Uçot üzrə texnik (Avtonəqliyyat və xüsusi texnika sahəsi)
vəzifəsi üzrə test tapşırıqları
1. Daşınma müqaviləsi və ya digər qanuni əsaslarla haqq müqabilində yük daşımalarını
yerinə yetirən nəqliyyat vasitələrinə malik olan hüquqi şəxs və ya fərdi sahibkar necə
adlanır?
A) Daşıyıcı
B) Sifarişçi
C) Ekspeditor
D) Yükalan
E) Sürücü
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması qaydaları”. Bakı şəhəri, 17 sentyabr
2009-cu il NKQ №142 .m. 2.1.3

2. Mexaniki nəqliyyat vasitəsilə yedəyə alınmaq üçün nəzərdə tutulan hər hansı nəqliyyat
vasitəsi hansıdır?
A) Tır
B) Qoşqu
C) Yarım qoşqu
D) Dartıcı
E) Yük maşını
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması qaydaları”. Bakı şəhəri, 17 sentyabr
2009-cu il NKQ №142 .m. 2.1.6

3. Sifarişçi - yük daşımaları barədə daşıyıcı ilə müqavilə bağlayan sifarişçi hüquqi və ya
fiziki şəxslər hansılar ola bilər? Tam cavabı göstərin
A) Yükgöndərən və icraçı
B) Yükalan, yükgöndərən, sürücü və ya ekspeditor

C) Yükgöndərən, yükalan və ya ekspeditor
D) Yükgöndərən və yükalan
E) Ekspeditor
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması qaydaları”. Bakı şəhəri, 17 sentyabr
2009-cu il NKQ №142 .m. 2.1.7.

4. Özüyükləyən-özüboşaldan vasitələrlə və ya digər xüsusi qurğularla təchiz olunmamış
bortlu platforması olan yük daşımalarında istifadə olunan yük avtonəqliyyat vasitəsi necə
adlanır?
A) Trayler
B) Sadələşdirilmiş yük avtonəqliyyat vasitəsi
C) İxtisaslaşdırılmamış yük avtonəqliyyat vasitəsi
D) Ümumi təyinatlı yük avtonəqliyyat vasitəsi
E) Xüsusi konstruksiyalı yük avtonəqliyyat vasitəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması qaydaları”. Bakı şəhəri, 17 sentyabr
2009-cu il NKQ №142 .m. 2.1.11.

5. Maksimum kütləsi 3,5 tondan artıq olan, lakin 12 tondan artıq olmayan yük avtonəqliyyat
vasitələri hərəkətinə, o cümlədən qət edilmiş məsafəyə, hərəkətin sürətinə, habelə
sürücülərin iş və istirahət dövrlərinə dair bütün məlumatları fasiləsiz olaraq ölçmək və ya
qeydə almaq məqsədi ilə həmin avtonəqliyyat vasitəsində quraşdırılan elektromexaniki və
ya elektron nəzarət cihazı hansıdır?
A) Qiroskop
B) Dreloqraf
C) Taxoqram
D) Spdomet
E) Taxoqraf

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması qaydaları”. Bakı şəhəri, 17 sentyabr
2009-cu il NKQ №142 .m.2.1.15

6. Hansı avtonəqliyyat vasitələri taxoqrafla təchiz olunur?
A) Oturacaq yerlərinin sayı sürücü oturacağından əlavə 8-dən artıq olan, maksimum kütləsi
5 tondan artıq olmayan avtobuslar
B) Oturacaq yerlərinin sayı sürücü oturacağından əlavə 8-dən az olan, maksimum kütləsi 3
tondan artıq olmayan avtobuslar
C) Minik avtomobillәri
D) İki vә üç tәkәrli mühәrrikli motoskiletlәr, motorolerlәr
E) Әn azı 4 tәkәri olan vә yük daşımaları üçün nәzәrdә tutulan, mühәrrikli tam kütləsi 3,5
tona qədər olan yük avtomobilləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə ölkədaxili sərnişin və yük
daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin iş və istirahət rejiminə, iş şəraitinin
xüsusiyyətlərinə dair qaydalar.
2016-cı il 10 mart NKQ 118 nömrəli qərarı. m 1.3.

7. Hansı kateqoriyalara aid sərnişin və yük avtonəqliyyat vasitələrinin taxoqrafla təchiz
edilməsinə ehtiyac yoxdur?
A) M2 kateqoriyası
B) M1 kateqoriyası
C) M3 kateqoriyası
D) N2 kateqoriyası
E) N3 kateqoriyası
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə ölkədaxili sərnişin və yük
daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin iş və istirahət rejiminə, iş şəraitinin
xüsusiyyətlərinə dair qaydalar.
2016-cı il 10 mart NKQ 118 nömrəli qərarı. m 1.3.

8. Göstərilən avtonəqliyyat vasitələrindən hansı taxoqrafla təchiz edilməlidir?
A) Taksi minik avtomobilləri

B) İcazə verilən maksimum sürəti 40 km/saatdan çox olmayan nəqliyyat vasitələri
C) Yük daşımaları üçün nəzərdə tutulan, maksimum kütləsi 12 tondan artıq olan
avtonəqliyyat vasitələri
D) Şəhərdaxili (rayondaxili) müntəzəm sərnişin daşımalarını yerinə yetirən nəqliyyat
vasitələri
E) Daşıma məsafəsi 50 km-dən çox olmayan şəhərlərarası (rayonlararası) müntəzəm
sərnişin daşımalarını yerinə yetirən nəqliyyat vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə ölkədaxili sərnişin və yük
daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin iş və istirahət rejiminə, iş şəraitinin
xüsusiyyətlərinə dair qaydalar.
2016-cı il 10 mart NKQ 118 nömrəli qərarı. m 1.4.

9. Sürücülər üçün iş (növbəlilik) cədvəlləri hansı müddətlərdə tərtib edilir?
A) Hər 6 aydan bir tərtib edilir
B) Hər 4 aydan bir tərtib edilir
C) Hər 3 aydan bir tərtib edilir
D) Hər ay tərtib edilir
E) Hər həftə tərtib edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə ölkədaxili sərnişin və yük
daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin iş və istirahət rejiminə, iş şəraitinin
xüsusiyyətlərinə dair qaydalar.
2016-cı il 10 mart NKQ 118 nömrəli qərarı. m 2.1.

10. İş (növbəlilik) cədvəlləri işəgötürən tərəfindən hər ay tərtib edildikdən sonra hansı
müddət ərzində sürücülərin nəzərinə çatdırılır?

A) Tətbiqinə ən azı 3 ay qalmış sürücülərin nəzərinə çatdırılır
B) Tətbiqinə ən azı 2 ay qalmış sürücülərin nəzərinə çatdırılır
C) Tətbiqinə ən azı 1 gün qalmış sürücülərin nəzərinə çatdırılır
D) Tətbiqinə ən azı 8 saat qalmış sürücülərin nəzərinə çatdırılır
E) Tətbiqinə ən azı 1 ay qalmış sürücülərin nəzərinə çatdırılır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə ölkədaxili sərnişin və yük
daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin iş və istirahət rejiminə, iş şəraitinin
xüsusiyyətlərinə dair qaydalar.
2016-cı il 10 mart NKQ 118 nömrəli qərarı. m 2.1.

11. Sürücünü iş vaxtının başlanma anı hansı cavabda qeyd edilən vaxt sayılır?
A) Daxili intizam qaydaları və iş (növbəlilik) cədvəlləri ilə müəyyən edilmiş vaxtda əsas iş
yerinə gəlmə anı
B) Müəssiənin intizam qaydaları ilə müəyyən edilmiş vaxtda yol vərəqəsində göstərilən
"faktiki xəttə çıxma" vaxtı
C) Müəssiənin intizam qaydaları ilə müəyyən edilmiş vaxtda yol vərəqəsində göstərilən
"tapşırığa görə xəttə çıxma" vaxtı
D) Sürücünün yol vərəsinin dispetçerdən aldığı vaxt
E) Sürücünün texniki nəzarət məntəqəsindən arayış aldığı vaxt
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə ölkədaxili sərnişin və yük
daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin iş və istirahət rejiminə, iş şəraitinin
xüsusiyyətlərinə dair QAYDALAR
2016-cı il 10 mart NKQ 118 nömrəli qərarı m 2.4.

12. Hansı variantda qeyd edilən cavab sürücünün iş vaxtının bitmə anı hesab olunur?
A) Sürücünü yol vərəqəsinin istismar şöbəsinə təhvil veridyi an
B) Avtomobilin duracaq yerinə qaytarılması üçün yekun işlərin görülüb başa çatdırıldığı an
C) Avtomobilin xəttədən qayıdıb qaraja daxil olduğu an

D) Avtomobilin yol vərəqəsində göstərilən nəqliyyat vasitəsinini faktiki xəttdən qayıtma
vaxtı
E) Avtomobilin yol vərəqəsində göstərilən "tapşırığa görə xəttdən qayıtma" vaxtı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə ölkədaxili sərnişin və yük
daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin iş və istirahət rejiminə, iş şəraitinin
xüsusiyyətlərinə dair QAYDALAR
2016-cı il 10 mart NKQ 118 nömrəli qərarı m 2.4.

13. Gündəlik iş vaxtına uyğun olan həftəlik iş vaxtının müddəti hansı müdətədən çox ola
bilməz?
A) 32 saatdan
B) 30 saatdan
C) 40 saatdan
D) 48 saatdan
E) 52 saatdan
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə ölkədaxili sərnişin və yük
daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin iş və istirahət rejiminə, iş şəraitinin
xüsusiyyətlərinə dair qaydalar.
2016-cı il 10 mart NKQ 118 nömrəli qərarı. m 2.5

14. Sürücülərin beşgünlük iş həftəsində gündəlik iş vaxtının (növbəsinin) müddəti neçə
saatdan çox olmamalıdır?
A) 16 saatdan çox olmamalıdır
B) 7 saatdan çox olmamalıdır
C) 6 saatdan çox olmamalıdır
D) 8 saatdan çox olmamalıdır
E) 12 saatdan çox olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə ölkədaxili sərnişin və yük
daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin iş və istirahət rejiminə, iş şəraitinin
xüsusiyyətlərinə dair qaydalar.
2016-cı il 10 mart NKQ 118 nömrəli qərarı. m 2.5

15. Sürücünün bir istirahət günü olan altıgünlük iş həftəsində gündəlik iş vaxtının
(növbəsinin) müddəti neçə saatdan çox olmamalıdır?
A) 3 saat
B) 4 saat
C) 5 saat
D) 6 saat
E) 7 saat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə ölkədaxili sərnişin və yük
daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin iş və istirahət rejiminə, iş şəraitinin
xüsusiyyətlərinə dair qaydalar.
2016-cı il 10 mart NKQ 118 nömrəli qərarı. m 2.5

16. Çәrçivә, qabaq vә arxa asqılar, tәkәrlәr, körpülәr, transmissiya, idarә mexanizmlәri
(sükan idarәsi vә tormoz) hamısı birlikdə avtomobilin hansı əsas hissəsinə daxildir?
A) Şassi
B) Mühərrik
C) Kabina
D) Kuzov
E) Meydança
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://aztu.edu.az/azp/curriculum/daxiliyanma_muh/az/down/3.pdf Namazov
Bəxtiyar. “NӘQLİYYAT VASİTӘLӘRİNİN KONSTRUKSİYASI” .Az.TU. Avtomobil texnikası
kafedrası . Elektron kiabxana. S. 3.

17. Qoşqular vә yarımqoşqular aşmayan bortlu kuzova malik olub bütün növlü yüklәrin
(maye olmayan) tarasız daşınması üçün istifadә edilən avtomobillərə hansı variantda qeyd
edilən cavab aiddir?
A) Xüsusi tәyinatlı
avtomobillәr
B) İxtisaslaşmış atomobillər
C) Universal tәyinatlı
avtomobillәr
D) Texnoloji avtomobillər
E) Təssərrüfat təyinatlı avtomobillər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://aztu.edu.az/azp/curriculum/daxiliyanma_muh/az/down/3.pdf Namazov
Bəxtiyar. “NӘQLİYYAT VASİTӘLӘRİNİN KONSTRUKSİYASI” .Az.TU. Avtomobil texnikası
kafedrası . Elektron kiabxana. S.4.

18. İxtisaslaşdırılmış hәrәkәt tәrkibinә aid olmayan avtomobili göstərin.
A) Yanacaq daşıyan avtomobil
B) Yükünü özü boşaldan avtomobil
C) Təcili yardım avtomobili
D) Bortlu kuzovlu yük avtomobili
E) Yanğın söndürın avtomobil
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://aztu.edu.az/azp/curriculum/daxiliyanma_muh/az/down/3.pdf Namazov
Bəxtiyar. “NӘQLİYYAT VASİTӘLӘRİNİN KONSTRUKSİYASI” .Az.TU. Avtomobil texnikası
kafedrası . Elektron kiabxana. S.5.

19. AİK BMT-nin qaydalarında qәbul olunmuş yol nәqliyyat vasitәlәrinin tәsnifatına görə
minik avtomobilinin işarələnməsi hansı cavabda düz göstərilib?
A) N1
B) L5

C) O2
D) N2
E) M1
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://aztu.edu.az/azp/curriculum/daxiliyanma_muh/az/down/3.pdf Namazov
Bəxtiyar. “NӘQLİYYAT VASİTӘLӘRİNİN KONSTRUKSİYASI” .Az.TU. Avtomobil texnikası
kafedrası . Elektron kiabxana. S. 6.

20. Avtomobilin sürücü, sәrnişinlәr, baqaj, yüklә birlikdә kütlәsinin istehsalçı zavod
tәrәfindәn nәzәrdә tutulan maksimal qiymәti - hansı kütlədir?
A) Tam kütlә
B) Tәchiz edilmiş kütlә
C) Nominal kütlə
D) Statik kütlə
E) Dinamik kütlə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://aztu.edu.az/azp/curriculum/daxiliyanma_muh/az/down/3.pdf Namazov
Bəxtiyar. “NӘQLİYYAT VASİTӘLӘRİNİN KONSTRUKSİYASI” .Az.TU. Avtomobil texnikası
kafedrası . Elektron kiabxana. S. 11.

21. Avtomobilin tәchiz edilmiş kütlәsi dedikdə hansı cavabdakı kütlə nəzərdə tutulur?
A) İstismar mayelәri ilә doldurulmuş komplektlәşdirilmiş
avtomobilin sürücü ilə, lakin sәrnişinsiz vә baqajsız kütlәsidir
B) İstismar mayelәri ilә doldurulmuş komplektlәşdirilmiş
avtomobilin sürücüsüz, sәrnişinsiz vә baqajsız kütlәsidir
C) Sürücü və yüklə komplektlәşdirilmiş
avtomobilin maksimal kütlәsidir
D) İstismar mayelәri ilә doldurulmuş komplektlәşdirilmiş
avtomobilin sürücü ilə vә yüklə birgə kütlәsidir

E) İstismar mayelәri ilә minimal səviyyədə komplektlәşdirilmiş
avtomobilin sürücü ilə vә yüklə birgə kütlәsidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://aztu.edu.az/azp/curriculum/daxiliyanma_muh/az/down/3.pdf Namazov
Bəxtiyar. “NӘQLİYYAT VASİTӘLӘRİNİN KONSTRUKSİYASI” .Az.TU. Avtomobil texnikası
kafedrası . Elektron kiabxana. S. 11.

22. Mühərrikdən alınan burucu momentin qiymәtinin vә istiqamәtinin dәyişdirərərk
aparan tәkәrlәrә ötürülmәsi, mühәrrikin vә aparan tәkәrlәrin uzunmüddәtli ayrılmasın
tәmin edən avadanlıq hansıdır?
A) Baş ötürücü
B) İlişmə muftası
C) Ötürmәlәr qutusu
D) Balansir
E) Kardan valı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://aztu.edu.az/azp/curriculum/daxiliyanma_muh/az/down/3.pdf Namazov
Bəxtiyar. “NӘQLİYYAT VASİTӘLӘRİNİN KONSTRUKSİYASI” .Az.TU. Avtomobil texnikası
kafedrası . Elektron kiabxana. S.65

23. Aparan tәkәrlәrә ötürülәn mühәrrikin burucu momentin artıran vә onların fırlanma
sürәtini lazımi hәddә qәdәr azaldan qurğu hansıdır?
A) İntarder
B) Hidromufta
C) İlişmə muftası
D) Baş ötürmә
E) Seromotor
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: http://aztu.edu.az/azp/curriculum/daxiliyanma_muh/az/down/3.pdf Namazov
Bəxtiyar. “NӘQLİYYAT VASİTӘLӘRİNİN KONSTRUKSİYASI” .Az.TU. Avtomobil texnikası
kafedrası . Elektron kiabxana. S.66

24. Paylayıcı qutunun vəzifəsi nədir?
A) Hərəkəti sürətlər qutusundan alaraq mühərrikə ötürür
B) Baş ötürücüdən hərəkəti yarımoxları paylayır
C) Hərəkəti sürətlər qutusundan alıb təkər oxuna verir
D) Burucu momenti mühərrikdən kardan valına vermək
E) Burucu momenti aparan körpülәr arasında paylayır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://aztu.edu.az/azp/curriculum/daxiliyanma_muh/az/down/3.pdf Namazov
Bəxtiyar. “NӘQLİYYAT VASİTӘLӘRİNİN KONSTRUKSİYASI” .Az.TU. Avtomobil texnikası
kafedrası . Elektron kiabxana. S.83

25. Avtomobildə ən azı hansı tormoz sistemləri olur?
A) İşçi tormoz sistemi və dayanacaq tormoz sistemi
B) Yalnız işçi tormoz sistemi
C) Aktiv, mühərrik və işçi tormoz sistemi
D) Mühərrik və işçi tormoz sistemi
E) Yalnız mühərrik tormoz sistemi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://aztu.edu.az/azp/curriculum/daxiliyanma_muh/az/down/3.pdf Namazov
Bəxtiyar. “NӘQLİYYAT VASİTӘLӘRİNİN KONSTRUKSİYASI” .Az.TU. Avtomobil texnikası
kafedrası . Elektron kiabxana. S.86

26. Şəhərlərarası (rayonlararası) daşımalarda geri qayıdış məntəqəsində və ya yolda
(duracaqda) növbədən əvvəl və növbə başa çatdıqdan sonra işlərin görülməsi üçün
sürücünün iş vaxtının neçə dəqiqəsi ayrılır?

A) 0 dəqiqə
B) 20 dəqiqə
C) 5 dəqiqə
D) 10 dəqiqə
E) 15 dəqiqə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə ölkədaxili sərnişin və yük
daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin iş və istirahət rejiminə, iş şəraitinin
xüsusiyyətlərinə dair qaydalar.
2016-cı il 10 mart NKQ 118 nömrəli qərarı. m 2.6.1

27. Sürücünün iş vaxtının hansı hissəsi, onların reysqabağı tibbi müayinədən keçirilməsi
üçün ayrılır ?
A) 1 dəqiqəlik vaxt
B) 3 dəqiqəlik vaxt
C) 5 dəqiqəlik vaxt
D) 10 dəqiqəlik vaxt
E) 15 dəqiqəlik vaxt
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə ölkədaxili sərnişin və yük
daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin iş və istirahət rejiminə, iş şəraitinin
xüsusiyyətlərinə dair qaydalar.
2016-cı il 10 mart NKQ 118 nömrəli qərarı. m 2.6.2

28. Hansı cavabda göstərilən vaxt sürücünün iş vaxtına aid hesab edilir?
A) Sürücünü iş yerindən çıxıb evə çatdığı müddət
B) Sürücün evdən çixıb işə gəldiyi müddət
C) İş yerinə iş (növbəlilik) cədvəlləri ilə müəyyən edilmiş vaxtdan əvvəl gəldiyi müddət
D) Sürücünün təqsiri olmadan baş verən boşdayanmaların müddəti

E) İş yerinə gəlməklə və iş yerindən getməklə bağlı qeydiyyata sərf olunan vaxt
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə ölkədaxili sərnişin və yük
daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin iş və istirahət rejiminə, iş şəraitinin
xüsusiyyətlərinə dair QAYDALAR
2016-cı il 10 mart NKQ 118 nömrəli qərarı m 2.6.6

29. Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədinə avtomobil yolunun uzunluğu neçə
kilometrdir?
A) 110 kilometr
B) 423 kilometr
C) 134 kilometr
D) 345 kilometr
E) 208 kilometr
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Azərbaycan Respublikasının respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarının
siyahısının təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
qərarı.№ 1. Bakı şəhəri, 5 yanvar 2005-ci il. Siyahı 1.

30. Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan ilə dövlət sərhədi respublika əhəməiyyətli avtomobil yolu
hansı mənətəqələrdən keçir?
A) Kürdəmir
B) Ağsu
C) Saatlı
D) Sabirabad
E) Mingəçevir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Azərbaycan Respublikasının Respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarının xəritəsi"
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlər Agentliyinin rəsmi internet səhifəsi. səkil .1

31. Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan ilə dövlət sərhədi respublika əhəməiyyətli avtomobil
yolunun uzunluğu neçə kilometrdir?
A) 678 kilometr
B) 503 kilometr
C) 208 kilometr
D) 445 kilometr
E) 723 kilometr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Azərbaycan Respublikasının respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarının
siyahısının təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
qərarı.№ 1. Bakı şəhəri, 5 yanvar 2005-ci il. Siyahı 1.

32. Ələt-Astara-İran İslam Respublikası ilə dövlət sərhədi respublika əhəməiyyətli
avtomobil yolunun uzunluğu neçə kilometrdir?

A) 198 kilometr
B) 521 kilometr
C) 243 kilometr
D) 432 kilometr
E) 498 kilometr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Azərbaycan Respublikasının respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarının
siyahısının təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
qərarı.№ 1. Bakı şəhəri, 5 yanvar 2005-ci il. Siyahı 1.

33. Bakıdan çıxan yük avtomobili Şamaxıdan keçməklə Yevlaxa çatmaq üçün neçə kilometr
məsafə qət etməlidir?

A) 130 kilometr məsafə qət etməlidir
B) 320 kilometr məsafə qət etməlidir
C) 189 kilometr məsafə qət etməlidir
D) 280 kilometr məsafə qət etməlidir
E) 412 kilometr məsafə qət etməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Azərbaycan Respublikasının respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarının
siyahısının təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
qərarı.№ 1. Bakı şəhəri, 5 yanvar 2005-ci il. Siyahı 1.

34.
Gəncə-Kəlbəcər-Laçın ( R-19 ) respublika əhəmiyyətli avtomobil yolunun uzunluğu neçə
kilometrdir?
A) 300 kilometr
B) 250 kilometr
C) 150 kilometr
D) 100 kilometr
E) 200 kilometr
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Azərbaycan Respublikasının respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarının
siyahısının təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
qərarı.№ 1. Bakı şəhəri, 5 yanvar 2005-ci il. Siyahı 1.

35. Texnoloji nəqliyyat vasitəsi Füzulidən Şuşaya (R-31 avtomobil yolu ilə) gedmək üçün
hansı məsafəni getməlidir?
A) 53 kilometr getməlidir
B) 113 kilometr getməlidir
C) 14 kilometr getməlidir
D) 87 kilometr getməlidir
E) 21 kilometr getməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Azərbaycan Respublikasının respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarının
siyahısının təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
qərarı.№ 1. Bakı şəhəri, 5 yanvar 2005-ci il. Siyahı 1.

36. Ağcabədi şəhərindən Hindarxından keçməklə Ağdama (R-33 avtomobil yolu ilə ) yük
daşıyan avtomobil hansı məsafədə yol getməldir?
A) 11 kilometr məsafə
B) 48 kilometr məsafə
C) 97 kilometr məsafə
D) 118 kilometr məsafə
E) 231 kilometr məsafə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Azərbaycan Respublikasının respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarının
siyahısının təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
qərarı.№ 1. Bakı şəhəri, 5 yanvar 2005-ci il. Siyahı 1.

37. Xırdalandan Masazırdan keçməklə Novxanıya gedən avtomobilin yol vərəqəsində bu
yürüş üçün neçə kilometr göstərilə bilər?
A) 21 kilometr
B) 3 kilometr

C) 9 kilometr
D) 16 kilometr
E) 32 kilometr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının siyahısı Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2005-ci il 31 mart tarixli, 59 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Siyahı.

38. Səngəcaldan Umbakıya yük daşıyan yük avtomobilin yol vərəqəsində bu iş üçün neçə
kilometr yürüş göstərilə bilər?
A) 7 kilometr
B) 12 kilometr
C) 4 kilometr
D) 24 kilometr
E) 48 kilometr
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının siyahısı Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2005-ci il 31 mart tarixli, 59 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Siyahı.

39.
Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan ilə dövlət sərhədi" - M2 avtomobil yolu ilə Bakıdan Atbulaqa
sərnişin daşıyan avtobusun yol vərəqəsində bu iş üçün hansı yürüş göstərilməlidir?
A) 216 kilometr yürüş göstərilməlidir
B) 200 kilometr yürüş göstərilməlidir
C) 46 kilometr yürüş göstərilməlidir
D) 129 kilometr yürüş göstərilməlidir
E) 86 kilometr yürüş göstərilməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının siyahısı Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2005-ci il 31 mart tarixli, 59 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Siyahı.

40. Avtobus hansıdır?
A) Sürücünün oturacaq yeri daxil olmaqla, oturacaq yerlərinin sayı doqquzdan çox olan,
sərnişin daşımaları üçün nəzərdə tutulmuş avtonəqliyyat vasitəsi
B) Sürücünün oturacaq yeri daxil olmaqla, oturacaq yerlərinin sayı doqquzdan çox olan,
arxa yük yerində sərnişin daşımaq üçün oturacaqlar quraşdırılmış yük avtonəqliyyat
vasitəsi
C) Sürücünün oturacaq yeri daxil olmaqla, oturacaq yerlərinin sayı səkkiz və daha çox olan,
sərnişin daşımaları üçün nəzərdə tutulmuş avtonəqliyyat vasitəsi
D) Ümumi oturacaq yerlərinin sayı altıdan çox olan, istənilən avtonəqliyyat vasitəsi
E) Ümumi oturacaq yerlərinin sayı altıdan çox olan, minik avtonəqliyyat vasitəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması qaydaları. Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 17 sentyabr tarixli, 141 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir.m.1.2.1.

41. Taksi minik avtomobili üçün nəzərdə tutulmuş onun işinin maliyyə və daşınma
göstəriciləri uçotunun aparılmasını, gediş haqqının müəyyən edilməsini təmin edən xüsusi
ölçü cihazı hansıdır?
A) Spidometr
B) Taksometr
C) Taxoqram
D) Taxoqraf
E) Moneymetr
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması qaydaları. Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 17 sentyabr tarixli, 141 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.m.1.2.22.

42. Sərnişin və baqaj daşınması ilə əlaqədar xidmətlər üçün müəyyən edilmiş ödəniş haqqı
necə adlanır?
A) Sövdə
B) Fraxt
C) Tarif
D) Maya dəyəri
E) Daşıma qiyməti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması qaydaları. Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 17 sentyabr tarixli, 141 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir.m.1.2.23.

43. Avtobusların yalnız əvvəlcədən müəyyən olunmuş aralıq dayanacaq məntəqələrində
dayanmasını nəzərdə tutan rejim necə adlanır?
A) Hərəkətin universal rejimi
B) Marşrut taksi rejimi
C) Hərəkətin ekspress rejimi
D) Hərəkətin sürətli rejimi
E) Hərəkətin adi rejimi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması qaydaları. Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 17 sentyabr tarixli, 141 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir.m.1.4.2.

44. Başlanğıc məntəqəsi hava limanı, son məntəqəsi dəniz limanı olan və bu məntəqə
arasında olan dayanacaq məntəqələrində dayanmadan avtobusların hərəkəti hansı hərəkət
rejiminə aiddir?
A) Adi
B) Sürət
C) Çarter
D) Universal
E) Ekspres
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması qaydaları. Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 17 sentyabr tarixli, 141 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir.m.1.4.3

45. 42 nəfər sərnişin daşıyan avtobusu hansı kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi olan sürücülər
idarə edə bilər?
A) "D” kateqoriyası olan sürücülər
B) "BC ” kateqoriyası olan sürücülər
C) "ABC” kateqoriyası olan sürücülər
D) "ABCE” kateqoriyası olan sürücülər
E) "CE” kateqoriyası olan sürücülər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması qaydaları. Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 17 sentyabr tarixli, 141 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir.m. 3.1.

46. “D1” - kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi olan şəxs hansı avtomobili sürə bilər?
A) Sərnişi oturacaq yerlərinin sayı, sürücü oturacağından əlavə, 5 -dən artıq, lakin 12-dən
çox olmayan avtobusları

B) Sərnişi oturacaq yerlərinin sayı, sürücü oturacağından əlavə, 8-dən artıq, lakin 16-dan
çox olmayan avtobusları
C) Sərnişi oturacaq yerlərinin sayı, sürücü oturacağından əlavə, 13-dən artıq, lakin 21 -dən
çox olmayan avtobusları
D) Sərnişi oturacaq yerlərinin sayı, sürücü oturacağından əlavə, 43 -dən artıq avtobusları
E) Beynəlxalq sərnişin daşımalarında iştirak edən avtobusları
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yol hərkəti haqqında Azərbayca Respublikası Qanunu. M.34. 4,1

47. Avtobuslarla sərnişin daşımaların həyata keçirən sürücünün maksimum neçə yaşı ola
bilər ?
A) 60 yaş
B) 63 yaş
C) 65 yaş
D) 67 yaş
E) 70 yaş
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması qaydaları. Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 17 sentyabr tarixli, 141 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir.m.3.1

48. Qeyri-müntəzəm sərnişin daşımalarının yerinə yetirilməsi zamanı hansı cavabdakı halla
yol verilmir?

A) Müntəzəm daşımalar üçün müəyyən olunmuş marşrut şəbəkəsinin avtomobil yolları ilə
sərnişin daşımaları
B) İstirahət yerlərinə müntəzəm sərnişin daşımaları olmadıqda , həmin yerlərə sərnişin
daşımaları
C) Kütləvi tədbirlər olan yerlərə müntəzəm sərnişin daşımaları olmadıqda , həmin yerlərə
sərnişin daşımaları

D)
Müntəzəm avtobus marşrutları üçün müəyyən edilmiş hərəkət cədvəlləri ilə daşımaları
yerinə yetirmək
E) Müntəzəm sərnişin daşımalarına aid olmayan turizm yerlərinə yerinə yetirilən sərnişin
daşımaları
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması qaydaları. Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 17 sentyabr tarixli, 141 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir.m. 8.2-1.1

49. Qeyri-müntəzəm sərnişin daşımalarının yerinə yetirilməsi zamanı sərnişinləri
mindirmək və düşürməsi ilə bağlı hansı cavab doğrudur?
A) Müntəzəm marşrutlar üçün müəyyən edilmiş dayanacaqlarda sərnişinləri mindirməli və
düşürülməlidir
B) Sərnişinlərin avtobusa minmə və düşmə yerlərin avtobus sürücüsü öz mülahizələri ilə
müəyyən edir
C) Avtobusa minən sərnişinlər bilet təqdim edirlər
D) Sərnişinlər yalnız avtovağzallarda mindirilib, düşürdülə bilər
E) Müntəzəm marşrutlar üçün müəyyən edilmiş dayanacaqlarda sərnişinləri mindirmək və
düşürməyə icazə verilmir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması qaydaları. Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 17 sentyabr tarixli, 141 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir.m. 8.2-1.2.

50. Avtobus və taksi sürücüsü alkoqol, narkotik və güclü təsir göstərən digər maddələrdən
istifadə edib-etməməsinin və ümumi səhhətinin yoxlanılması üçün keçdiyi reysqabağı tibbi
müayinə necə rəsmiləşdirilir?
A) Yol vərəqəsində qeyd edilməklə
B) Sürücülük vəsiqəsində müvəqqəti nişan vurmaqla

C) Texniki şəhadətnamədə müvəqqəti nişan vurmaqla
D) Əməyin mühafizəsi kitabçasında qeyd aparmaqla
E) Qeyd edilmir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması qaydaları. Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 17 sentyabr tarixli, 141 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir.m. 3.4.

51. “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” nə aid olan cavab hansıdır?
A) Müəssisə daxili sənəddir
B) Ciddi hesabat blankıdır
C) Əmttə - nəqliyyat qaiməsidir
D) Hesab - faktura sənədidir
E) Nəqliyyat xidməti müqaviləsidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m. 2.

52. “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” forma və rekvizitləri və onlardan istifadə Qaydaları
hansı sənəd əsasında hazırlanmışdır?
A) “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
B) “Nəqliyyat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
C) “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
D) Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması daşınması qaydaları
E) Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması qaydaları
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m. 1.

53. "Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının təşkili müqaviləsi" əsasında yük daşıyan
nəqliyyat vasitəsinin gün ərzində gördüyü işin həcmi hansı sənəd əsasında müəyyən
edilir?
A) Akt- bildiriş əsasında
B) Formulyar əsasında
C) Təhvil-təslim aktı əsasında
D) Yol vərəqi əsasında
E) Fraxt müqaviləsi əsasında
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m. 2.

54. “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi”ində həkk olunan Azərbaycan Respublikası Maliyyə
Nazirliyinin gerbli hansı rəngdə olmalıdır?
A) Yaşıl
B) Göy
C) Qırmızı
D) Ağ-qara
E) Çoxrəngli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671

“28” fevral 2001-ci il m. 4

55. Nəqliyyat müəssisəsi eyni adda, eyni seriyada və eyni nömrədə yol vərəqəsin necə
nüsxədə çap etdırə bilər?
A) 1 nüsxə
B) 2 nüsxə
C) 3 nüsxə
D) 4 nüsxə
E) 5 nüsxə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m. 5

56. Yol vərəqəsinin istifadəsinə nəzarət onun hansı rekvizitlərinə əsasən həyata keçirilir
A) Sürücünün ad və familiyası
B) Seriya və nömrələrinə
C) Avtomobilin dövlət nömrə nişanı
D) Nəqliyyat müəssisəsinin künc möhüründəki nömrəyə əsasən
E) Ayın tarixi, saata görə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m. 6

57. Xətdən qayıdan sürücüdən təhvil alınmış yol vərəsində hansı cavabdakı halın olmasına
yol verilmir?
A) Ağardıcı ilə ağardıb, düzəliş etmək
B) Yazıları qırmız rəngli qələmlə yazmaq
C) Qediyyatların mürəkkəbli qələmlə aparmaq
D) Yazıları yaşıl rəngli qələmlə yazmaq
E) Yol vərəqəsində sifarişçi təşkilatın qeydlər aparması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m.9.

58. Xətdən qayıdan sürücünün təqdim etdiyi yol vərəqəsində pozuntu və düzəliş müşahidə
olunarsa nə edilməlidir?
A) Həmin yol vərəqəsi dövrüyəyə buraxılır
B) Həmin yol vərəqəsinin düzəliş yerinin üstündə sürücü imzasın qoyur
C) Həmin yol vərəqəsinin əvəzinə başqası doldurulur
D) Həmin yol vərəqəsinin sürəti çıxardılır və yenidən doldurulur
E) Həmin yol vərəqəsinin düzəliş yerinin üstündə düzəliş edən şəxs imzasın qoyur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m.9

59. Sürücü xətdən qayıtdıqda təqdim etdiyi yol vərəqəsi 2 hissəyə cırılmış olarsa nə
edilməlidir?
A) Hər hansı əlavə tədbir görmədən istifadə edilir

B) Cırıq uclar birləşdirilərək nüsxəsi çıxardılır və istifadə edilir
C) Əvəzinə başqası doldurulur , özü isə müvafiq qaydada məhf edilir
D) Əvəzinə başqası doldurulur , özü isə müvafiq qaydada mühasibata təhvil verilir
E) Ortdan yapışdırılaraq istifadəyə qaytarılır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m.9

60. "Göndərilir" rekvizitinin yol vərəqəsin də yerləşməsi hansı cavabda düz göstərilib?
A) Arxa tərəfində - II. Nəqliyyat vasitəsinin gördüyü iş bölməsində
B) Arxa tərəfində - III. Nəqliyyat xidmətinə görə hesablaşmalar bölməsində
C) Üz tərəfində - II. Nəqliyyat vasitəsinin gördüyü iş bölməsində
D) Üz tərəfində - III. Nəqliyyat xidmətinə görə hesablaşmalar bölməsində
E) Üz tərəfində - I Tapşırıq cədvəlində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m.10

61. Xəttə çıxan avtomobilin yol vərəqəsinin I bölməsində sürücülük vəsiqəsinin qeydiyyat
nömrəsi və dərəcəsi kim tərəfindən doldurulur?
A) Yük avtomobilini göndərən dispetçer tərəfindən
B) Yük avtomobilini xəttə buraxan mexanik tərəfindən
C) Xəttə çıxma nəzarət - texniki məntəqəsinin mühəndisi tərəfindən
D) Yük avtomobilinin tabe olduğu avtodəstə rəisi tərəfindən

E) Sürücü tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m.10

62. Yük avtomobilini xəttə göndərən dispetçer, Yol vərəqinin I bölməsində, hansı cavabda
qeyd olunan məlumatı doldurur?
A) İş ərzində sərf olunmuş yanacağın (norma üzrə və faktiki) miqdarın
B) Yük avtomobilinin getdiyi marşrutun istiqamətin
C) “Sayğacın göstəricisi, km.”
D) Nəqliyyat vasitəsinin texniki cəhətdən saz halda olduğun
E)
“Yanacaq (litrlə)” rekvizitində işin əvvəlinə yük avtomobilinin bakında olan yanacaq
qalığına
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m.10

63. Yol vərəqəsinin I Tapşırıq cədvəlinin sol tərəf hissəsində “Göndərilir” rekvizitində qeyd
olunanlardan hansı olmur?
A) İşin və ya tapşırığın icrasına dair müqavilənin nömrəsi
B) Sifarişçinin adı
C) Göndərilən sürücünün ad və familiyası
D) Sifarişçinin ünvanı
E) Yük avtomobilinin göndərildiyi tarix

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m.10

64. Yol vərəqəsinin "Yanacaq (litrlə)" rekvizitində hansı məlumatlar olur? (tam cavabı
göstərin) 1.işin əvvəlinə yük avtomobilinin bakında olan yanacaq qalığı, 2. sürücüyə
tapşırığın icrası üçün verilmiş yanacağın miqdarı (litrlə); 3.iş ərzində sərf olunmuş
yanacağın (norma üzrə və faktiki) miqdarı 4. işin sonuna avtomobilin bakında olan qalığın
miqdarı
A) 2,3 və 4
B) 1,3 və 4
C) 1,2 və 3
D) 1,2,3 və 4
E) 1,2 və 4
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m.10

65. Yük avtomobili xəttə göndərilərkən və ya xətdən qayıtdıqda yol vərəqinin - I tapşırıq
cədvəlinin yanacaq üzrə hissəsinin doldurulması, hansı mülkiyyət növlü müəssisələr üçün
məcburidir?
A) İstənilən mülkiyyət növlü nəqliyyat müəssisəi üçün
B) Yalnız qeyri rezident hüquqi şəxslər
C) Yalnız özəl müəssisə
D) Yalnız bələdiyyə müəssisəsi
E) Yalnız dövlət müəssisəsi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m.10

66. Yol vərəqinin talonunun surəti nə vaxt doldurulur?
A) Tapşırıq yerinə yetirildikdən sonra, avtonəqliyyat müəssisəsində
B) Avtomobil xəttə çıxarkən
C) Avtomobil tapşırıq yerinə yetirdiyi an
D) Tapşırıq yerinə yetirildikdən sonra, sifarişçi - yükalan müəssisədə
E) Tapşırıq yerinə yetirildikdən sonra, sifarişçi - yükgöndərən müəssisədə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m.10

67. Nəqliyya xidməti (tapşırıq) yerinə yetirildikdən sonra
"Yol vərəqinin talonunun surəti" kim tərəfindən doldurulur?
A) Sifarişçi təşkilatın - yükgöndərənin mühasibatlıq xidməti tərəfindən
B) Avtonəqliyyat müəssisəsinin məsul şəxsi tərəfindən
C) Sifarişçi təşkilatın - yükalanın mühasibatlıq xidməti tərəfindən
D) Sifarişçi təşkilatın - yükalanın anbar və ya iş içraçısı tərfindən
E) Avtonəqliyyat vasitəsinin sürücüsü tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m.10

68. "Yol vərəqinin talonunun surəti" ində əsas hansı məlumat qeyd edilir?
A) Xətdən qayıtma vaxtı
B) İşin icrası haqqında məlumat (haradan haraya)
C) Nəqliyyat xidmətinə görə haqq- hesab
D) Daşıdığı yükün miqdarı
E) Hərəkət marşrutu
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m.10

69. Yol vərəqinin talonunun surəti haqq-hesab hesablamaqla “kəsmə xətti” üzrə kəsdikdən
sonra nə edilir?
A) Aktlaşdırılaraq ləğv edilir
B) Vergi hesablaşmaları üçün saxlanılır
C) Müəssisənin arxivinə verilir
D) Ödəniş aparılması üçün sifarişçiyə təqdim olunur
E) Mühasibatlığa saxlanmaq üçün təqdim edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m.10

70. Yol vərəqinin talonunun surəti sifarişçiyə ödəniş edilməsi üçün göndərildikdə, hansı
sənədlə birlikdə göndərilməlidir?
A) Sürücünün sürücülük vəsiqəsi ilə birlikdə
B) Texniki şəhadtnamə ilə
C) Yol vərəqəsinin ikinci nüsxəsi ilə
D) Yol vərəqəsinin əsas nüsxəsi ilə
E) Hesab-faktura ilə birlikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m.10

71. Yol vərəqinin arxa hissəsində II bölmədə hansı məlumatlar əks etdirilir?
A) Nəqliyyat vasitəsinin gün ərzində gördüyü iş haqqında məlumat
B) Nəqliyyat vasitəsini xəttə çıxma vaxtı
C) Nəqliyyat vasitəsinin adı, markası və dövlət qeydiyyat nişanı
D) Nəqliyyat vasitəsini xəttə çıxarkən sayğacın göstəricisi
E) Nəqliyyat vasitəsini xətdən qayıtma vaxtı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m.10

72. Nəqliyyat vasitəsinin xəttə olarkən hər reysdə daşıdığı yükün miqdarı yol vərəqəsində
harada qeyd edilir?
A) Nəqliyyat xidmətinə görə haqq-hesab rekvizitində

B) Nəqliyyat vasitəsinin gördüyü iş bölməsində
C) Tapşırıq bölməsində
D) İşin icrası haqqında məlumat
(haradan haraya) rekvizitində
E) Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqinin talonu bölməsində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m.10

73. Xəttə çıxan nəqliyyat vasitəsinin gün ərzində (həftə, 10 gün, ay və s.) gördüyü iş yol
vərəqəsində kim tərəfindən imza ilə təsdiq edilərək rəsmiləşdirilməlidir?
A) Sifarişçi təşkilatın mühasibatlıq xidməti
B) Nöbvətçi mexanik
C) Avtomobildən istifadə edən sifarişçi
D) Nəqliyyat müəssisəinin dispetşeri
E) Sürücü
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m.10

74. Nəqliyyat vasitəsinin gün ərzində (iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq həftə, 10 gün, ay və
s.) gördüyü iş haqqında ətraflı məlumatlar yol vərəqəsində harada əks etdirilir
A) Qabaq hissəsində - I Tapşırıq cədvəlində
B) Qabaq hissəsində - Göndərilir rekvizitində

C) Qabaq hissəsində - yük avtonəqliyyatı üçün yol
vərəqinin surəti kuponunda
D) Arxa hissəsində - II bölmədə
E) Arxa hissəsində - III bölmədə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m.10

75. Xəttən qayıdan sürücünün təqdim etdiyi tam doldurulmuş yol vərəqi ilk olaraq hansı
prosedura uğrayır?
A) Əsli sifarişçi təşkilatda, sürəti isə mühasibatlığa verilir
B) Bir başa texniki şöbəyə təqdim edilir
C) Texniki istehsalat və istismar şöbəsinin rəhbərliyi tərəfindən yoxlanılır
D) Sürücü yol vərəqinin kəsmə xətindən kəsərək sürətini özündə saxlayır, qalan hissəsini
mühasibatlığa təqdim edir
E) Dispetçer və istismar şöbəsinin rəhbərliyi tərəfindən yoxlanılır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m.10

76. Hər günün sonunda (müəssisə və idarənin iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq həftənin,
ongünlüyü və s.) tam doldurulmuş, dispetçer və istismar şöbəsinin rəhbərliyi tərəfindən
yoxlanılmış yol vərəqələri hara verilir?
A) Nəqliyyat müəssisəsinin mühasibatlığına təhvil verilir
B) Sifarişçi təşkilatın -yükalan müəssisənin mühasibatlığına verilir

C) Sifarişçi təşkilatın -yükgöndərən müəssisənin mühasibatlığına verilir
D) Nəqliyyat müəssisəsinin arxivinə təhvil verilir
E) Nəqliyyat müəssisəsinin istismar şöbəsində saxlanılır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m.10

77. Xəttən qayıdan sürücünün təqdim etdiyi tam doldurulmuş yol vərəqi müəssisənin
mühasibatlığına ən gec hansı müddətdə təqdim edilməlidir?
A) Tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra 1 gün ərzində
B) Tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra 3 gün ərzində
C) Tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra 5 gün ərzində
D) Tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra 10 gün ərzində
E) Tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra 30 gün ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m.10

78. Dispetçer və istismar şöbəsinin rəhbərliyi tərəfindən yoxlanılmış yol vərəqələri
mühasibtlığa hansı cavdakı prosedurla verilir?
A) Sadələşdirilmiş sənəd dövrüyyəsi ilə
B) Vəkalatnamə ilə
C) Hesabat qaydasında - reyestrlə təhvil verilir
D) Birdəfəlik Aktla

E) Hesab faktura ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m.10

79. Sifarişçi tərəfindən istifadə edilən nəqliyyat vasitəsinin xidmətinin dəyərinin haqqhesabını yol vərəqində kim qeyd edir?
A) Nəqliyyat müəssisəsinin mühasibatlığı
B) Sifarişçi - yükgöndərən müəssisənin mühasibatlığı
C) Yükalan müəssisənin mühasibatlığı
D) Nəqliyyat müəssisəsinin istismar şöbəsi
E) Nəqliyyat müəssisəsinin dispetçeri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m.10

80. Yol vərəqinin bütün rekvizitləri (üz və arxa hissələri üzrə) doldurulduqdan sonra haraya
verilir?
A) Avtonəqliyyat müəssisəsinin arxivində saxlanılır
B) Avtonəqliyyat müəssisəsinin mühasibatlığında saxlanılır
C) Avtonəqliyyat müəssisəsinin istismar şöbəsində saxlanılır
D) Şreder aparatında ləğv edilir
E) Aktlaşdırılaraq yandırılır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № yv-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları". Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 2671
“28” fevral 2001-ci il m.10

81. 2 Ci dərəcəli yolun neçə hərkət zolağı olur
A) 4
B) 6
C) 2
D) 8
E) 1
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Avtomobil yollarının layihələşdirilməsi, tikintisi, yenidən qurulması və təmiri
qaydaları. NKQ 2000-ci il 7 fevral tarixli, 16 nömrəli qərarı. M.4.3.

82. Nəqliyyat vasitələri yaşayış məntəqələri daxilində hansı sürətlə hərəkət edə bilər?
A) Saatda 80 kilometrdən çox olmayan sürətlə
B) Saatda 70 kilometrdən çox olmayan sürətlə
C) Saatda 30 kilometrdən çox olmayan sürətlə
D) Saatda 60 kilometrdən çox olmayan sürətlə
E) Saatda 40 kilometrdən çox olmayan sürətlə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yol hərkəti haqqında Azərbayca Respublikası Qanunu. M.50

83. İcazə verilmiş maksimum kütləsi 3,5 tondan artıq olmayan yük avtomobilləri yaşayış
məntəqələrindən kənarda avtomagistrallarda hansı maksimal sürətlə hərəkət edə bilər?
A) Saatda 60 kilometr
B) Saatda 70 kilometr
C) Saatda 80 kilometr
D) Saatda 90 kilometr
E) Saatda 110 kilometr
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Yol hərkəti haqqında Azərbayca Respublikası Qanunu. M.50

84. Banında adamlar daşıyan yük avtomobilləri hansı sürətlə hərəkət edə bilər?
A) Saatda 50 kilometrdən çox olmayan sürətlə
B) Saatda 30 kilometrdən çox olmayan sürətlə
C) Saatda 40 kilometrdən çox olmayan sürətlə
D) Saatda 60 kilometrdən çox olmayan sürətlə
E) Saatda 70 kilometrdən çox olmayan sürətlə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Yol hərkəti haqqında Azərbayca Respublikası Qanunu. M.50

85. Təhlükəli yüklər daşıyan nəqliyyat vasitələri hansı həddən çox olmayan sürətlə hərəkət
etməlidirlər?
A) Saatda 20 kilometr sürət
B) Daşıma şərtləri razılaşdırılarkən müəyyən edilmiş sürət
C) Saatda 40 kilometr sürət
D) Saatda 50 kilometr sürət
E) Saatda 60 kilometr sürət

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yol hərkəti haqqında Azərbayca Respublikası Qanunu. M.50

86. Ağır çəkili və iri qabaritli yüklər daşıyan nəqliyyat vasitələri hansı sürətlə hərəkət
etməlidirlər?
A) 20 kilometr/saat sürətdən kiçik
B) 30 kilometr/saat sürətdən kiçik
C) Xüsusi icazədə müəyyən edilmiş sürətlə
D) 50 kilometr/saat sürətdən kiçik
E) 60 kilometr/saat sürətdən kiçik
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yol hərkəti haqqında Azərbayca Respublikası Qanunu. M.50

87. Küçə-yol şəbəkəsində istismar üçün nəzərdə tutulmayan, sənaye sahələrində müvafiq
texnoloji proseslərin həyata keçirilməsi zamanı istifadə edilən, xüsusi texnoloji qurğu və
avadanlıqlarla təchiz edilmiş nəqliyyat vasitələri necə adlanır?
A) Xüsusi tәyinatlı
avtomobillәr
B) Xüsusi texnika
C) Operativ nəqliyyat vasitəsi
D) Texnoloji nəqliyyat vasitəsi
E) İxtisaslaşdırılmış avtomobil
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Yol hərkəti haqqında Azərbayca Respublikası Qanunu. M.1.(53)

88. Yol vərəqəsi - hansı yük daşıma müqaviləsində istifadə edilən əsas sənədlərdəndir?
A) Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması müqaviləsi
B) Yük daşınması üçün avtonəqliyyat vasitəsinin çarter müqaviləsi

C) Yük daşınması üçün avtonəqliyyat vasitəsinin fraxtetmə müqaviləsi
D) Yük daşınması üçün avtonəqliyyat vasitəsinin icarəsi müqaviləsi
E) Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının təşkili haqqında müqavilə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması qaydaları”. NKQ 142. 2009-cu il 7
sentyabr. M. 3.5.

89. "Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının təşkili " müqaviləsi üzrə yükün daşınmasına
görə hesablaşmalar nəyin əssında müəyyən edilir?
A) Müqavilədə göstərilən norma, tarif və qiymətlər üzrə
B) Avtomobil yük daşıması birjasında ola qiymələr üzrə
C) Avtomobil yük daşımasının yerli qiymələri üzrə
D) Avtomobil nəqliyyatı agentlyinin müəyyən etdiyi tarif əsasında
E) Vergilər Agentliyinin müəyyən etdiyi tarif əsasında
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin
daşınması qaydaları»na 3 nömrəli əlavə (Nümunəvi forma) m.3.1.

90. "Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının təşkili " müqaviləsi üzrə avtonəqliyyat
vasitəsindən istifadəyə görə ödəmənin həyat keçirilməsi üçün hansı sənəd olmalıdır?
A) Hesablaşma orderi
B) Sifarişçinin yol vərəqəsində möhürü və imzası ilə təsdiq etdiyi qeydlər
C) Sifarişçinin təhvil - təslim aktında möhürü və imzası ilə təsdiq etdiyi qeydlər
D) Sifarişçinin təqdim etdiyi hesab faktura
E) Daşıyıcının hesab fakturası
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması qaydaları”. NKQ 142. 2009-cu il 7
sentyabr. M. 3.5. m.3.5.

91. Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının təşkili haqqında müqavilə olduqda, sifarişçi
daşımanın başlanmasına neçə saat qalmış daşıyıcıya tələbnamə təqdim edir?
A) 8 saat
B) 24 saat
C) 48 saat
D) 72 saat
E) 96 saat
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması qaydaları”. NKQ 142. 2009-cu il 7
sentyar. M. 3.6.

92. "Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması müqavilə"si əsasında həyata keçirilən yük
daşıma xidmətinin sifarişçi tərəfindən ödənişi hansı sənəd əsasında aparılır?
A) Əmtəə- nəqliyyat qaiməsi
B) Yol vərəqəsi
C) Bazar qiymətləri
D) Dövlət orqanları tərəfindən müəyyən edilən rəsmi tarif əsasında
E) Hesab faktura əsasında
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması qaydaları» m.3.4.

93. Daşıyıcı 3 gün ərzində sifarişin icrasına başlamadıqda, sifarişçinin avans olaraq ödədiyi
daşıma haqqı hansı müddət ərzində sifarişçiyə qaytarılmalıdır
A) Növbəti 10 bank günü ərzində
B) Növbəti 10 təqvim günü ərzində
C) Növbəti 3 bank günü ərzində
D) Növbəti 30 bank günü ərzində
E) Növbəti 45 bank günü ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması qaydaları» m.9.3. .

94. Müqavilə ilə digər hesablaşma qaydası nəzərdə tutulmadıqda, daşıyıcı yekun
hesablaşma üçün neçə gün müddətində sifarişçiyə hesab təqdim etməlidir?
A) 40 gün müddətində
B) 20 gün müddətində
C) 3 gün müddətində
D) 10 gün müddətində
E) 30 gün müddətində
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması qaydaları»na 3 nömrəli m.9.6. .

95. Sifarişçinin daşıyıcıya əvvəl yerinə yetirilmiş daşımaya görə vaxtı keçmiş debitor borcu
olduqda, daşıyıcı borcun qaytarılması ilə bağlı nə edə bilər?
A) Daşınan yükləri daşımadan imtina edə bilməz
B) Hər hansı irad irəli sürə bilməz
C) Hər hansı iddia irəli sürə bilməz
D) Yükü daşımaqdan imtina edər
E) Sifarişçinin daşınan yüklərini özündə saxlaya bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması qaydaları»na 3 nömrəli əlavə
(Nümunəvi forma) m.9.7

96. 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

97. 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

98. 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

99. 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

100. Fəhlələri sərbəst işə buraxmazdan əvvəl onlara təlimatın hansı növü keçirilməlidir?
A) Giriş
B) Birdəfəlik
C) Dövri
D) Vaxtaşırı

E) İlkin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı,
2010. Səh. 456

101. 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

102. 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

103. Fəhlələrlə iş yerində ilkin təlimat hansı hallarda aparılır?

A) İşçinin gördüyü işə aid olmayan bir işi yerinə yetirməzdən əvvəl və istehsalat şəraiti
dəyişəndə
B) Sərbəst işə buraxılmazdan əvvəl və ilkin işə qəbul olunanda
C) Sərbəst işə buraxılmazdan əvvəl və istehsalat şəraiti dəyişəndə
D) Sərbəst işə buraxılmazdan əvvəl və texnologiyada dəyişlik olunduqda
E) İşçinin gördüyü işə aid olmayan bir işi yerinə yetirməzdən əvvəl və texnologiyada
dəyişlik olunduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı,
2010. Səh. 456

104. 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

105. 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

106. 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

107. 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

108. Nə zaman yüklərin yüksəkliyə qaldırılmasına icazə verilir?
A) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 3 mdən çox olmadıqda
B) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 3
m-dən çox olmadıqda

C) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 4 mdən çox olmadıqda
D) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 4
m-dən çox olmadıqda
E) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 5 mdən çox olmadıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

109. 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

110. Tozlu işləri yerinə yetirən fəhlə hansı fərdi mühafizə vasitəsindən istifadə etməlidir?
A) Çəkmədən
B) Qulaqcıqdan
C) Resperatordan
D) Filtrli əleyhqazdan
E) Şlanqlı əleyhqazdan
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft emаlı və neft-kimya sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2012. Səh. 151

111. 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

112. 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

113. 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

114. 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

115. 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

116. 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

117. 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

118. 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

119. 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

120. 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

121. 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

122. 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

123. 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

124. 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

125. 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

126. 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

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

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

129. 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

130. 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

131. 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

132. 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

133. 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

134. 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

135. 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

136. 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

