris prosesinin təhsilalanların və təhsilverənlərin insan ləyaqətinə
hörmət etməsi əsasında qurulmasını təmin etmək və təhsilalana qarşı hər hansı fiziki və psixoloji
zorakılığa yol verməmək
C) Öz üzərinə məsuliyyət götürmək, kollegial qərarların qəbulunda, demokratik təsisatların
fəaliyyətində və inkişafında iştirak etmək keyfiyyətlərinə malik müstəqil, yaradıcı şəxsiyyət və
vətəndaş formalaşdırmaq
D) Mövcud təhsil standartları və tədris proqramları əsasında təhsilin bir neçə səviyyədə əldə
edilməsini, təhsilin ayrı-ayrı pillələri arasında sıx dialektik qarşılıqlı əlaqəni və onun insanın bütün
həyatı boyu ardıcıl davam etməsini təmin etmək
E) Təhsilalanlarda müasir tələblərə və şəraitə uyğunlaşmaq, rəqabət qabiliyyətli olmaq,
informasiya cəmiyyətində yaşayıb fəaliyyət göstərmək, ünsiyyət yaratmaq, məntiqi, tənqidi və
yaradıcı düşünmək bacarığını formalaşdırmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
236. Təhsil qanunvericiliyinə görə ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin növləri hansılardır? Tam
və doğru cavabı müəyyən edin.
1.Peşə məktəbləri;
2.Peşə liseyləri;
3.Peşə təhsil və tədris kompleksləri;
4.Peşə təhsili gimnaziyaları;
5.Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi peşə təhsili müəssisələri;
6.İnternat tipli peşə təhsil mərkəzləri.
A) 1, 2
B) 1, 2, 3
C) 2, 4, 6
D) 2, 3, 4, 5
E) 1, 2, 3, 4, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
237. Azərbaycan Respublikasında bütün təhsil müəssisələrində təhsilalanların geyim formaları nə
ilə müəyyən olunur?
A) Müvafiq qanunla
B) Təhsil pilləsinin dövlət standartı ilə
C) Təhsil müəssisəsinin nizamnaməsi ilə
D) Qanunvericiliklə
E) Təhsil proqramı (kurikulum) ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

238. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulan hallar
istisna olmaqla, hansı şəxslərin ölkəmizdə xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrində təhsil almaq
hüququ yoxdur? Tam və doğru cavabı müəyyən edin.
1.AR vətəndaşları;
2.İkili vətəndaşlığı olanlar;
3.Əcnəbilər;
4.Vətəndaşlığı olmayan şəxslər.
A) 2, 3, 4
B) 2, 4
C) 3, 4
D) 4
E) 3
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
239. Təhsilin hər bir pilləsi üzrə təlim nəticələri və məzmun standartlarını, tədris fənlərini, həftəlik
dərs və dərsdənkənar məşğələ saatlarının miqdarını, pedaqoji prosesin təşkilini, təlim nəticələrinin
qiymətləndirilməsi və monitorinqinin aparılması sistemini özündə əks etdirən dövlət sənədi:
A) Təhsil françayzinqi
B) Təhsil proqramı
C) Tədris planı
D) Təhsil krediti
E) Təhsil məhsulu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
240. Kurikulumla bağlı aşağıdakı müddəalardan hansı doğrudur?
A) Təhsil proqramlarının yerinə yetirilməsi müddəti müvafiq qanunvericiliklə müəyyən edilir
B) Beynəlxalq təhsil proqramları üzrə mütəxəssis hazırlığı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
tərəfindən tənzimlənir
C) Təhsil proqramına yalnız tədris planı, fənlər üzrə tədris proqramları və metodik təminatla bağlı
tövsiyələr daxildir
D) Azərbaycan Respublikasında təhsilin əksər pillələrini və səviyyələrini əhatə edən təhsil
proqramları həyata keçirilir
E) Təhsil proqramı dövlət təhsil standartlarına uyğun ayrı-ayrı təhsil pillələri və səviyyələri üzrə
təhsilin məzmununu və mənimsənilmə qaydalarını müəyyən edir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
241. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq təhsilalanların
vəzifələri hansılardır?
1.Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək;
2.Pedaqoji işçilərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq;
3.Dövlət təhsil standartlarına uyğun bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmək;
4.Təhsil proqramlarının mənimsənilməsini təmin etmək;
5.Dövlət, cəmiyyət, ailə və özü qarşısında məsuliyyətini dərk etmək;
6.Uşaq və gəncləri fiziki və psixi zorakılığın bütün formalarından qorumaq, onları zərərli
vərdişlərdən çəkindirmək.
A) 2, 3, 5

B) 1, 4, 6
C) 2, 4, 5
D) 3, 5, 6
E) 1, 2, 3
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
242. Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemi ilə bağlı doğru olmayan bəndi müəyyən edin.
A) Təhsilin keyfiyyət səviyyəsi ölkədə qəbul olunan dövlət təhsil və peşə standartları əsasında
beynəlxalq və ümumavropa təhsil sisteminin prinsiplərinə uyğunlaşdırılaraq təhsil pillələri üzrə
müvafiq keyfiyyət göstəriciləri sisteminə uyğun olaraq müəyyən edilir
B) Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, habelə onların
arasından olan şəxslər dövlət, bələdiyyə və özəl ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ödənişli
əsaslarla təhsil aldıqları müddətdə təhsil haqqı dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilir
C) Sağlamlıq imkanları məhdud olan, uzun müddət müalicəyə ehtiyacı olan təhsilalanların
təhsilini, müalicəsini, sosial adaptasiyasını və ictimai həyata inteqrasiyasını nəzərdə tutan xüsusi
ümumtəhsil proqramları müəyyən edilir və həyata keçirilir
D) Təhsil müəssisəsi qanunvericiliyə və öz nizamnaməsinə uyğun olaraq təhsilin inkişafı və
təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə ictimai təşkilatlarla təhsil birlikləri, assosiasiyaları və ittifaqları
yaratmaq, eləcə də bu kimi təşkilatlara üzv olmaq hüququna malikdir
E) Azərbaycan Respublikasında xüsusi təyinatlı təhsil (hərbi, müdafiə, daxili qoşunlar, dövlət
təhlükəsizliyi və digər) müvafiq təhsil müəssisələrində təhsil qanunvericiliyinin tələbləri nəzərə
alınmaqla, dövlət hesabına və (və ya) ödənişli əsaslarla həyata keçirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
243. Müəyyən sahə üzrə ali, orta ixtisas və əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən, fundamental,
nəzəri-metodoloji, pedaqoji-metodiki və tətbiqi-elmi tədqiqatlar aparan ali təhsil müəssisəsi necə
adlanır?
A) Universitet
B) Elmi təşkilat
C) İnstitut
D) Akademiya
E) Kollec
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

244. Təhsilalanların və təhsilverənlərin sosial müdafiəsi ilə bağlı aşağıdakı müddəalardan hansı
yanlışdır?
A) Dövlət təhsil müəssisəsi öz sərəncamında olan büdcədənkənar vəsaitlər hesabına işçilərin əmək
haqqına əlavələr və digər stimullaşdırıcı ödənişlər təyin edə bilər
B) Təhsil işçilərinin əmək haqqı və vəzifə maaşları işçilərin funksional öhdəlikləri, peşə
xüsusiyyətləri, ixtisas dərəcəsi və iş stajı nəzərə alınaraq təyin edilir
C) Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində təhsilalanlar dərsliklərlə müəyyən edilmiş qaydada dövlət
hesabına təmin olunurlar
D) Özəl təhsil müəssisələrində təhsilalanların sosial müdafiəsi müvafiq qanunla və müəssisənin
nizamnaməsi ilə tənzimlənir

E) Təhsilverənlərə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təhsil və yaradıcılıq məzuniyyətləri
verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
245. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən təhsil müəssisələrinə
xüsusi razılıq (lisenziya) hansı müddətə verilir?
A) Bir il müddətinə
B) Üç il müddətinə
C) Müddətsiz
D) Beş il müddətinə
E) On il müddətinə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
246. Azərbaycan Respublikasında hansı subyektlər peşə təhsili müəssisəsinin təsisçisi ola bilərlər?
Tam və doğru cavabı müəyyən edin.
1.Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları;
2.Dövlət;
3.Yerli hüquqi şəxslər;
4.Bələdiyyə;
5.Əcnəbilər;
6.Xarici hüquqi şəxslər;
7.Vətəndaşlığı olmayan şəxslər.
A) 1, 2, 3
B) 1, 2, 3, 4
C) 1, 2, 3, 4, 5
D) 1, 2, 3, 4, 5, 6
E) 1, 2, 3, 5, 6, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli Qanunu
247. “Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə ümumi orta təhsil
bazasından qəbul olunmuş və texniki peşə təhsili alanlar üçün təşkil edilən qruplarda təhsil
müddəti neçə il müəyyənləşdirilir?
A) 1 il
B) 2 il
C) 3 il
D) 4 il
E) 5 il
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli Qanunu
248. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət növünə görə hansı peşə təhsili müəssisələri fəaliyyət
göstərir? Tam və doğru cavabı müəyyən edin.
1.Ümumi;
2.Texniki;
3.Xüsusi;
4.Qarışıq;
5.Bələdiyyə;

6.Dövlət;
7.Özəl.
A) 6, 7
B) 5, 6, 7
C) 4, 5, 6, 7
D) 3, 4, 5, 6, 7
E) 2, 3, 4, 5, 6, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli Qanunu
249. Ölkəmizdə peşə təhsili müəssisələrində təhsilalma necə həyata keçirilir?
A) Əyani formada
B) Qiyabi formada
C) Əyani və qiyabi formada
D) Əyani, qiyabi və eksternat formada
E) Əyani, qiyabi, eksternat və distant formada
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli Qanunu
250. Peşə təhsilinin mütləq tərkib hissəsi kimi təhsilalanların konkret ixtisas hazırlığı üçün dövlət
standartlarına uyğun praktiki fəaliyyət prosesi:
A) İstehsalat təcrübəsi
B) Peşə təlimi
C) Təcrübə müqaviləsi
D) İstehsalat təlimi
E) Kvalifikasiya
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli Qanunu
251. Aşağıdakılardan hansı biri peşə təhsili sahəsində təhsilverənlərin vəzifələrindən hesab oluna
bilməz?
A) Dövlət tərəfindən qoyulan məzmun standartlarının tələblərinə uyğun olaraq, təhsilalanların
zəruri bilik və bacarıqlara yiyələnməsini təmin etmək
B) Peşə təhsili müəssisəsinin daxili intizam qaydalarına əməl etmək və əmək müqaviləsi ilə
müəyyənləşdirilmiş vəzifə funksiyalarını yerinə yetirmək
C) Təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinin tələblərinə əməl etmək, mühəndis-pedaqoji işçilərin şərəf
və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq
D) Peşə təhsili sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək
E) Tədris və tərbiyə prosesinin aparılmasına cavabdehlik daşımaq, qiymətləndirməni həyata
keçirmək və innovasiyalara meyilli olmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli Qanunu
252. “Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq, peşə təhsili
müəssisəsini müvəffəqiyyətlə bitirənlərə peşə təhsilinin hər bir səviyyəsinə uyğun kvalifikasiya
dərəcəsi göstərilməklə, hansı növ təhsil haqqında dövlət sənədi verilir?
1.Sertifikat
2.Dərəcə titulu
3.Modul
4.Arayış

5.Diplom
A) Yalnız 5
B) 2, 5
C) 1, 5
D) 4, 5
E) 1, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli Qanunu
253. Təhsil qanunvericiliyinə görə tam orta təhsil bazasından qəbul olunmuş və yüksək texniki
peşə təhsili alanlar üçün təşkil edilən qruplarda təhsil müddəti nə qədər müəyyənləşdirilir?
A) Dörd il
B) Üç il
C) İki il
D) Üç il yarım
E) Bir il
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli Qanunu
254. Peşə təhsili prosesinin iştirakçısı olan təhsilverənlər kateqoriyasının tərkibinə kimlər aid
edilmir?
1.Tərbiyəçilər;
2.Doktorantlar;
3.Məsləhətçilər;
4.Tələbələr;
5.Magistrantlar;
6.Tyutorlar;
7.Kursantlar;
8.Müəllimlər;
9.Defektoloqlar;
10.Müdavimlər;
11.Assistentlər;
12.Rezidentlər.
A) 2, 4, 5, 7, 10, 12
B) 1, 2, 4, 7, 9, 10
C) 2, 3, 4, 5, 6, 11
D) 3, 4, 5, 6, 7, 10
E) 1, 4, 5, 7, 10, 12
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli Qanunu
255. “Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə peşə məktəbi və peşə
liseyi arasında nə kimi fərq vardır?
A) Peşə məktəbində dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə müşayiət olunmayan təhsil verildiyi
halda, peşə liseyində təhsil dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə başa çatır
B) Peşə məktəbi yalnız ümumi orta təhsil verən təhsil müəssisəsi olduğu halda, peşə liseyi ümumi
orta təhsillə birlikdə həm də tam orta təhsil verən təhsil müəssisəsidir
C) Peşə məktəbinə qəbul olunan şəxslər ilk peşə təhsili aldıqları halda, peşə liseyində təhsilalanlara
yalnız texniki və yüksək texniki peşə təhsili verilir

D) Peşə məktəbində təhsil dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə başa çatdığı halda, peşə liseyində
dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə müşayiət olunmayan təhsil verilir
E) Peşə məktəbi yalnız peşə təhsili verən təhsil müəssisəsi olduğu halda, peşə liseyi peşə təhsili
ilə birlikdə həm də tam orta təhsil verən təhsil müəssisəsidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli Qanunu
256. Ümumi orta təhsil bazasından qəbul olunmuş və texniki peşə təhsili ilə yanaşı, tam orta təhsil
alanlar üçün təşkil edilən qruplarda təhsil müddəti neçə il müəyyənləşdirilir?
A) 5 il
B) 4 il
C) 3 il
D) 2 il
E) 1 il
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli Qanunu
257. İxtisas üzrə təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərini möhkəmləndirən, təkmilləşdirən
praktiki fəaliyyət prosesi:
A) İstehsalat təcrübəsi
B) Peşə təlimi
C) Təcrübə müqaviləsi
D) İstehsalat təlimi
E) Kvalifikasiya
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli Qanunu
258. Hansı peşə təhsili müəssisələrinə qəbul olunan şəxslərə texniki peşə təhsili ilə yanaşı, tam
orta təhsil almaq hüququ da verilir?
A) Yalnız peşə təhsil mərkəzinə
B) Peşə liseyi və peşə təhsil mərkəzinə
C) Yalnız peşə liseyinə
D) Peşə məktəbi və peşə liseyinə
E) Yalnız peşə məktəbinə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli Qanunu
259. “Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən peşə təhsilinin dövlət
standartları ilə bağlı doğru olmayan müddəa hansıdır?
A) Cəzaçəkmə müəssisələri nəzdində fəaliyyət göstərən peşə təhsili müəssisələrinin və xüsusi peşə
təhsili müəssisələrinin nümunəvi nizamnaməsi və həmin sahədə tətbiq edilən dövlət peşə təhsili
standartları qanunla müəyyən edilir
B) Peşə təhsilinin dövlət standartları bu təhsil pilləsinin məzmununu, idarə olunmasını, madditexniki bazasını, infrastrukturunu, təhsilverənlərin ölçülə bilən keyfiyyət göstəricilərini
müəyyənləşdirir
C) Tabeliyindən, mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq, peşə təhsili
müəssisələrində təhsil peşə təhsilinin dövlət standartlarına uyğun təşkil edilir
D) Peşə təhsilinin dövlət standartları bu təhsil pilləsinin məzmununu, idarə olunmasını, madditexniki bazasını, infrastrukturunu, təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini
müəyyənləşdirir

E) Sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslərin peşə təhsili xüsusi dövlət standartları əsasında
həyata keçirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli Qanunu
260. Təhsilin idarə olunmasında başlıca problemlərdən biri təhsildə müəyyən funksiyaların dəqiq
müəyyən edilməməsidir. Bu funksiyalar hansılardır?
1.İdarəetmə;
2.Qiymətləndirmə;
3.Tənzimləmə;
4.Stimullaşdırma;
5.Keyfiyyətlilik;
6.Nəzarət;
7.Mərkəzləşdirmə.
A) 2, 4, 7
B) 1, 3, 6
C) 2, 3, 5
D) 1, 2, 3
E) 2, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. AR Prezidentinin
2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
261. “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”na əsasən məktəbə
hazırlıq təhsilinin icbariliyi nə qədərdir?
A) Yarım il
B) Bir il
C) Bir il yarım
D) İki il
E) Üç il
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. AR Prezidentinin
2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
262. Təhsilin dayanıqlı və müxtəlif mənbələrdən istifadə olunmaqla, yeni maliyyələşdirmə
mexanizminin yaradılması istiqamətində büdcədənkənar vəsaitlər hesabına formalaşdırılan hansı
fondun təsis edilməsi strateji hədəf kimi nəzərdə tutulub?
A) Maarifçi Tələbə Kredit Fondu
B) Təhsilin İnkişafı Fondu
C) Məqsədli Kapital Fondu
D) Beynəlxalq Təhsil Fondu
E) Maliyyə Vəsaitləri Fondu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. AR Prezidentinin
2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
263. Təhsilin inkişafı ilə bağlı strateji hədəflər və tədbirlər qismində ömür boyu təhsil üzrə
yaradılması və tətbiqi nəzərdə tutulur:

A) Təhsilin İdarə olunmasının Məlumat Sistemlərinin
B) Səriştəli valideynlər Proqramının
C) Beynəlxalq Təhsil Məzmununun
D) Tələbə-məzun Sisteminin
E) Milli Kvalifikasiya Çərçivəsinin
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. AR Prezidentinin
2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
264. Ödənişli təhsil xidmətlərinin göstərilməsinin dəstəklənməsini və Təhsilin İnkişafı Fondunun
yaradılmasını nəzərdə tutan strateji istiqamət hansıdır?
A) Səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılması
B) Təhsil sisteminin maliyyələşdirilməsi modelinin qurulması
C) Ömür boyu təhsili təmin edən təhsil infrastrukturunun yaradılması
D) Təhsil sahəsində insan resurslarının müasirləşdirilməsi
E) Təhsildə şəffaf və səmərəli idarəetmə mexanizmlərinin yaradılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. AR Prezidentinin
2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
265. Səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılması ilə bağlı aşağıdakı
müddəalardan hansı doğrudur?
A) Təfəkkürün və şəxsiyyətin inkişafına yönəlmiş, təhsilalanların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə
alan innovativ təlim, qiymətləndirmə metodologiyası və resurslarının inkişafı
B) Müəllimlərin təhsil müəssisəsi səviyyəsində, tədrisdən ayrılmadan peşəkarlıq səviyyəsinin
artırılması üzrə özünü doğrultmuş innovativ modellərin tətbiqi
C) Təhsil proqramları, tədris resursları, təlim metodikaları, təhsilverənlər, təhsil müəssisələri
arasında sağlam rəqabətin stimullaşdırılması, rəqabət elementlərinin müəyyənləşdirilməsi
D) Ali təhsil müəssisələrinin təhsil–tədqiqat–innovasiya mərkəzlərinə çevrilməsinə dəstək verən
və rəqabətqabiliyyətli mütəxəssis hazırlığını təmin edən ali təhsil standartlarının tətbiqi
E) Ömür boyu təhsilə artan tələbatın ödənilməsi üçün kitabxana fəaliyyətinin modernləşdirilməsi,
rəqəmsal təhsil resurslarından istifadə imkanlarının genişləndirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. AR Prezidentinin
2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
266. Müasir tələblərə cavab verən və ömür boyu təhsili təmin edən təhsil infrastrukturunun
yaradılması ilə bağlı strateji tədbirlər və hədəflər hansılardır?
1.Kampusların yaradılmasının təşviqi;
2.Təhsil müəssisələri şəbəkəsinin rasionallaşdırılması;
3.Əmək bazarının mütəmadi öyrənilməsi sisteminin yaradılması;
4.Təhsillə bağlı media və internet resurslarının inkişafının təmin edilməsi;
5.İstedadlı uşaqlar üçün xüsusi inkişaf proqramlarının hazırlanması;
6.Müasir təminatlı peşə-tədris mərkəzlərinin yaradılması;
7.Təhsil pillələri və səviyyələrinin beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması.
A) 1, 2, 4, 6
B) 2, 4, 6, 7
C) 1, 3, 4, 6
D) 2, 3, 4, 7
E) 1, 4, 5, 6

Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. AR Prezidentinin
2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
267. “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın Strateji hədəflər
və tədbirlər hissəsində neçə illik tam orta təhsil modelinə mərhələli şəkildə keçidin təmin olunması
nəzərdə tutulur?
A) 12
B) 11
C) 10
D) 9
E) 2
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. AR Prezidentinin
2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
268. Milli mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşünə malik
olan, təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktiki biliklərə yiyələnən,
müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli kadrlar hazırlamaq:
A) Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının əsas istiqamətidir
B) Təhsil sisteminin başlıca vəzifəsidir
C) Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının məqsədidir
D) Təhsil sisteminin inkişafı üzrə strateji hədəfdir
E) Təhsilin inkişafı ilə bağlı strateji tədbirdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. AR Prezidentinin
2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
269. Azərbaycan Respublikasında pedaqoji kadrların ilkin hazırlığı hansı təhsil müəssisələrində
aparılır?
A) Yalnız ali təhsil müəssisələrində
B) Ümumtəhsil müəssisələrində və orta ixtisas təhsili müəssisələrində
C) Orta ixtisas təhsili müəssisələrində və ali təhsil müəssisələrində
D) Yalnız orta ixtisas təhsili müəssisələrində
E) Ali təhsil müəssisələrində və əlavə təhsil müəssisələrində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığının Konsepsiya
və Strategiyası. AR Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 25 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
270. “Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığının Konsepsiya
və Strategiyası”na əsasən dövlət sektorunda pedaqoji kadr hazırlığı necə həyata keçirilir?
A) Yalnız ödənişli formada
B) Ödənişli və ödənişsiz formada
C) Ödənişsiz, ödənişli və qismən ödənişli formada
D) Yalnız ödənişsiz formada
E) Ödənişli və qismən ödənişli formada
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığının Konsepsiya
və Strategiyası. AR Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 25 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

271. Aşağıdakılardan hansı biri “Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim
hazırlığının Konsepsiya və Strategiyası”nın həyata keçirilməsi nətiсəsində əldə edilməsi
gözlənilən nailiyyətlərə aid deyil?
A) Pedaqoji təhsil müəssisələrinin məzunlarının peşə mobilliyinin artırılması
B) Müəllim hazırlığının alternativ modellərinin prosesə tətbiqi
C) Pedaqoji təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi
D) Pedaqoji təhsildə maliyyələşdirmə mexanizminin yaradılması
E) Pedaqoji təhsilin məzmununun təkmilləşdirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığının Konsepsiya
və Strategiyası. AR Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 25 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

272. Aşağıdakılardan hansı biri “2018–2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq
imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın əsas
vəzifələrindən hesab oluna bilməz?
A) Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsilə cəlb olunması barədə aidiyyəti dövlət qurumları
ilə birlikdə ictimai maarifləndirmə işinin aparılması
B) Təhsil müəssisələrinin və tədris proqramlarının sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin
ehtiyaclarına uyğunlaşdırılması üçün tədbirlərin görülməsi
C) Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsilin bütün pillələri üzrə inklüziv təhsil hüququnu
təmin etmək məqsədi ilə layihələrin hazırlanması
D) İnklüziv (inteqrativ) təhsilə cəlb olunan sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üzrə məlumat
bazasının yaradılması
E) Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsilinin təşkili ilə bağlı pedaqoji kadrların
hazırlanması və ya əlavə təhsilə cəlb olunması
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: 2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər
üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı. AR Prezidentinin 2017-ci il 14 dekabr tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
273. Hazırda Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar əsasən hansı növ
təhsilə cəlb olunmuşdurlar?
A) Yalnız evdə təhsilə
B) Xüsusi məktəblərdə və xüsusi internat məktəblərində təhsilə
C) Fərdi, eksternat və ya əlavə təhsilə
D) Xüsusi məktəblərdə və xüsusi internat məktəblərində və ya evdə təhsilə
E) Evdə təhsilə, xüsusi təhsilə, fərdi təhsilə və məsafədən təhsilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: 2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər
üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı. AR Prezidentinin 2017-ci il 14 dekabr tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
274. “2018–2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər
üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”na müvafiq olaraq, inklüziv təhsil:
A) Tədris prosesinin elektron, telekommunikasiya, proqram-texniki vasitələr əsasında təşkil
olunduğu təhsilalma formasıdır

B) Şəxsin müvafiq standartlara uyğun səriştələrə, bacarıqlara malik olduğunun dövlət təhsil sənədi
ilə təsdiq edilməsidir
C) Konkret ixtisas səriştələrinin formalaşdırılması üzrə materialların ayrı-ayrı bloklar halında
strukturlaşdırılmış şəkildə bir-biri ilə əlaqəli öyrənilməsidir
D) Müxtəlif kurslarda, dərnəklərdə və fərdi məşğələlərdə əldə edilən və dövlət təhsil sənədinin
verilməsi ilə müşayiət olunmayan təhsil formasıdır
E) Uşaqların fiziki, psixi, intellektual və digər xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq, onların öz
həmyaşıdları ilə məktəbdə eyni sinifdə təhsilə cəlb edilməsidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: 2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər
üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı. AR Prezidentinin 2017-ci il 14 dekabr tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
275. “2018–2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər
üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsindən gözlənilən
nəticələrdən hansı biri yanlışdır?
A) Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsilə cəlb olunması imkanlarının
qiymətləndirilməsində yeni qaydalar tətbiq olunacaq
B) Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsilinin təşkili ilə bağlı ayrı-ayrı təhsil pillələri üzrə
pedaqoji kadrlar hazırlanacaq
C) İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün
informasiya əldə etmək imkanları genişləndiriləcək
D) Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsil hüquqları barədə əhalinin məlumatlılıq səviyyəsi
artacaq
E) İnklüziv (inteqrativ) təhsilə cəlb olunan sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üzrə məlumat
bazası yaradılacaq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: 2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər
üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı. AR Prezidentinin 2017-ci il 14 dekabr tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
276. Aşağıdakılardan hansı biri Azərbaycan Respublikasında ixtisasartırma və kadrların yenidən
hazırlanması müəssisələrinin fəaliyyət dairələrinin əsas istiqamətlərinə aid deyil?
A) Tədris planlarını işləyib hazırlamaq və qeydiyyatdan keçirmək üçün Təhsil Nazirliyinə təqdim
etmək
B) Tədris prosesində hesablama texnikasından, laboratoriyalardan, kabinetlərdən,
auditoriyalardan, oxu zallarından, digər tədris-köməkçi bölmələrdən istifadə etmək
C) Normativ sənədlər tərtib olunmaqla əsaslı tikinti və təmir, yenidənqurma işləri aparmaq
D) Tədris planları və proqramlarını, metodik göstərişləri, digər elmi-metodik sənədləri, mühazirə
konspektlərini, tədris vəsaitlərini nəşr etmək
E) Təlim-tərbiyə və elmi-metodiki işlərinin daha da yaxşılaşdırılması üzrə təkliflər hazırlamaq və
zəruri hallarda onları baxılmaq üçün yuxan orqanlara təqdim etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İxtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanması müəssisələrinin nümunəvi Əsasnaməsi.
AR Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 11 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
277. Tədris prosesinin yüksək səviyyədə mövcud standartlara uyğun təşkili və təhsilin elm və
istehsalatla inteqrasiyasının təmin edilməsi hansı subyektin hüquq və vəzifəsidir?
A) Tədris-köməkçi heyətinin
B) Tədris müəssisələrinin dinləyicilərinin

C) Professor-müəllim heyətinin
D) Tədris müəssisələrinin
E) İnzibati-təsərrüfat heyətinin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İxtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanması müəssisələrinin nümunəvi Əsasnaməsi.
AR Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 11 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
278. Nümunəvi Əsasnaməyə müvafiq olaraq, ixtisasartırma və yenidənhazırlanma zamanı
dinləyicilərin dərs müvəffəqiyyətlərinin qiymətləndirilməsi prosesində hansı üsula geniş yer
verilir?
A) Dialoq üsuluna
B) Yazılı üsula
C) Test üsuluna
D) Kazus üsuluna
E) Şifahi üsula
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İxtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanması müəssisələrinin nümunəvi Əsasnaməsi.
AR Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 11 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
279. Aşağıdakı müddəalardan hansı ixtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanması
müəssisələrində aparılan tədris fəaliyyəti və elmi-metodiki işə deyil?
A) Təlimin forması, müddəti və məzmunu müvafiq qaydada tədris planlarına və digər normativ
sənədlərə uyğun olaraq sifarişçi ilə razılıq əsasında müəyyən edilir
B) İxtisasartırma və yenidənhazırlanma zamanı dinləyicilərin dərs müvəffəqiyyətlərinin
qiymətləndirilməsi prosesində test üsuluna geniş yer verilir
C) Elmi-metodik işlərin yerinə yetirilməsində əsas məqsədlərdən biri tədris müəssisələrində təlim
və tərbiyənin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir
D) İxtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanması müəssisələri elmi-tədqiqat işlərini ali
məktəblər üçün nəzərdə tutulmuş qaydalar və şərtlərlə həyata keçirir
E) Dinləyicilərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini öyrənmək məqsədi ilə müasir
qiymətləndirmə metodlarından, o cümlədən testlərdən istifadə edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İxtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanması müəssisələrinin nümunəvi Əsasnaməsi.
AR Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 11 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
280. İxtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanması müəssisələrində məşğələlərin hansı
növlərindən istifadə edilir?
1.İşgüzar oyunlar;
2.Qrup işi;
3.Stajkeçmə;
4.Evrestik söhbət;
5.Testlərin tərtib edilməsi;
6.Kurs və buraxılış yoxlama işləri;
7.Müstəqil iş;
8.Tezislərin və məqalələrin yazılması;
9.Distansiya vasitələri ilə təhsil.
A) 1, 3, 4, 6, 7, 9
B) 2, 3, 4, 5, 6, 7
C) 1, 2, 4, 6, 7, 8

D) 1, 2, 5, 6, 7, 9
E) 2, 4, 5, 6, 7, 8
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: İxtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanması müəssisələrinin nümunəvi Əsasnaməsi.
AR Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 11 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
281. Tədris müəssisələrinin idarə olunması ilə bağlı aşağıdakı mülahizələrdən hansı doğrudur?
A) İnstitut filialının direktoru müvafiq icra hakimiyyəti orqanının təqdimatı ilə təsisçi tərəfindən
işə təyin və işdən azad edilir
B) İnstitutun, onun filiallarının fəaliyyətinin əsas məsələlərinə baxmaq üçün Pedaqoji Şura
yaradılır
C) İnstitut və filial fakültələrinin, ali məktəb nəzdindəki fakültələrin fəaliyyətinə ali təhsil
müəssisələri üçün müəyyən olunmuş qaydada seçilən prorektor rəhbərlik edir
D) İnstitutun filialında tədris və elmi-metodik işlərə İnstitut direktorunun təqdimatı ilə işə təyin və
işdən azad edilən tədris işləri üzrə direktor müavini rəhbərlik edir
E) İnstitutun direktoru institutun adından fəaliyyət göstərir, bütün müəssisə və təşkilatlarda onu
təmsil edir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İxtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanması müəssisələrinin nümunəvi Əsasnaməsi.
AR Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 11 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
282. “İxtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanması müəssisələrinin Nümunəvi Əsasnaməsi”nə
müvafiq olaraq, birliklərin, müəssisələrin, idarə və təşkilatların istehsal fəaliyyətlərinin xarakterini
nəzərə alaraq, rəhbər işçi və mütəxəssislərin ixtisasını artıran və struktur bölməsi olan İnstitut
filialının yaradılması üçün orta illik dinləyici kontingenti minimum neçə nəfər olmalıdır?
A) 100
B) 200
C) 250
D) 300
E) 350
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İxtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanması müəssisələrinin nümunəvi Əsasnaməsi.
AR Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 11 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
283. İnstitutun bir və ya bir neçə qonşu fənlər üzrə tədris və metodiki işlə məşğul olan əsas
tədris struktur bölməsi:
A) Fakültə
B) İnformasiya-hesablama mərkəzi
C) Filial
D) İstinad məntəqələri
E) Kafedra
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İxtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanması müəssisələrinin nümunəvi Əsasnaməsi.
AR Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 11 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
284. Ümumtəhsil məktəblərində, internatlarda, lisey, gimnaziyalar və peşə təhsili məktəblərində
tərbiyəçi-müəllimlərin həftəlik iş vaxtı neçə saat müəyyən edilmişdir?
A) 12 saat
B) 18 saat

C) 24 saat
D) 30 saat
E) 40 saat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil müəssisələrinin pedaqoji işçilərinin (dövlət ümumi təhsil və ilk peşə-ixtisas təhsili
müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış
müəllimlər istisna olmaqla) dərs yükü normalarının müəyyən edilməsi haqqında AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 24 noyabr tarixli Qərarı.
285. Dərs yükü normalarının müəyyən edilməsi haqqında Qərara əsasən məktəbəqədər tərbiyə
müəssisələrində tərbiyəçilərin həftəlik iş vaxtı neçə saat olmalıdır?
A) 40 saat
B) 30 saat
C) 24 saat
D) 18 saat
E) 12 saat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil müəssisələrinin pedaqoji işçilərinin (dövlət ümumi təhsil və ilk peşə-ixtisas təhsili
müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış
müəllimlər istisna olmaqla) dərs yükü normalarının müəyyən edilməsi haqqında AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 24 noyabr tarixli Qərarı.
286. Orta ixtisas təhsili və ali təhsil müəssisələrində nəzəri, laborator və praktiki məşğələlərə, eləcə
də mədəniyyət, musiqi, incəsənət təmayüllü ixtisaslarda fərdi dərslərə ayrılan vaxtın həcmi
müvafiq olaraq illik dərs yükünün neçə faizindən az olmamalıdır?
A) 80 və 70
B) 60 və 80
C) 70 və 60
D) 80 və 60
E) 60 və 70
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Təhsil müəssisələrinin pedaqoji işçilərinin (dövlət ümumi təhsil və ilk peşə-ixtisas təhsili
müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış
müəllimlər istisna olmaqla) dərs yükü normalarının müəyyən edilməsi haqqında AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 24 noyabr tarixli Qərarı.
287. Ali təhsil müəssisələrində professor-müəllim heyətinin və konsertmeysterlərin bir stavka üzrə
illik dərs yükü Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə nə qədər müəyyənləşdirilmişdir?
A) 500 saat
B) 400 saatdan az olmamaqla
C) 500 saatdan çox olmamaqla
D) 400 saatdan çox olmamaqla
E) 500 saatdan az olmamaqla
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil müəssisələrinin pedaqoji işçilərinin (dövlət ümumi təhsil və ilk peşə-ixtisas təhsili
müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış
müəllimlər istisna olmaqla) dərs yükü normalarının müəyyən edilməsi haqqında AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 24 noyabr tarixli Qərarı.

288. Aşağıdakı prinsiplərdən biri müəllimlik fəaliyyətində gözlənilməli olan etik davranış
prinsiplərindən deyildir:
A) İctimai etimad
B) Ədalətlilik
C) Mədəni davranış
D) Konfidensiallıq
E) Qanunun aliliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Müəllimlərin etik davranış qaydaları. AR Təhsil Nazirliyinin 2014-cü il 6 noyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
289. Müəllimlər tərəfindən etik davranış qaydalarına əməl olunması təhlil edilərkən rəhbər qayda
pozmuş müəllimlərin hansı növ məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün tədbirlər görməlidir?
A) Mülki
B) İnzibati
C) Cinayət
D) Maddi
E) İntizam
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Müəllimlərin etik davranış qaydaları. AR Təhsil Nazirliyinin 2014-cü il 6 noyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
290. Müəllimlərin etik davranış prinsiplərini və onlara uyğun tələbləri, təhsil prosesi
iştirakçılarının qarşılıqlı münasibətlərinin xüsusiyyətlərini müəyyən edən və onları tənzimləyən
Qaydalarda aşağıdakı müddəalardan hansı qeyd olunmamışdır?
A) Müəllim gənc nəslə milli və bəşəri dəyərləri aşılamaqla təhsilalanların mədəni inkişafı
prosesində birbaşa iştirak edir
B) Müəllim icra və əmək intizamına riayət edir, iş vaxtında kənar işlərlə məşğul olmur, üzrsüz
səbəbdən işdən yayınmır
C) Müəllim işlədiyi təhsil müəssisəsinin rəhbərinin icazəsi ilə əlavə təhsil və özünütəhsil yolu ilə
ixtisasını, elmi-pedaqoji və peşəkarlıq səviyyəsini artırır
D) Müəllim təhsilalanların şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşır, əsassız mühakimələrə yol vermir,
obyektivlik və qərəzsizlik nümayiş etdirir
E) Müəllim təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak edir, təhsil
proqramlarının təhsilalanlar tərəfindən mənimsənilməsini təmin edir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəllimlərin etik davranış qaydaları. AR Təhsil Nazirliyinin 2014-cü il 6 noyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
291. “Müəllim hər zaman nitqinə fikir verməli, nitqində kobud və təhqiredici sözlər
işlətməməlidir” müddəası müəllimin hansı subyektlə olan münasibətinə aiddir?
A) Cəmiyyətlə
B) Təhsil müəssisəsinin rəhbəri ilə
C) Kollektivlə
D) Təhsilalanla
E) Valideyn və ya digər qanuni nümayəndələrlə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəllimlərin etik davranış qaydaları. AR Təhsil Nazirliyinin 2014-cü il 6 noyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

292. Azərbaycan Respublikası ilə müəllim arasında açıq hüquqi borc və sədaqət münasibətlərini
təsdiq edən and içmə nə zaman həyata keçirilir?
A) Müəllim müsabiqənin müsahibə mərhələsində iştirak etməzdən əvvəl
B) Müəllim müqavilə əsasında bir il çalışdıqdan sonra
C) Müəllim ilk dəfə daimi işə qəbul olunarkən
D) Müəllimlik fəaliyyətində sınaq müddəti bitdikdən sonra
E) Müəllim müddətli müqavilə ilə işə götürülərkən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Müəllimlərin etik davranış qaydaları. AR Təhsil Nazirliyinin 2014-cü il 6 noyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

293. “Müəllimlərin etik davranış Qaydaları”na əsasən müəllimin andı ilə bağlı aşağıdakı
müddəalardan hansı yanlışdır?
A) Andiçmə təntənəli şəraitdə Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasına əl basmaqla həyata keçirilir
B) And Azərbaycan Respublikası ilə müəllim arasında açıq hüquqi borc və sədaqət münasibətlərini
təsdiq edir
C) Müəllim ilk dəfə daimi işə qəbul olunarkən AR Konstitusiyasına və qanunlarına riayət edərək
Azərbaycan təhsilinin ənənələrinə sadiq qalacağına and içir
D) Andiçmə bir dəfə olur. Andın imzalanmış mətninin bir nüsxəsi müəllimin şəxsi işində, bir
nüsxəsi isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanında saxlanılır
E) Müəllim həmkarları, təhsilalanlar, valideynlər və digər şəxslərlə münasibətləri hörmət, şərəf və
ləyaqət əsasında quracağına and içir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəllimlərin etik davranış qaydaları. AR Təhsil Nazirliyinin 2014-cü il 6 noyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
294. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq, müəllim ona həvalə
edilmiş işin keyfiyyətinə və nəticələrinə görə və hər bir təhsilalanın intellektual, emosional,
mənəvi inkişafı üçün hansı məsuliyyəti daşıyır? Tam və doğru cavabı müəyyən edin.
1.İntizam
2.Mülki
3.İnzibati
4.Maddi
5.Sosial
6.Cinayət
A) 1, 2
B) 2, 3
C) 1, 2, 3
D) 2, 3, 5
E) 1, 2, 3, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: Müəllimlərin etik davranış qaydaları. AR Təhsil Nazirliyinin 2014-cü il 6 noyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
295. Aşağıdakılardan hansı biri Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsil pilləsinin dövlət
standartları və proqramları (kurikulumları) ilə müəyyən olunmur?

A) Ümumi təhsilin maddi-texniki və tədris bazası
B) Ümumi təhsil sistemində təhsilverənlərin keyfiyyət göstəriciləri
C) Ümumi təhsil müəssisəsi rəhbərinin vəzifə funksiyaları
D) Ümumi təhsilin məzmunu
E) Ümumi təhsilin idarə olunması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları). AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 3 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
296. Bir qayda olaraq, hər üç ildən bir seçmə yolla şagirdlərin təlim göstəriciləri əsasında təhsilin
vəziyyəti barədə təsəvvür əldə etmək, müvafiq məlumatları təhlil etməklə problemləri aşkara
çıxarmaq və onların həlli yollarını müəyyənləşdirmək məqsədilə aparılan qiymətləndirmə:
A) Formativ qiymətləndirmə adlanır
B) Beynəlxalq qiymətləndirmə adlanır
C) Kurikulum üzrə qiymətləndirmə adlanır
D) Yekun qiymətləndirmə adlanır
E) Milli qiymətləndirmə adlanır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları). AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 3 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
297. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təyin edilən və ümumi təhsil müəssisəsinə
rəhbərliyi həyata keçirən direktorun vəzifə funksiyaları nə ilə müəyyən edilir?
A) Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
B) Qanunvericiliklə
C) Ümumi təhsil müəssisəsinin nizamnaməsi ilə
D) Müvafiq qanunvericilik aktları ilə
E) Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları) ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları). AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 3 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
298. “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)”na görə
“Çağırışaqədərki hazırlıq” fənni ümumi təhsil pilləsinin hansı səviyyəsində tədris edilir?
A) Yalnız tam orta təhsil səviyyəsində
B) Ümumi və tam orta təhsil səviyyəsində
C) Yalnız ümumi orta təhsil səviyyəsində
D) Ümumi orta və ibtidai təhsil səviyyəsində
E) İbtidai, ümumi və tam orta təhsil səviyyəsində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları). AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 3 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
299. Aşağıdakılardan hansı biri Azərbaycan Respublikasında ilk peşə-ixtisas təhsili pilləsində
tədris olunan fənlərə aid deyil?
A) Peşə-ixtisas fənləri (nəzəri)
B) İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları
C) Məntiq
D) İstehsalat təlimi və istehsalat təcrübəsi

E) Ümumtəhsil fənləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İlk peşə-ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı (kurikulum). AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
300. “İlk peşə-ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı (kurikulum)”na müvafiq
olaraq, ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin ali idarəetmə orqanı:
A) Metodiki Şura
B) Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi
C) Himayəçilər Şurası
D) Pedaqoji Şura
E) Ümumi yığıncaq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İlk peşə-ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı (kurikulum). AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
301. Təsisçi tərəfindən ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə yeni təyin edilmiş rəhbərlər və
pedaqoji təhsili olmayan mühəndis-texnoloqlar işə qəbul edildikdən sonra 3 ay müddətində hansı
fənlər üzrə icbari surətdə kurs keçməlidirlər (tam və doğru cavabı müəyyən edin)?
A) Pedaqogika üzrə
B) Pedaqogika və psixologiya üzrə
C) Pedaqogika, psixologiya və metodika üzrə
D) Pedaqogika, psixologiya, metodika və istehsalat təlimi üzrə
E) Pedaqogika, psixologiya, metodika, istehsalat təlimi və istehsalat təcrübəsi üzrə
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: İlk peşə-ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı (kurikulum). AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
302. Şagirdlərin təlim nəticələrinin müvafiq məzmun standartlarına uyğunluğunu
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə aparılan qiymətləndirmə məktəbdaxili qiymətləndirmənin hansı
növünə daxildir?
A) Kurikulum üzrə qiymətləndirmə
B) Beynəlxalq qiymətləndirmə
C) Formativ qiymətləndirmə
D) Yekun qiymətləndirmə
E) Milli qiymətləndirmə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İlk peşə-ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı (kurikulum). AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
303. İlk peşə-ixtisas təhsili pilləsində təhsilalanların həftəlik maksimal dərs və dərsdənkənar
məşğələləri neçə saat müəyyən olunmuşdur?
A) 45 saat
B) 40 saat
C) 35 saat
D) 30 saat
E) 25 saat
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İlk peşə-ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı (kurikulum). AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

304. Orta ixtisas təhsili proqramlarının əyani forma üzrə normativ təhsil müddəti ümumi orta təhsil
bazasından qəbul olunanlar üçün nə qədərdir?
A) 1-2 il
B) 2-3 il
C) 3-4 il
D) 4-5 il
E) 5-6 il
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Orta ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010cu il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
305. Biri “Orta ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı”nda qeyd olunan müddəalara
aid edilə bilməz:
A) Orta ixtisas təhsili müəssisələrində qiyabi təhsil forması üzrə tədris ili 32 həftədir, hər semestr
16 həftədən ibarətdir və hər semestrə 24 kredit müəyyənləşdirilir
B) Əyani, qiyabi, distant (məsafədən) və sərbəst (eksternat) orta ixtisas təhsili pilləsində müəyyən
edilən təhsilalma formalarıdır
C) Tədris ili iki semestrdən (payız və yaz) ibarətdir, bundan əlavə, yay tətili müddətində 6 həftəlik
yay semestri də təşkil oluna bilər
D) Orta ixtisas təhsili müəssisələrində tədris prosesi Avropa Kredit Transfer Sisteminə uyğun olan
kredit sistemi əsasında təşkil olunur
E) Tam orta təhsil bazasından təhsilalanlar üçün 120-160, ümumi orta təhsil bazasından
təhsilalanlar üçün isə 180-240 kredit müəyyənləşdirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Orta ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010cu il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
306. Azərbaycan Respublikasında orta ixtisas təhsili üzrə ixtisasların təsnifatı hansı qurum
tərəfindən təsdiq edilir?
A) Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
B) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
C) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
D) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
E) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Orta ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010cu il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
307. Aşağıdakılardan hansı biri ali təhsil müəssisələrində təhsilalanların biliyinin
qiymətləndirilməsində nəzərdə tutulan prinsip deyil?
A) Qiymətləndirmədə ədalətliliyin, obyektivliyin, şəffaflığın təmin olunması
B) Qiymətləndirmədə təlim nəticələrinin məzmun standartlarına uyğunlaşdırılması
C) Qiymətləndirmədə müxtəlif metod və vasitələrdən istifadə olunması
D) Qiymətləndirmədə təhsilalanın özünüqiymətləndirmə bacarığının formalaşması
E) Qiymətləndirmə kriterilərinin ölçüləbilən və etibarlı olması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 23
aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

308. “Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı”na əsasən ali təhsil pilləsinin magistratura
səviyyəsində humanitar fənn bölümünə məcburi fənlər kimi daxildir (tam və doğru cavabı
müəyyən edin):
A) “Psixologiya” və “Ali məktəb pedaqogikası”
B) Yalnız “Ali məktəb pedaqogikası”
C) “İnformatika”, “Psixologiya”, “Ali məktəb pedaqogikası” və “Xarici dil”
D) “Xarici dil”, “Ali məktəb pedaqogikası” və “Psixologiya”
E) “Ali məktəb pedaqogikası” və “Xarici dil”
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 23
aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

309. Bakalavriat səviyyəsi üzrə təhsil proqramlarında hansı fənn bölümləri nəzərdə tutulur?
A) Humanitar, ümumtəhsil və peşə hazırlığı fənləri
B) İxtisaslaşma və humanitar fənlər
C) Peşə hazırlığı və ixtisaslaşma fənləri
D) İxtisaslaşma, peşə hazırlığı və humanitar fənlər
E) Humanitar və peşə hazırlığı fənləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 23
aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
310. Aşağıdakılardan biri ümumtəhsil məktəbində istifadə edilən tədris-pedaqoji sənədlərə aid
deyil:
A) Pedaqoji işçilərin uçotu kitabı
B) Məktəb üzrə əmr kitabı
C) Şagirdin şəxsi işi
D) Məktəbin texniki pasportu
E) Sinif jurnalı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 13
yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
311. Ümumtəhsil məktəbində ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələri müvafiq olaraq neçənci
sinifləri əhatə edir?
A) V-IX siniflər; V-XI siniflər
B) I-IX siniflər; X-XI siniflər
C) V-IX siniflər; X-XI siniflər
D) I-IX siniflər; I-XI siniflər
E) V-IX siniflər; I-XI siniflər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 13
yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

312. Tədris-pedaqoji və maliyyə-təsərrüfat sənədlərinin düzgün aparılmasına, habelə məktəbə
məxsus əmlakın mühafizəsi və təyinatına görə istifadəsinə cavabdehlik daşıyan şəxslər
qanunvericiliyə əsasən hansı subyektin əmri ilə təyin olunurlar?
A) Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin
B) Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin
C) Ümumtəhsil məktəbinin direktorunun
D) Rayon təhsil şöbələrinin müdirlərinin
E) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 13
yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
313. Respublika ərazisində yerləşən ümumtəhsil məktəblərinin fəaliyyəti ilə bağlı aşağıdakı
müddəalardan hansı biri doğrudur?
A) Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi bələdiyyə və özəl ümumtəhsil məktəblərinin nizamnamələrinin
təsdiqinə və onlarda edilən dəyişikliklərə rəy verir
B) Ümumtəhsil məktəbinin idarə olunmasının demokratikliyini və şəffaflığını təmin etmək
məqsədi ilə məktəbdə idarə və özünüidarə orqanları yaradıla bilər
C) Yaranmış şəraitdən və vəziyyətdən asılı olaraq, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
qərarına əsasən respublikanın bütün ərazisində və yaxud bu və ya digər ərazi vahidində dərs ilinin
müddətində dəyişikliklər edilə bilər
D) Ümumtəhsil məktəbində təhsilverənlərin attestasiyasının aparılması qaydaları Azərbaycan
Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir
E) Azərbaycan Respublikasında hüquqi şəxs kimi dövlət qeydiyyatına alınmış və akkreditasiya
olunmuş dövlət ümumtəhsil məktəbinin nizamnaməsində edilən dəyişikliklər təhsil müəssisəsinin
pedaqoji şurası tərəfindən təsdiq edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 13
yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
314. “2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində Azərbaycan ali təhsil sisteminin
məzmun və keyfiyyət göstəricilərinin müasirləşdirilməsi üçün ilkin mərhələdə neçə beynəlxalq
ikili diplom proqramının təsis olunması nəzərdə tutulur?
A) İki
B) Üç
C) Dörd
D) Beş
E) On
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: 2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı. AR Prezidentinin 2018-ci il 16 noyabr tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
315. “2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsindən gözlənilən
nəticələrdən hansı biri yanlışdır?
A) Dövlət Proqramı çərçivəsində doktorantura səviyyəsi üzrə təhsil almış şəxslərin əldə etdikləri
beynəlxalq təcrübənin elmi-pedaqoji sahədə tətbiqi

B) Ölkə vətəndaşlarının xarici ali təhsil müəssisələrində magistratura və doktorantura səviyyələri
üzrə keyfiyyətli təhsil almaq imkanının genişləndirilməsi
C) Ölkənin əmək bazarının tələbatı əsasında müəyyən olunmuş peşə və ixtisaslar üzrə
yüksəkixtisaslı kadr potensialının formalaşdırılmasına nail olunması
D) İşəgötürənlərlə əlaqələrin qurulması nəticəsində Dövlət Proqramı çərçivəsində doktorantura
səviyyəsi üzrə təhsil almış məzunların işlə təminatı
E) Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində tədris olunan beynəlxalq ikili diplom
proqramlarının beynəlxalq akkreditasiyasına nail olunması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: 2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı. AR Prezidentinin 2018-ci il 16 noyabr tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
316. “2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın əsas hədəfi ən qabaqcıl elmi nailiyyətlərdən,
innovativ təlim-tədris texnologiyalarından yararlanaraq Azərbaycan ali təhsil sisteminin hansı
göstəricilərinin beynəlxalq ikili diplom proqramları ilə müasirləşdirilməsidir? Tam və doğru
cavabı müəyyən edin.
1.Məzmun göstəricilərinin;
2.Keyfiyyət göstəricilərinin;
3.Kəmiyyət göstəricilərinin;
4.İnfrastruktur göstəricilərinin;
5.İdarəetmə göstəricilərinin.
A) 1
B) 1, 2
C) 1, 2, 3
D) 1, 2, 3, 4
E) 1, 2, 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb
İstinad: 2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı. AR Prezidentinin 2018-ci il 16 noyabr tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
317. “2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nda ali təhsilin hansı səviyyəsi üzrə nüfuzlu
xarici ali təhsil müəssisələrində tam təhsilalma nəzərdə tutulub?
A) Bakalavriat
B) Bakalavriat və magistratura
C) Magistratura
D) Magistratura və doktorantura
E) Doktorantura
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: 2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı. AR Prezidentinin 2018-ci il 16 noyabr tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
318. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə görə işçinin bir iş günü ilə növbəti iş günü
arasındakı gündəlik istirahət vaxtı minimum neçə saat olmalıdır?
A) 8 saat
B)10 saat

C) 12 saat
D) 14 saat
E) 16 saat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
319. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə müvafiq olaraq, aşağıdakı mülahizələrdən
hansı biri yanlışdır?
A) İş günü (növbəsi) ərzində işçilərə istirahət və nahar etmək üçün fasilə verilməlidir
B) Fasilənin verilməsi vaxtı və davamiyyəti müəssisədaxili intizam qaydaları, növbə cədvəlləri və
ya əmək müqaviləsi, kollektiv müqavilə ilə müəyyən edilir
C) Əmək şəraitinin xarakterinə görə işi dayandırmaqla fasilənin vaxtını və davamiyyətini müəyyən
etmək mümkün olmadıqda, işəgötürən işçiyə nahar etməyə şərait yaratmalıdır
D) İstirahət və nahar fasilələrinin müddəti iş vaxtına daxil edilmir. İstirahət və nahar fasilələrindən
işçi öz mülahizəsi ilə istədiyi kimi istifadə edə bilər
E) Növbəli iş vaxtı rejimində işçilərin istirahət vaxtının müddəti müvafiq növbə cədvəlləri və ya
əmək müqaviləsi ilə tənzimlənir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
320. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən işçilərə ödənişli əsas məzuniyyət neçə
təqvim günündən az olmayaraq verilməlidir?
A) 21 təqvim günündən
B) 30 təqvim günündən
C) 35 təqvim günündən
D) 42 təqvim günündən
E) 56 təqvim günündən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
321. 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
322. 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

323. 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
324. 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
325. 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
326. 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
327. 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
328. 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
329. 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
330. 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
331. 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
332. 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
333. 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
334. 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
335. 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
336. 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
337. 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
338. 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
339. 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
340. 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
341. 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

342. 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
343. 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
344. 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
345. 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
346. 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

347. 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
348. 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
349. 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
350. 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
351. 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

352. 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
353. 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
354. 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
355. 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
356. 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
357. 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
358. 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

