Böyük mühəndis (Silah-sursat şöbəsi) vəzifəsi üzrə test
tapşırıqları
1. "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanununa əsasən mülki
silah anlayışı hansı bənddə doğru göstərilmişdir?
A) Özünümüdafiə, ov və idmanla məşğul olma üçün nəzərdə tutulmuş silahdır
B) Qulluq vəzifəsinin və döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi üçün istifadə olunan silahdır
C) İnsanların həyat və sağlamlığının qorunması, təbiətin, təbii ehtiyatların, mülkiyyətin,
qiymətli və təhlükəli yüklərin, xüsusi göndərişlərin mühafizəsi ilə bağlı vəzifələri yerinə
yetirən şəxslər tərəfindən istifadə olunması üçün nəzərdə tutulmuş silahdır
D) İnsan əzələsinin və ya mexaniki qurğunun enerjisi hesabına istiqamətlənmiş hərəkət
əldə edən əşyalarla məsafədən hədəfi zədələmək təyinatına malik olan silahdır
E) Barıtın və ya digər alışan maddələrin yanmasından yaranan enerji hesabına mərmisi
istiqamətlənmiş hərəkət edərək müəyyən məsafədən hədəfi mexaniki zədələmək və ya
sıradan çıxarmaq təyinatına malik olan silahdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

2. Canlı qüvvənin və digər obyektlərin, o cümlədən texnikanın və tikililərin məhv edilməsi
üçün nəzərdə tutulmuş, yaxud işarə vermə üçün nəzərdə tutulmuş, lakin canlı qüvvənin və
digər obyektlərin məhv edilməsi üçün istifadə oluna bilən qurğu və vasitədir?
A) Xüsusi vasitə
B) Silah
C) Özünümüdafiə vasitələri
D) Xidməti vasitələr
E) Asayişi bərpa vasitəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

3. Növündən asılı olmayaraq silahla davranılması, onun sökülməsi və yığılması, habelə
ondan istifadə edilməsi qaydalarını öyrətmək üçün nəzərdə tutulmuş və döyüş sursatı ilə
atəşin açılmasını istisna edilən silahdır?
A) Ov silahı
B) Xidməti silah

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Təlim silahı
D) Döyüş silahı
E) Pnevmatik silah
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

4. "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanununa əsasən silah
istifadəçisidir?
A) Qanunla müəyyən edilmiş qaydada təyinatı üzrə istifadə edilməsi üçün silah verilmiş
şəxsdir
B) Hər hansı üsulla silahdan istifadə imkanı qazanmış şəxs
C) Məqsədindən asılı olmayaraq silahdan istifadə etmək imkanı qazanmış şəxs
D) 18-dən yaşdan yuxarı olan şəxslər
E) Mülkiyyətində Qanunun tələblərinə uyğun olaraq əldə edilmiş silah olan şəxsdir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

5. "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanununa əsasən silah
sahibidir?
A) Qanunla müəyyən edilmiş qaydada təyinatı üzrə istifadə edilməsi üçün silah verilmiş
şəxsdir
B) Hər hansı üsulla silahdan istifadə imkanı qazanmış şəxs
C) Məqsədindən asılı olmayaraq silahdan istifadə etmək imkanı qazanmış şəxs
D) 18-dən yaşdan yuxarı olan şəxslər
E) Mülkiyyətində Qanunun tələblərinə uyğun olaraq əldə edilmiş silah olan şəxsdir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

6. Azərbaycan Respublikasında xidməti və mülki silahın dövriyyəsinə nəzarəti hansı orqan
həyata keçirir?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti
B) Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi
C) Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
D) Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
E) Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

7. "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanununa əsasən xidməti
və mülki silahın dövriyyəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasında qadağandır?
1.İctimai yerlərdə örtüksüz silahın gəzdirilməsi;
2.Başqa əşyalara bənzədilmə formasında olan odlu silahın dövriyyəsi; 3.Tapançalar və
revolverlər üçün zirehdeşən, alışdırıcı və ya dağıdıcı təsirə malik döyüş sursatlarının, eləcə
də qırma güllələri ilə döyüş sursatlarının dövriyyəsi;
4.Zədələyici təsiri elektrik enerjisinə, radioaktiv şüalanmadan və bioloji amillərdən
istifadəyə əsaslanan silah və başqa əşyaların dövriyyəsi.
A) 2,3, 4
B) 1,2,3
C) 1,2,3,4
D) 1,2,4
E) 2.3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

8. Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və Azərbaycan Respublikasına başqa
ölkələrdən gətirilən xidməti və mülki silahın hansıları sertifikatlaşdırılmalıdır?
A) Bütün modelləri
B) Yalnız atıcı silah modelləri
C) Soyuq silahlar
D) Xidməti silahların modelləri
E) Döyüş silahlarının modelləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

9. Xidməti və mülki silahın sertifikatlaşdırılması ilə bağlı işin təşkilini, habelə
sertifikatlaşdırılmaya dair texniki tələbləri və silahın sınaqdan keçirilməsi qaydasını hansı
subyekt müəyyən edir?
A) Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi
B) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti
C) Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
D) Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi
E) Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

10. Azərbaycan Respublikasında dövriyyəyə icazəsi olan xidməti və mülki silah barədə
sistemləşdirilmiş məlumatı özündə əks etdirən rəsmi sənəd hansıdır?
A) Ümumiləşmiş məlumat bazası
B) Xidməti və mülki silahların qeydiyyat cədvəli
C) Xidməti və mülki silahların Dövlət Reyestri
D) Xidməti və mülki silahların uçotu
E) Xidməti və mülki silahın Dövlət Kadastrı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

11. Xidməti və mülki silah və onun döyüş sursatı barədə məlumatlar hansı meyarlar əsasın
Dövlət Kadastrına daxil edilir?
A) Konkret silahın modelinin sertifikatlaşdırılmasının müsbət nəticələri əsasında
B) Konkret silahın modelinin istifadəyə yararlılığı əsasında
C) Konkret silahın modelinin istehsal tarixi yoxlanıldıqdan sonra
D) Konkret silahın modelinin istehsalçısı yoxlanıldıqdan sonra
E) Konkret silahın modelinin satış tarixi yoxlanıldıqdan sonra

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

12. Azərbaycan Respublikasında kimlərin mülki silah əldə etmək hüququ vardır?
A) On altı yaşına çatmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının
B) On səkkiz yaşına çatmış və hərbi xidmət keçmiş Azərbaycan Respublikası
vətəndaşlarının
C) Yalnız hərbi xidmət keçmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının
D) On səkkiz yaşına çatmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının
E) Ovçuluq fəaliyyəti məşğul olmaq hüququ qazanmış Azərbaycan Respublikası
vətəndaşlarının
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

13. Qanunun tələblərinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasında kimlərin xidməti silah
əldə etmək hüququ vardır:
1. Xüsusi nizamnamə vəzifələrini yerinə yetirən dövlət orqanlarının və hüquqi şəxslərin;
2.Xidməti və mülki silahın işlənib hazırlanması, sınaqdan keçirilməsi, istehsalı ilə və ya
silahın satışı ilə məşğul olan müəssisələrin (bundan sonra “təchiz edən müəssisələr”
adlanacaq);
3. İdman və ovçuluq cəmiyyətlərinin;
4. Səhiyyə müəssisələrinin;
5. Təhsil müəssisələrinin.
A) 1,2,3,4,5
B) 1,2,3,4
C) 1,2,3,5
D) 2,3,4,5
E) 2,3,4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

14. Aşağıdakı hallardan hansılarda vətəndaşın xidməti və ya mülki silah əldə etməsi
qadağandır? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

1. Onun mülkiyyətində kolleksiya əşyaları istisna olmaqla yeddi ədəddən artıq odlu ov və ya
idman silahı olduqda;
2. Haqqında alkoqolizm, narkomaniya, ruhi xəstəliklə, habelə görmə qabiliyyətinin
pozulması ilə bağlı müvafiq səhiyyə orqanının tibbi əks göstərişi olduqda;
3. O, ağır cinayətlərə görə, habelə silahdan, döyüş sursatından və ya partlayıcı maddələrdən
istifadə etməklə törədilmiş cinayətlərə görə məhkum olunduqda;
4. Polis orqanlarında profilaktik və əməliyyat uçotunda olduqda;
5. Fəaliyyət qabiliyyətsizliyi və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətliliyi məhkəmənin qanuni
qüvvəyə minmiş qərarı ilə təsdiq edildikdə.
A) 1,2,3,4,5
B) 1,2,3,4
C) 1,2,3,5
D) 2,3,4,5
E) 2,3,4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

15. Neçə ildən az olmayaraq ovçular cəmiyyətinin üzvü olan və silahın dövriyyəsi ilə bağlı
qaydaları pozmayan vətəndaşın, habelə odlu silahın saxlanılmasına və gəzdirilməsinə
icazəsi olan silahlı birləşmələrin əməkdaşının yivli lüləli odlu ov silahı əldə etmək, saxlamaq
və təyinatı üzrə istifadə etmək hüququ vardır?
A) 3 ildən az olmayan
B) 5 ildən az olmyan
C) 2 ildən az olmayan
D) 1 ildən az olmayan
E) 10 ildən az olmayan
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

16. Xidməti silah kimlər tərəfindən əldə edilə bilər?
A) Azərbaycan Respublikası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının icazəsi əsasında yalnız
hüquqi şəxslər
B) Azərbaycan Respublikası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının icazəsi əsasında yalnız
dövlət orqanları

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Azərbaycan Respublikası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının icazəsi əsasında fiziki və
hüquqi şəxslər
D) Azərbaycan Respublikası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının icazəsi əsasında lisenziyası
olan şəxslər
E) Azərbaycan Respublikası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının icazəsi əsasında yalnız
dövlət orqanları və hüquqi şəxslər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

17. Xüsusi icazədə xidməti silah haqqında hansı məlumatlar göstərilir? Tam və doğru cavabı
müəyyən edin.
A) Xidməti silahın növü, icazənin verilmə tarixi və etibarlılıq müddəti
B) Xidməti silahın növü, tipi, miqdarı, mənşəyi və etibarlılıq müddəti
C) Xidməti silahın növü, tipi, istehsal ili, miqdarı, mənşəyi və etibarlılıq müddəti
D) Xidməti silahın növü, tipi, miqdarı, icazənin verilmə tarixi və etibarlılıq müddəti
E) Xidməti silahın və etibarlılıq müddəti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

18. Xidməti silahla bağlı xüsusi icazənin verilməsi ilə hansı miqdarda rüsum tutulurmu?
A) Rüsum nəzərdə tutulmamışdır
B) Dövlət rüsumu tutulur
C) Yalnız hüquqi şəxslərdən tutulur
D) Yalnız sertifikatlaşdırılmış xidməti silahlardan tutulur
E) Yalnız sertifikatlaşdırılmamış xidməti silahlardan tutulur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

19. Dövlət orqanları və hüquqi şəxslər əldə edilmiş xidməti silahı onun qanuniliyini sübut
edən sənədlər əsasında Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanında
qeydiyyatdan keçirməlidirlər?

Rəy və təklifləriniz üçün
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A) İki həftə ərzində
B) 5 gün ərzində
C) 3 iş günü ərzində
D) 15 iş günü ərzində
E) 1 ay ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

20. Dövlət orqanlarına və hüquqi şəxslərə qeydiyyata alınmış xidməti silahın saxlanılması
və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi hüququnu təsdiq edən sənəd hansıdır?
A) Diplom
B) Sertifikat
C) Lisenziya
D) İcazə vərəqəsi
E) Şəhadətnamə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

21. Hansı subyekt dövlət orqanlarına və hüquqi şəxslərə qeydiyyata alınmış xidməti silahın
saxlanılması və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi hüququnu təsdiq edən şəhadətnamə
verir?
A) Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi
B) Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
C) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti
D) Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
E) Standartlaşma və Metrologiya üzrə Dövlət Agentliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

22. Dövlət orqanlarına və hüquqi şəxslərə qeydiyyata alınmış xidməti silahın saxlanılması
və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi hüququnu təsdiq edən şəhadətnamənin etibarlılıq
müddəti nə qədərdir?
A) İki il
B) üç il
C) beş il
D) dörd il
E) müddətsiz
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

23. Xüsusi nizamnamə vəzifələri olan dövlət orqanlarına və hüquqi şəxslərə Azərbaycan
Respublikası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada xidməti silah kimi
yivli lüləli odlu ov silahının əldə edilməsinə xüsusi icazə və ondan xidməti vəzifələri yerinə
yetirmək üçün istifadə etmə hüququnu təsdiq edən hansıdır?
A) Şəhadətnamə
B) Sertifikat
C) Diplom
D) Qeydiyyat vərəqəsi
E) Kadastr qeydiyyatı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

24. Hansı şərtlərə cavab verən dövlət orqanının və hüquqi şəxsin rəhbərinin vəsatəti və ona
əlavə olunmuş tibbi arayış əsasında Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı dövlət orqanının və hüquqi şəxsin işçisinə xidməti silahın saxlanılması və ondan
təyinatı üzrə istifadə edilməsi hüququnu təsdiq edən şəhadətnamə verir?
A) Xidməti silahın saxlanılması, məhv edilməsi üzrə üzrə şəraiti təmin etmiş
B) Müvafiq sertifikat almış
C) Xidmətin saxlanılması, gəzdirilməsi və saxlanılması üzrə 1 ildən artıq fəaliyyət göstərmiş
D) Xidməti silahın saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi
qaydaları üzrə hazırlıq keçmiş
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E) Xidmətin saxlanılması, gəzdirilməsi və saxlanılması üzrə 2 ildən artıq fəaliyyət göstərmiş
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

25. Xidməti silahın saxlanılması və ondan təyinatı üzrə istifadə etmək üçün gəzdirilməsi
hüququnu təsdiq edən şəhadətnamənin etibarlılıq müddəti qurtardıqda:
A) O, yeni iki il müddətinə uzadılır
B) O, yeni bir il müddətinə uzadıllr
C) O, yeni üç il müddətinə uzadıllr
D) Etibarlılıq müddətinə xitam verilir
E) Etibarlılıq müddəti verilməsi üçün yenidən ekspertizaya göndərilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

26. Xidməti silahın saxlanılması və ondan təyinatı üzrə istifadə etmək üçün gəzdirilməsi
hüququnu təsdiq edən şəhadətnamənin etibarlılıq müddətini təsdiq edən şəhadətnamə
itdikdə:
A) Etibarlılıq müddətinə xitam verilir
B) Xidməti silahın sahibinə onun dublikatı verilə bilər
C) Müvafiq araşdırma aparılır və araşdırmanın nəticələrinə uyğun qərar verilir
D) Xidməti silahın geri alınması təmin edilir
E) Faktın araşdırılması üçün hüuquq mühafizə orqanlarına müraciət edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

27. Xidməti silah hansı şəxslərə verilir?
A) Dövlət orqanının və hüquqi şəxsin rəhbərinin qərarı ilə yalnız buraxılış icazəsi olan
şəxslərə
B) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanınn qərarı ilə yalnız xidməti silahın saxlanılması və ondan
təyinatı üzrə istifadə etmək üçün gəzdirilməsi hüququnu təsdiq edən şəhadətnaməsi olan
şəxslərə

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Hüquq mühafizə orqanlarında işləyən bütün şəxslərə
D) Yalnız xüsusi iş rejimində işləyən şəxslərə
E) Dövlət orqanının və hüquqi şəxsin rəhbərinin qərarı ilə yalnız xidməti silahın
saxlanılması və ondan təyinatı üzrə istifadə etmək üçün gəzdirilməsi hüququnu təsdiq edən
şəhadətnaməsi olan şəxslərə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

28. Xidməti silahın saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi
qaydaları üzrə hazırlıq proqramını, odlu silahın istifadəçisinin həmin silahın tətbiqi
şəraitində yararlılığı baxımından dövri olaraq yoxlamadan keçirilməsi qaydasını, habelə
xidməti silahın əldə edilməsi və onun fiziki şəxslərə verilməsi qaydasını hansı subyekt
müəyyən edir?:
A) Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi
B) Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
C) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti
D) Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
E) Standartlaşma və Metrologiya üzrə Dövlət Agentliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

29. Xidməti və mülki silahın istehsalını kimlər həyata keçirirlər?
A) Bunun üçün xüsusi icazəsi olan müəssisələr
B) Müasir texniki vasitələrə malik olan müəssisələr
C) Hüquqi şəxslərin mülkiyyətində olan bütün müəsissisələr
D) Müdafiə sənayesi sahəsində fəaliyyət göstərən bütün müəssisələr
E) Məxfilik rejimin tələblərini gözləyən müəssisələr
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

30. Xidməti və mülki silah hansı müəssisələrdə istehsal olunur?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Yalnız dövlət müəssisələridə
B) Dövlət müəssisələrində və ya dövlət mülkiyyətinin payı 51 faizdən az olmayan
müəssisələrdə
C) Dövlət və hüquqi şəxslərin müəssisələrində
D) Xüsusi dövlət müəssisələrində və ya dövlət mülkiyyətinin payı 30 faizdən az olmayan
müəssisələrdə
E) Xüsusi dövlət müəssisələrində və ya dövlət mülkiyyətinin payı 50 faizdən çox olmayan
müəssisələrdə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

31. Hansı subyektlərə odlu silahın satılması qadağandır?
A) Xidməti və mülki silahın əldə edilməsinə xüsusi icazəsi olmayan subyektlərə
B) Xidməti və mülki silahın əldə edilməsinə xüsusi icazəsi olan subyektlərə
C) Yalnız mülki silahın əldə edilməsinə xüsusi icazəsi olmayan subyektlərə
D) Yalnız xidməti silahın əldə edilməsinə xüsusi icazəsi olmayan subyektlərə
E) Hüquq mühafizə orqanları hesab edilməyən bütün subyektlərə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

32. Hansı subyektlərə odlu silah üçün döyüş sursatının satılması qadağandır?
A) Yalnız mülki silahın əldə edilməsinə xüsusi icazəsi olmayan subyektlərə
B) Xidməti silahın əldə edilməsinə xüsusi icazəsi olmayan subyektlərə
C) Hüquq mühafizə orqanları hesab edilməyən bütün subyektlərə
D) Yalnız xidməti silahın əldə edilməsinə xüsusi icazəsi olmayan subyektlərə
E) Bütün hallarda döyüş sursatının satılması qadağandır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

Rəy və təklifləriniz üçün
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33. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən hansı halda silah və döyüş sursatının satışı
məhdudlaşdırıla və ya qadağan oluna bilər?
A) Fövqəladə və ya hərbi vəziyyətin qüvvədə olduğu müddət ərzində onun tətbiq edildiyi
ərazidə
B) Fövqəladə və ya hərbi vəziyyətin qüvvədə olduğu müddət ərzində bütün ölkə ərazisində
C) Heç bir halda məhdudlaşdırıla və ya qadağan oluna bilər
D) Yalnız Prezident tərəfindən məhdudlaşdırıla və ya qadağan oluna bilər
E) İctimai asayış pozulduğu halda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

34. Xidməti və ya mülki silahın uçotu, saxlanılması, gəzdirilməsi, daşınması, göndərilməsi,
təyinatı üzrə istifadə olunması və məhv edilməsi qaydalarını hansı subyekt müəyyən edir?
A) Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi
B) Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
C) Standartlaşma və Metrologiya üzrə Dövlət Agentliyi
D) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti
E) Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

35. Silah hansı şəraitdə saxlanılmalıdır?
A) Sağlam mühafizəsini təmin edən şəraitdə
B) Saxlayanın mülahizəsinə uyğun olaraq müvafiq bildiyi şəraitdə
C) Onun mühafizəsini, təhlükəsizliyini təmin edən və kənar şəxslər tərəfindən onun ələ
keçirilməsini istisna edən şəaitdə
D) Beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun şəraitdə
E) Əlçatanlığının təmin edildiyi şəraitdə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

Rəy və təklifləriniz üçün
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36. Silahın mühafizəsi ilə bağlı tələbləri hansı orqan müəyyən edir?
A) Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi
B) Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
C) Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
D) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti
E) Standartlaşma və Metrologiya üzrə Dövlət Agentliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

37. Odlu silahın və döyüş sursatının başqa şəxslərə verilməsi mümkündürmü?
A) Yaşı 18-dən yuxarı olan bütün şəxslərə
B) Xidməti vəsiqə əsasında dövlət orqanlarının işçilərinə
C) Yalnız orqanın özünün müəyyən etdiyi xüsusi hallarda icazə verilə bilər
D) Azərbaycan respublikası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının xüsusi icazəsi olmadan
başqa şəxslərə verilməsi
E) Heç bir halda başqa şəxslərə verilməsinə icazə verilmir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

38. Xidməti silah hansı halda tətbiq edilə bilər?
A) Bütün dövlət orqanlarına xüsusi vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar
B) Hüquq mühafizə orqanlarına istənilən vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar
C) Mülki vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar istənilən halda
D) Orqanın özünün müəyyən etdiyi qaydada xidməti vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə
əlaqədar
E) Azərbaycan respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada
xidməti vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

Rəy və təklifləriniz üçün
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39. Zəruri müdafiə və ya son zərurət vəziyyətində xidməti və ya mülki silahın istifadəçisi
qanunla müəyyən edilmiş qaydada ona verilmiş silahı hansı hallarda tətbiq edə bilər? Tam
və doğru cavabı müəyyən edin.
1. Həyatı, sağlamlığı, mülkiyyəti və ya mənzil toxunulmazlığını cinayətkar qəsdlərdən
qorumaq üçün;
2. Digər şəxs tərəfindən silahın ələ keçirilməsinin qarşısını almaq üçün;
3. İnsana hücum edən və ya əhaliyə təhlükə yaradan heyvanı məhv etmək üçün;
4.Yardım çağırmaq üçün;
5.Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş bütün hallarda.
A) 2, 3, 4, 5
B) 1, 2, 3
C) 1, 2, 4, 5
D) 1, 2, 3, 4
E) 1, 2, 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

40. Hansı məqsədlə xidməti və ya mülki silahın istifadəçisi qanunla müəyyən edilmiş
qaydada ona verilmiş silahı tətbiq edə bilər?
A) Azərbaycan Respublikasının mənafeyinə, ictimai mənafeyə, özünü müdafiə edənin və ya
başqasının şəxsiyyətini və ya hüquqlarını qorxu altına alan təhlükəni aradan qaldırmaq
məqsədi ilə
B) Bütün mümkün hallarda
C) Xidməti vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədilə
D) İctimai asayişi bərpa etmək məqsədilə
E) İnsan və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi, vətəndaşlara
vəzifələrinin icrasını təmin etmək məqsədilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

41. Qanunda nəzərdə tutulmuş müstəsna hallarda xidməti və ya mülki silahın tətbiqinə
hansı məqsədlə yol verilir?
A) Yalnız təhlükə ehtimalının qarşısının alınması məqsədi ilə
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B) Yalnız real təhlükənin qarşısının alınması məqsədi ilə
C) Yalnız hüquq və vəzifələrin təmin edilməsi məqsədi ilə
D) İstirahət hüququnun təmin edilməsi məqsədi ilə
E) Qanuni mənafeələrinin təmin edilməsi məqsədi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

42. Silahın tətbiqi kimlərə ziyan yetirməməlidir?
A) Silah tətbiq edilənə
B) Heç kəsə
C) Qanunda belə hal müəyyən edilməmişdir
D) Hadisə iştirakçılarına
E) Üçüncü şəxslərə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

43. Odlu silahı tətbiq etməzdən əvvəl hansı hərəkət edilməlidir?
A) Xəbərdarlıq edilmədən atəş açılmalıdır
B) Yalnız şifahi xəbərdarlıq edilməlidir
C) Şifahi xəbərdarlıq edilməli və ya xəbərdarlıq atəşi açılmalıdır
D) Yalnız xəbərdarlıq atəşi açılmalıdır
E) Ilkin olaraq ayaq hissəsindən atəş açılmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

44.
Xidməti silahın saxlanması, gəzdirilməsi və ya təyinatı üzrə istifadə edilməsi qaydalarının
pozulması hansı məsuliyyətə səbəb olur?
A) İnzibati məsuliyyətə
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elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) İntizam məsuliyyətinə
C) Mülki-hüquqi məsuliyyətə
D) Cinayət məsuliyyətinə
E) Bununla bağlı məsuliyyət nəzərdə tutulmamışdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi

45. Xəbərdarlıq edilmədən silah yalnız hansı halda tətbiq edilə bilər?
A) Xidməti vəzifələrin icrası ilə bağlı bütün hallarda
B) Hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi ilə bağlı istənilən halda
C) Planlaşdırılan hücumun qarşısının alınması məqsədilə
D) Qəfil, yəni birdən-birə gözlənilməz hücum baş verərsə
E) Planlaşdırılan hücümun qarşısının alınması məqsədilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

46. Xidməti və mülki silahın insana qarşı tətbiq edilməsinin hər bir halında silahı tətbiq
etmiş şəxs hansı hərəkətləri etməyə borcludur? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.
1.Bu barədə prokurorluq orqanlarına məlumat verməli;
2.Hadisə yerinin dəyişilməmiş saxlanılmasına çalışmalı;
3.Zərərçəkənlər olduqda onlara tibbi yardım göstərməli;
4.Silahı aidiyyəti üzrə dövlət orqanına təhvil verməli.
A) 1,2,4
B) 2,3,4
C) 1,2,3,4
D) 1,3
E) 1,2,3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

47. Xidməti və mülki silahın tətbiqi qaydası fövqəladə vəziyyət şəraitində dəyişdirilə
bilərmi?
A) Dəyişdirilə bilməz
B) Dəyişdirilə bilər
C) Fövqəladə şəraitdən asılı olaraq dəyişdirilə bilər
D) Bu hal qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır
E) Silah istiadəçisinin mülahizəsinə əsasən dəyişdirilə bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

48. Mülki silahın və ya döyüş sursatının saxlanılması, daşınması və ya satılması qaydalarının
pozulması hansı məsuliyyətə səbəb olur?
A) İntizam məsuliyyətinə
B) İnzibati məsuliyyətə
C) Mülki-hüquqi məsuliyyətə
D) Cinayət məsuliyyətinə
E) Bununla bağlı məsuliyyət nəzərdə tutulmamışdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi

49. Silahla və yüksək təhlükə törədən əşyalarla davranış qaydalarını pozma hansı
məsuliyyətə səbəb olur?
A) İntizam məsuliyyətinə
B) Bununla bağlı məsuliyyət nəzərdə tutulmamışdır
C) Mülki-hüquqi məsuliyyətə
D) Cinayət məsuliyyətinə
E) İnzibati məsuliyyətə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi
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50. Yalnız hücumu dəf etmək təyinatına malik olan gözyaşardıcı, qıcıqlandırıcı və ya qısa
müddətə sinir-iflicedici maddələrlə təchiz edilmiş tapança (revolver), mexaniki-püsgürdücü
və ya aerozol qurğulu qaz silahıdır?
A) Təltif silahı
B) Özünümüdafiə silahı
C) Xidməti silah
D) Tabel silahı
E) Döyüş silahı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

51. İcazənin və şəhadətnamənin ləğv edilməsi ilə bağlı edilmiş xəbərdarlıqda hansı
məlumatlar göstərilməlidir?
A) Ümumi qaydada məlumat verilməli və istifadə hüququnun məhdudlaşdırılması
bildirilməldir
B) İcazənin və şəhadətnamənin ləğv edilməsi vaxtı göstərilməlidir
C) Hüquqi məsuliyyət və digər məsələlər göstərilməli, icazənin və şəhadətnamənin ləğvi ilə
yanaşı, nəzərdə tutulan digər sanksiyalar da göstərilməlidir
D) Məhz hansı hüquqi normaların və ya qaydaların pozulması və yaxud icra olunmaması
göstərilməli, yol verilmiş pozuntuların aradan qaldırılması üçün vaxt təyin edilməlidir
E) İcazəni və şəhadətnamənin ləğvi üçün əsas yaradan hallar sadalanmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

52. İnsan əzələsinin və ya mexaniki qurğunun enerjisi hesabına istiqamətlənmiş hərəkət
əldə edən əşyalarla məsafədən hədəfi zədələmək təyinatına malik olan silahdır?
A) Xidməti silah
B) Özünümüdafiə silahı
C) Soyuq atıcı silah
D) Tabel silahı
E) Döyüş silahı
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

53. Hər hansı şəxsə xüsusi döyüş, qulluq və ya idman sahəsində xidmətlərinə görə mükafat
kimi verilən, atəşi qatarlarla atmaq imkanına malik olmayan silahdır?
A) Təltif silahı
B) Özünümüdafiə silahı
C) Xidməti silah
D) Tabel silahı
E) Döyüş silahı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

54. Xidməti və ya mülki silahın istehsalına, satışına verilmiş hüquq və ya əldə edilməsinə
verilmiş xüsusi icazə müəyyən edilmiş qaydada ləğv olunduqda:
A) Xidməti və ya mülki silahdan istifadənin dayandırılması ilə bağlı sahibinə təqdimat verir
B) Xidməti və ya mülki silahın məhv edilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunur
C) Xidməti və ya mülki silah Dövlət Kadastr qeydiyyatından çıxarılır
D) Xidməti və ya mülki silah Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının balansına daxil edilir
E) Xidməti və ya mülki silah Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
tərəfindən geri alınır:
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

55. Fövqəladə və ya hərbi vəziyyətin qüvvədə olduğu müddət ərzində onun tətbiq edildiyi
ərazidə fiziki şəxslərdən odlu və soyuq silahın, döyüş sursatının müvəqqəti götürülməsinə
yol verilə bilər:
A) “Fövqəladə vəziyyət haqqında” və “Hərbi vəziyyət haqqında” Azərbaycan
Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq
B) Fiziki şəxslərdən odlu və soyuq silahın, döyüş sursatının müvəqqəti götürülməsinə yol
verilmir
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C) Fiziki şəxslərdən odlu və soyuq silahın, döyüş sursatı yalnız daimi götürülə bilər
D) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq
E) Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

56. Geri alınmış və müsadirə edilmiş, texniki cəhətdən istismara yararlı xidməti və ya mülki
silah hansı qaydada satılmalıdır?
A) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq dövlət müəssisələri
vasitəsilə
B) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq istehsalçı müəssisə
vasitəsilə
C) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq bu silahlar digər dövlət
orqanlarına təhvil verilir
D) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq silah satmaq hüququ olan
müəssisələr vasitəsi ilə
E) Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi vasitəsilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

57. Hansı odlu silah və onun döyüş sursatı Azərbaycan Respublikası müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada əvəzsiz olaraq geri alınır və məhv edilir?
A) Təlim atəşi zamanı
B) Təmir edilməsi mümkün olmayan, texniki şərtlərə uyğun gəlməyən
C) İstifadə müddəti 5 ildən artıq olan
D) Yararlılıq müddəti göstərilməyən və istifadə müddətindən 10 il keçən
E) İstifadə müddəti 10 ildən artıq olan
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu
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58. Müvafiq olaraq xidməti silahın saxlanılması və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi
hüququnu təsdiq edən, yaxud vətəndaşın odlu ov və ya idman silahının saxlanılması və
təyinatı üzrə istifadə edilməsi hüququnu təsdiq edən şəhadətnamə ləğv edildikdə və yaxud
bu sənədlərin etibarlıq müddəti uzadılmadıqda:
A) Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı silahın qeydiyyatını ləğv
edilməsini təmin edir
B) Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı silahdan istifadə
edilməməsi barədə sahibinə xəbərdarlıq edir
C) Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı silahı geri alaraq onun
uzunmüddətli saxlanılmasını təmin edir
D) Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı silahı geri alaraq
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş tədbirləri görür.
E) Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı silahı geri alaraq məhv
edilməsini təmin edir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

59. Silahın geri alınması qaydasını hansı orqan müəyyən edir?
A) Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi
B) Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
C) Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
D) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti
E) Standartlaşma və Metrologiya üzrə Dövlət Agentliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

60. Xidməti silah istifadəçisinin silah tətbiq etmək hüququ varmı?
A) Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada tətbiq
edə bilər
B) Şəxsi mülahizəsinə əsasən lazım bildiyi hallarda və qaydada tətbiq edə bilər
C) Yalnız zəruri müdafiə hallarında istifadə edə bilər
D) Yalnız son zərurət hallarında istifadə edə bilər
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E) Heç bir halda silah tətbiqinə icazə verilmir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

61. Xidməti silah istifadəçisi aşağıdakı vəzifələrdən hansıları yerinə yetirməlidir? Tam və
doğru cavabı müəyyən edin:
1.Qanunun tələblərinə əsasən silahın saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə
istifadə edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi qaydalara riayət etməli;
2. Silahın tətbiqi şəraitində yararlılığının müəyyən edilməsi üçün vaxtaşırı silahı
yoxlamadan keçirməli;
3.Qanunun tələblərinə əsasən Azərbaycan Respublikası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi qaydada silahın və döyüş sursatının saxlanılmasını təmin etməli;
4.Müvafiq silahın saxlanılması və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi hüququnu təsdiq
edən şəhadətnamə itdikdə, sənədin itdiyi şəraiti göstərməklə şəhadətnaməni vermiş
Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanına müraciət etməlidir.
A) 1,2,3
B) 1,2,3,4
C) 2.3
D) 1, 2,4
E) 2,3,4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

62. Xidməti silah istifadəçisi müvafiq silahın saxlanılması və ondan təyinatı üzrə istifadə
edilməsi hüququnu təsdiq edən şəhadətnamə itdikdə, bu halda hansı vəzifəni yerinə
yetirməlidir?
A) Silahı aidiyyəti üzrə müvafiq icra hakimiyyətinə qaytarmalıdır
B) Sənədin itdiyi şəraiti göstərməklə yuxarı dövlət orqanına müraciət etməldir
C) Sənədin itdiyi şəraiti göstərməklə şəhadətnaməni vermiş Azərbaycan Respublikasının
müvafiq icra hakimiyyəti orqanına müraciət etməlidir
D) Şəhadətnamənin etirbarsız sayılmaslı ilə bağlı onu vermiş Azərbaycan Respublikasının
müvafiq icra hakimiyyəti orqanına müraciət etməlidir
E) Silahdan istifadə hüququnun ləğv edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının müvafiq
icra hakimiyyəti orqanına müraciət etməlidir
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

63. Qanunvericiliyin tələbləri pozmaqla odlu silahın, döyüş sursatının və soyuq silahın
istehsalını, gətirilməsini, aparılmasını, idxalını, ixracını, satışını, əldə edilməsini, başqasına
verilməsini, kolleksiya edilməsini, sərgisinin keçirilməsini, saxlanılmasını, gəzdirilməsini,
daşınmasını, göndərilməsini, istifadə edilməsini, götürülməsini və ya məhv edilməsini
həyata keçirən şəxslər hansı qaydada məsuliyyət daşıyırlar?
A) Əməlin ağırlıq dərəcəsindən asılı olmayaraq intizam məsuliyyətinə cəlb olunurlar
B) Əməlin xarakterindən asılı olmayaraq inzibati məsuliyyətə cəlb olunmaqla cərimə
olunurlar
C) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş mülki məsuliyyətə cəlb
olunurlar
D) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş məsuliyyət daşıyırlar
E) Göstərilən hallarla bağlı məsuliyyət nəzərdə tutulmamışdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

64. “Zəfər” seriyalı tapançaların xüsusiyyətlərindəndir?
1.Atomatik yüklənmə lülənin qısa geri təpməsinə əsasən qurulub;
2.Lülənin kilidləməsi və açılması isə ənənəvi üsulla yerinə yetirilir;
3.Tətikdən istifadə edərək özünüyükləmə mexanizmindən istifadə edilir;
4.Silah çərçivəsinin sol tərəfində zərbə mexanizmini də avtomatik sığortalayan bayraq tipli
qoruyucu yerləşdirilib;
5.Dolu tapança birinin əlindən yerə düşdükdə, qoruyucu atıcı və ətrafdakıları təsadüfi
atəşdən müdafiə edir.
A) 3, 4, 5
B) 1, 2, 3, 5
C) 1, 2, 4, 5
D) 1, 2, 3, 4
E) 1, 2, 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: https://ordu.az/az/news/161906/zefer-yaxin-doyusun-qorxunc-silahidir
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65. “Zəfər” seriyalı tapançalarda tətikdən istifadə edərək hansı mexanizmindən istifadə
edilir?
A) Özünüyükləmə mexanizmindən
B) Ardıcıl yoxlama mexanizmindən
C) Növbələmə mexanizmindən
D) Müdaxilə mexanizmindən
E) Mexaniki tənzimləmə mexanizmiindən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: https://ordu.az/az/news/161906/zefer-yaxin-doyusun-qorxunc-silahidir

66. “Zəfər” seriyalı dolu tapança birinin əlindən yerə düşdükdə, qoruyucu hansı funksiyanı
yerinə yetirir?
A) Silahın zədələnməsinin qarşısını alır
B) Atıcı və ətrafdakıları təsadüfi atəşdən müdafiə edir
C) Silahın kənara düşməsinin qarşısını alır
D) Səsboğucu funksiyanın işə düşməsini təmin edir
E) Silahın yararlılıq vəziyyətinin saxlanılmasını təmin edir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: https://ordu.az/az/news/161906/zefer-yaxin-doyusun-qorxunc-silahidir

67. "Zəfər K" tapançasının atəş məsafəsi nə qədərdir?
A) 50 m
B) 100 m
C) 80 m
D) 30 m
E) 75 m
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: https://ordu.az/az/news/161906/zefer-yaxin-doyusun-qorxunc-silahidir
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68. "Zəfər K" tapançasının xəzinə tutumu nə qədərdi?
A) 5/10 * mərmi (sifarişlə)
B) 7 mərmi
C) 12 mərmi
D) 25/30 mərmi (sifarişlə)
E) 10/15 * mərmi (sifarişlə)
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: https://ordu.az/az/news/161906/zefer-yaxin-doyusun-qorxunc-silahidir

69. "Zəfər K" tapançasının boş kütləsi nə qədərdi?
A) 600 q
B) 450 q
C) 930 q
D) 550 q
E) 700 q
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: https://ordu.az/az/news/161906/zefer-yaxin-doyusun-qorxunc-silahidir

70. "Zəfər K" tapançasının lüləsinin uzunluğu nə qədərdi?
A) 102 mm
B) 98 mm
C) 80 mm
D) 120 mm
E) 130 m
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: https://ordu.az/az/news/161906/zefer-yaxin-doyusun-qorxunc-silahidir

71. "Zəfər K" tapançasının çapı hansı bənddə doğru göstərilmişdir?
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A) 10x19 mm “Luger/Parabellum”
B) 10x20 mm “Luger/Parabellum”
C) 9x21mm “Luger/Parabellum”
D) 8x18 mm “Luger/Parabellum”
E) 9x19 mm “Luger/Parabellum”
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: https://ordu.az/az/news/161906/zefer-yaxin-doyusun-qorxunc-silahidir

72. "Zəfər K" tapançasında mərminin ilkin sürəti nə qədərdi?
A) 350 ± 10 m/s
B) 380 ± 10 m/s
C) 390 ± 10 m/s
D) 375 ± 10 m/s
E) 340 ± 10 m/s
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: https://ordu.az/az/news/161906/zefer-yaxin-doyusun-qorxunc-silahidir

73. "Zəfər K" tapançasında istismar temperatur intervalı:
A) ± 30° C
B) ± 40° C
C) ± 70° C
D) ± 50° C
E) ± 100° C
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: https://ordu.az/az/news/161906/zefer-yaxin-doyusun-qorxunc-silahidir

74. "Zəfər P" Taktiki-Texniki Xüsusiyyətlərindən biri doğru göstərilməmişdir:
A) Çapı: 9x19 mm
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B) Atəş məsafəsi: 100 m
C) Xəzinə tutumu: 15/17/20 * mərmi (sifarişlə)
D) Sistem: yarım avtomatik, qısa geri təpmə
E) Nişangah: ön, tənzimlənən
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: https://ordu.az/az/news/161906/zefer-yaxin-doyusun-qorxunc-silahidir

75. "Zəfər P" Taktiki-Texniki Xüsusiyyətlərindən biri doğru göstərilməmişdir:
A) Qoruyucu: iki vəziyətli mexaniki bloklama
B) Boş kütləsi: 595 q
C) Parametrləri: 174x127x30 mm (uzunluq, hündürlük, en)
D) Lülənin uzunluğu: 102 mm
E) İstismar temperatur intervalı: ± 70° C
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: https://ordu.az/az/news/161906/zefer-yaxin-doyusun-qorxunc-silahidir

76. "Zəfər P" Taktiki-Texniki Xüsusiyyətlərindən biri doğru göstərilməmişdir:
A) Güllənin ilkin sürəti: 450 ± 10 m/s
B) Boş kütləsi: 595 q
C) Parametrləri: 174x127x30 mm (uzunluq, hündürlük, en)
D) Lülənin uzunluğu: 102 mm
E) İstismar temperatur intervalı: ± 50° C
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: https://ordu.az/az/news/161906/zefer-yaxin-doyusun-qorxunc-silahidir

77. "Zəfər P" tapançasının atəş məsafəsi nə qədərdir?
A) 50 m
B) 100 m
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C) 80 m
D) 30 m
E) 75 m
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: https://ordu.az/az/news/161906/zefer-yaxin-doyusun-qorxunc-silahidir

78. "Zəfər P" tapançasının boş kütləsi nə qədərdi?
A) 600 q
B) 800 q
C) 930 q
D) 550 q
E) 595 q
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: https://ordu.az/az/news/161906/zefer-yaxin-doyusun-qorxunc-silahidir

79. "Zəfər P" tapançasının lüləsinin uzunluğu nə qədərdi?
A) 120 mm
B) 98 mm
C) 80 mm
D) 102 mm
E) 130 m
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: https://ordu.az/az/news/161906/zefer-yaxin-doyusun-qorxunc-silahidir

80. "Zəfər P" tapançasının parametrləri hansı bənddə doğru göstərilmişdir?
A) 120x100x30 mm (uzunluq, hündürlük, en)
B) 154x137x40 mm (uzunluq, hündürlük, en)
C) 174x127x30 mm (uzunluq, hündürlük, en)

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) 190x180x50 mm (uzunluq, hündürlük, en)
E) 200x1180x60 mm (uzunluq, hündürlük, en)
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: https://ordu.az/az/news/161906/zefer-yaxin-doyusun-qorxunc-silahidir

81. 9x19 mm-lik “ZƏFƏR”, “ZƏFƏR-K”, “ZƏFƏR-P” və “İNAM” tipli tapançalar nə üçün
nəzərdə tutulub?
A) Müdafiə silahı olaraq düşmənin canlı qüvvəsinə uzaq məsafələrdə zərər vurmaq
B) Fərdi hücum və müdafiə silahı olaraq düşmənin zirehli texnikasına qısa məsafələrdə
zərər vurmaq
C) Fərdi hücum və müdafiə silahı olaraq düşmənin zirehli texnikasına uzaq məsafələrdə
zərər vurmaq
D) Fərdi hücum və müdafiə silahı olaraq düşmənin canlı qüvvəsinə qısa məsafələrdə zərər
vurmaq
E) Fərdi hücum və müdafiə silahı olaraq düşmənin canlı qüvvəsinə uzaq məsafələrdə zərər
vurmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://e-derslik.edu.az/books/443/units/unit-1/page195.xhtml

82. “ZƏFƏR”, “ZƏFƏR-K” və “ZƏFƏR-P” tipli tapançalardan atəş aparmaq üçün hansı
patronlardan istifadə olunur?
A) MDB standartına uyğun bütün növ 9x19 mm-lik tapança patronlarından
B) NATO standartına uyğun bütün növ 9x19 mm-lik tapança patronlarından
C) NATO standartına uyğun bütün növ 10x20 mm-lik tapança patronlarından
D) MDB standartına uyğun bütün növ 10X20 mm-lik tapança patronlarından
E) NATO standartına uyğun bütün növ 11x24 mm-lik tapança patronlarından
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://e-derslik.edu.az/books/443/units/unit-1/page195.xhtml

83. Xidməti silahı saxlamaq və təyinatı üzrə istifadə etmək hüququna hansı şəxslər malik ola
bilər?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Yalnız xidməti silahın saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi
qaydaları üzrə hazırlıq proqramı üzrə qənaətbəxş bilik və bacarıq nümayiş etdirmiş şəxslər
B) Xidməti silahdan istifadə üzrə qənaətbəxş bilik və bacarıq nümayiş etdirmiş şəxslər
C) Yalnız xidməti silahın saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi
qaydaları üzrə hazırlıq proqramına cəlb edilməsi nəzərdə tutulan şəxslər
D) Hüquq mühafizə orqanlarına işə qəbul olunmaq hüququ olan şəxslər
E) Hərbi xidmət keçmiş, yaşı 18-dən az olmayan, azərbaycan respublikasının vətəndaşlığına
malik olan şəxslər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti silahın
saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi qaydaları üzrə hazırlıq
proqramı, odlu silahın istifadəçisinin həmin silahın tətbiqi şəraitində yararlılığı baxımından
dövri olaraq yoxlamadan keçirilməsi qaydaları, habelə xidməti silahın əldə edilməsi və onun
fiziki şəxslərə verilməsi Qaydası"

84. Xidməti silahın saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi
qaydaları üzrə hazırlıq proqramı hansı subyekt tərəfindən tərtib edilir?
A) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti ilə razılaşdırılmaqla müəyyən
edilmiş qaydada xidməti silah əldə etmiş dövlət orqanları və hüquqi şəxslər
B) Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla müəyyən edilmiş
qaydada xidməti silah əldə etmiş fiziki şəxslər
C) Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənaye Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla müəyyən
edilmiş qaydada xidməti silah əldə etmiş dövlət orqanları və hüquqi şəxslər
D) Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla müəyyən edilmiş
qaydada xidməti silah əldə etmiş dövlət orqanları və hüquqi şəxslər
E) Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla müəyyən edilmiş
qaydada xidməti silah əldə etmiş dövlət orqanları və hüquqi şəxslər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti silahın
saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi qaydaları üzrə hazırlıq
proqramı, odlu silahın istifadəçisinin həmin silahın tətbiqi şəraitində yararlılığı baxımından
dövri olaraq yoxlamadan keçirilməsi qaydaları, habelə xidməti silahın əldə edilməsi və onun
fiziki şəxslərə verilməsi Qaydası"

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

85. Xidməti silahın saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi
qaydaları üzrə hazırlıq proqramında aşağıdakılardan hansılar nəzərdə tutulmalıdır? Tam və
düzgün cavabı müəyyən edin.
1. Silahın maddi-texniki hissəsi və taktiki-texniki məlumatları üzrə biliyinin yoxlanılması;
2.Silahın saxlanılması, gəzdirilməsi və təyinatı üzrə istifadə edilməsi üzrə bilik və bacarığın
yoxlanılması;
3.Praktiki atəşin aparılması üzrə bilik və bacarığın yoxlanılması;
4.Silahın istehsal qaydalarının öyrədilməsi;

A) 1,2,3
B) 2,3,4
C) 1,2,4
D) 1,3,4
E) 1,2,3,4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti silahın
saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi qaydaları üzrə hazırlıq
proqramı, odlu silahın istifadəçisinin həmin silahın tətbiqi şəraitində yararlılığı baxımından
dövri olaraq yoxlamadan keçirilməsi qaydaları, habelə xidməti silahın əldə edilməsi və onun
fiziki şəxslərə verilməsi Qaydası"

86. Xidməti silah istifadəçilərinin hansı müddətdən bir proqram üzrə müvafiq bilik və
bacarığı yoxlanılmalıdır?
A) İldə bir dəfədən az olmayaraq
B) İldə iki dəfədən az olmayaraq
C) Rübdə bir dəfədən az olmayaraq
D) Xidməti vəzifələrin icrasında dəyişiklik olduqda
E) Beş ildə bir dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti silahın
saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi qaydaları üzrə hazırlıq
proqramı, odlu silahın istifadəçisinin həmin silahın tətbiqi şəraitində yararlılığı baxımından
dövri olaraq yoxlamadan keçirilməsi qaydaları, habelə xidməti silahın əldə edilməsi və onun
fiziki şəxslərə verilməsi Qaydası"

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

87. İlk dəfə xidməti silah verilən şəxslərin proqram üzrə müvafiq bilik və bacarığı nə vaxt
yoxlanılmalıdır?
A) İşçiyə silah vermək məqsədilə rəhbərin verdiyi vəsatətdən sonra
B) İşçiyə silah vermək məqsədilə rəhbərin verdiyi vəsatətdən qabaq
C) İş ilinin əvvəlində
D) İş ilinin sonunda
E) Təqvim ilinin yanvar ayının sonunadək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti silahın
saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi qaydaları üzrə hazırlıq
proqramı, odlu silahın istifadəçisinin həmin silahın tətbiqi şəraitində yararlılığı baxımından
dövri olaraq yoxlamadan keçirilməsi qaydaları, habelə xidməti silahın əldə edilməsi və onun
fiziki şəxslərə verilməsi Qaydası"

88. Şəxslərin proqram üzrə bilik və bacarığı hansı qaydada yoxlanılır və qiymətləndirilir?
A) DİN əməkdaşının iştirakı ilə xidməti silahın verildiyi dövlət orqanı və ya hüquqi şəxsin
rəhbəri tərəfindən yoxlanılır və qiymətləndirilir
B) DTX əməkdaşının iştirakı ilə xidməti silahın verildiyi dövlət orqanı və ya hüquqi şəxsin
rəhbəri tərəfindən yoxlanılır və qiymətləndirilir
C) DİN tərəfindən yaradılmış komissiya tərəfindən yoxlanılır və qiymətləndirilir
D) DİN əməkdaşının iştirakı ilə xidməti silahın verildiyi dövlət orqanı və ya hüquqi şəxs
tərəfindən təşkil edilən komissiya tərəfindən yoxlanılır və qiymətləndirilir
E) DTX əməkdaşının iştirakı ilə xidməti silahın verildiyi dövlət orqanı və ya hüquqi şəxs
tərəfindən təşkil edilən komissiya tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti silahın
saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi qaydaları üzrə hazırlıq
proqramı, odlu silahın istifadəçisinin həmin silahın tətbiqi şəraitində yararlılığı baxımından
dövri olaraq yoxlamadan keçirilməsi qaydaları, habelə xidməti silahın əldə edilməsi və onun
fiziki şəxslərə verilməsi Qaydası"

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

89. Komissiyanın qərarına əsasən kimlərə xidməti silah saxlamaq və təyinatı üzrə istifadə
etmək hüququnu təsdiq edən şəhadətnamə verilmir və ya əvvəllər verilmiş şəhadətnaməsi
geri alınır?
A) Son iş ilində intizam tənbeh tədbiri tətbiq edilmiş şəxslərə
B) Son bir il ərzində proqramda iştirak etməyən şəxslərə
C) Pensiya yaşına çatmış şəxslərə
D) Proqram üzrə qeyri-qənaətbəxş bilik və bacarıq nümayiş etdirən şəxslərə
E) Proqram üzrə qənaətbəxş bilik və bacarıq nümayiş etdirən şəxslərə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti silahın
saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi qaydaları üzrə hazırlıq
proqramı, odlu silahın istifadəçisinin həmin silahın tətbiqi şəraitində yararlılığı baxımından
dövri olaraq yoxlamadan keçirilməsi qaydaları, habelə xidməti silahın əldə edilməsi və onun
fiziki şəxslərə verilməsi Qaydası"

90. Şəhadətnamə verilməyən və ya əvvəllər verilmiş şəhadətnamə geri alınan şəxslər
proqram üzrə bilik və bacarığın növbəti dəfə yoxlanması prosesində iştirak edə bilərmi?
A) Yalnız ən azı bir il keçdikdən sonra iştirak edə bilər
B) Yalnız ən azı iki il keçdikdən sonra iştirak edə bilər
C) Yalnız əlavə kurs keçərək sertifikat təqdim etdikdən sonra iştirak edə bilər
D) İştirak edə bilər
E) İştirak edə bilməz
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti silahın
saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi qaydaları üzrə hazırlıq
proqramı, odlu silahın istifadəçisinin həmin silahın tətbiqi şəraitində yararlılığı baxımından
dövri olaraq yoxlamadan keçirilməsi qaydaları, habelə xidməti silahın əldə edilməsi və onun
fiziki şəxslərə verilməsi Qaydası"

91. Xidməti odlu silahın daimi atəşə yararlı vəziyyətdə saxlanılması üçün onun istifadəçisi
tərəfindən hansı tədbirlər görülməlidir?
A) Bu məqsədlə silahın dəqiqləşdirilmiş qeydiyyatının aparılması təmin olunmalıdır

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Bu məqsədlə silahın dövrü olaraq istifadəsi təmin edilməlidir
C) Silahın vaxtaşırı atəş vəziyyətinin yoxlanılması məqsədilə ondan atəş edilməlidir
D) Silahın istifadə ilə bağlı sertifikatının qüvvədə müddətinə nəzarət edilir
E) Bu məqsədlə silahın vaxtında təmizlənməsi və saxlanması qaydalarına riayət edilməsi
təmin olunmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti silahın
saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi qaydaları üzrə hazırlıq
proqramı, odlu silahın istifadəçisinin həmin silahın tətbiqi şəraitində yararlılığı baxımından
dövri olaraq yoxlamadan keçirilməsi qaydaları, habelə xidməti silahın əldə edilməsi və onun
fiziki şəxslərə verilməsi Qaydası"

92. Odlu silahın istifadəçisinin həmin silahın tətbiqi şəraitində yararlılığı baxımından dövri
olaraq yoxlamadan keçirilməsinin konkret qaydaları barədə müvafiq dövlət orqanları və
hüquqi şəxslər tərəfindən hansı orqanla razılaşdıırlmaqla təlimatlar tərtib olunur
3.3. Xidməti vəzifəni icra etmək üçün hər dəfə xidmətə çıxmazdan əvvəl istifadəçi
tərəfindən xidməti silahın və onun döyüş sursatının xarici müayinəsi aparılır,
mexanizmlərin düzgün işləməsi yoxlanılır.
3.4. Xidməti odlu silahın atəşə yararlılığı təlim atəşi zamanı yoxlanılır.
3.5. Uzun müddət istifadə olunmayan xidməti odlu silahın saz vəziyyətdə olub-olmaması
yoxlanılarkən onun tərkib hissələrinin və bütün mexanizmlərin düzgün işləməsinə xüsusi
diqqət yetirilməlidir.
3.6. Müəyyən edilmiş qaydada xidməti silahın saxlanma şəraiti DİN tərəfindən
yoxlanılarkən xidməti silahların xarici müayinəsi keçirilir, həmin silahların tərkib
hissələrinin vəziyyəti və mexanizmlərinin düzgün işləyib-işləməməsi müəyyən edilir.
A) Daxili İşlər Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla
B) Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti ilə razılaşdırmaqla
C) Ovçular Birliyi ilə razılaşdırmaqla
D) Müdafiə Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla
E) Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti silahın

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi qaydaları üzrə hazırlıq
proqramı, odlu silahın istifadəçisinin həmin silahın tətbiqi şəraitində yararlılığı baxımından
dövri olaraq yoxlamadan keçirilməsi qaydaları, habelə xidməti silahın əldə edilməsi və onun
fiziki şəxslərə verilməsi Qaydası"

93. Silahın saxlanılması və istifadəsi ilə bağlı müddəalardan hansı biri doğru deyil?
A) Xidməti vəzifəni icra etmək üçün hər dəfə xidmətə çıxmazdan əvvəl istifadəçi tərəfindən
xidməti silahın və onun döyüş sursatının xarici müayinəsi aparılır, mexanizmlərin düzgün
işləməsi yoxlanılır.
B) Xidməti odlu silahın atəşə yararlılığı təlim atəşi zamanı yoxlanılır.
C) Uzun müddət istifadə olunmayan xidməti odlu silahın saz vəziyyətdə olub-olmaması
yoxlanılarkən onun tərkib hissələrinin və bütün mexanizmlərin düzgün işləməsinə xüsusi
diqqət yetirilməlidir.
D) Müəyyən edilmiş qaydada xidməti silahın saxlanma şəraiti DİN tərəfindən yoxlanılarkən
xidməti silahların xarici müayinəsi keçirilir, həmin silahların tərkib hissələrinin vəziyyəti və
mexanizmlərinin düzgün işləyib-işləməməsi müəyyən edilir.
E) Uzun müddət istifadə olunmayan xidməti odlu silahın saz vəziyyətdə olub-olmaması
yalnız atəş zamanı yoxlanılmlıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti silahın
saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi qaydaları üzrə hazırlıq
proqramı, odlu silahın istifadəçisinin həmin silahın tətbiqi şəraitində yararlılığı baxımından
dövri olaraq yoxlamadan keçirilməsi qaydaları, habelə xidməti silahın əldə edilməsi və onun
fiziki şəxslərə verilməsi Qaydası"

94. Xidməti silah hansı dövlət orqanlarına və hüquqi şəxslərə hansı orqanın xüsusi icazəsi
ilə verilir?
A) Müdafiə Nazirliyinin xüsusi icazəsi ilə
B) Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin xüsusi icazəsi ilə
C) Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi icazəsi ilə
D) Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin xüsusi icazəsi ilə
E) Nazirlər Kabinetinin xüsusi icazəsi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti silahın
saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi qaydaları üzrə hazırlıq
proqramı, odlu silahın istifadəçisinin həmin silahın tətbiqi şəraitində yararlılığı baxımından
dövri olaraq yoxlamadan keçirilməsi qaydaları, habelə xidməti silahın əldə edilməsi və onun
fiziki şəxslərə verilməsi Qaydası"

95. Hansı dövlət orqanlarına və hüquqi şəxslərə xidməti silah verilir?
A) Regional qurumları olan dövlət orqanlarına və hüquqi şəxslərə
B) Bütün dövlət orqanlarına
C) Xüsusi nizamnamə məqsədləri olan
D) Sərhədyanı bölgələrdə yerləşən dövlət orqanlarına və hüquqi şəxslərə
E) Ali kateqoroyadan olan bütün dövlət orqanlarına
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti silahın
saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi qaydaları üzrə hazırlıq
proqramı, odlu silahın istifadəçisinin həmin silahın tətbiqi şəraitində yararlılığı baxımından
dövri olaraq yoxlamadan keçirilməsi qaydaları, habelə xidməti silahın əldə edilməsi və onun
fiziki şəxslərə verilməsi Qaydası"

96. Dövlət orqanına və ya hüquqi şəxsə xüsusi icazə nə əsasında verilir?
A) Dövlət orqanı və ya hüquqi şəxsin tələbi əsasında
B) Dövlət orqanı və ya hüquqi şəxsin təklifi əsasında
C) Dövlət orqanı və ya hüquqi şəxsin təqdimatı əsasında
D) Dövlət orqanı və ya hüquqi şəxsin ərizəsi əsasında
E) Dövlət orqanı və ya hüquqi şəxsin sifarişi əsasında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti silahın
saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi qaydaları üzrə hazırlıq
proqramı, odlu silahın istifadəçisinin həmin silahın tətbiqi şəraitində yararlılığı baxımından
dövri olaraq yoxlamadan keçirilməsi qaydaları, habelə xidməti silahın əldə edilməsi və onun
fiziki şəxslərə verilməsi Qaydası"
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97. Xüsusi icazə alınması üçün təqdim edilmiş ərizədə hansı məlumatlar göstərilməlidir?
Tam və düzgün cavabı müəyyən edin. 1.xidməti silah və onun döyüş sursatının alınma
məqsədi, 2.xidməti silah və onun döyüş sursatınınadı 3.xidməti silah və onun döyüş
sursatının markası, növü 4.xidməti silah və onun döyüş sursatının miqdarı 5.xidməti silah
və onun döyüş sursatının alınma yeri dəqiq göstərilməli
A) 1,2,3,4,5
B) 1,2,3,4
C) 1,2,3,5
D) 2,3,4,5
E) 2,3,4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti silahın
saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi qaydaları üzrə hazırlıq
proqramı, odlu silahın istifadəçisinin həmin silahın tətbiqi şəraitində yararlılığı baxımından
dövri olaraq yoxlamadan keçirilməsi qaydaları, habelə xidməti silahın əldə edilməsi və onun
fiziki şəxslərə verilməsi Qaydası"

98. Xüsusi icazənin verilməsi ilə bağlı ərizə verildikdən sonra hansı müddət ərzindən DİN
xidməti silahın əldə edilməsinə xüsusi icazə verilməsi və ya belə icazənin verilməsindən
imtina edilməsi (səbəbləri göstərilməklə) barədə qərar qəbul etməlidir?
A) Ən geci 10 iş günü müddətində
B) Ən geci 1 ay müddətində
C) Ən geci 15 gün müddətində
D) Ən geci 2 ay müddətində
E) Ən geci 20 gün müddətində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti silahın
saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi qaydaları üzrə hazırlıq
proqramı, odlu silahın istifadəçisinin həmin silahın tətbiqi şəraitində yararlılığı baxımından
dövri olaraq yoxlamadan keçirilməsi qaydaları, habelə xidməti silahın əldə edilməsi və onun
fiziki şəxslərə verilməsi Qaydası"
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99. Xidməti silahın əldə edilməsinə xüsusi icazə verilməsi barədə qərarda hansı məlumatlar
göstərilir? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin. 1.Xidməti silahın və onun döyüş sursatının
adı 2.Xidməti silahın və onun döyüş sursatının markası 3.Xidməti silahın və onun döyüş
sursatının növü 4.Xidməti silahın və onun döyüş sursatının miqdarı 5.İcazənin verilmə tarixi
və etibarlılıq müddəti
4.5. Dövlət orqanı və hüquqi şəxs xüsusi icazə əsasında aldığı xidməti silahı silah əldə
edildikdən sonra iki həftə ərzində DİN-də qeydiyyata aldırmalıdır. [11]
4
A) 2,3,4
B) 1,2,3,4
C) 1,2,3,5
D) 2,3,4,5
E) 1,2,3,4,5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti silahın
saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi qaydaları üzrə hazırlıq
proqramı, odlu silahın istifadəçisinin həmin silahın tətbiqi şəraitində yararlılığı baxımından
dövri olaraq yoxlamadan keçirilməsi qaydaları, habelə xidməti silahın əldə edilməsi və onun
fiziki şəxslərə verilməsi Qaydası"

100. Dövlət orqanı və hüquqi şəxs xüsusi icazə əsasında aldığı xidməti silahı hansı müddət
ərzində DİN-də qeydiyyata aldırmalıdır?
A) Ən geci iki həftə müddətində
B) Ən geci bir ay müddətində
C) Ən geci on gün müddətində
D) Ən geci iki ay müddətində
E) Ən geci iyirmi gün müddətində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti silahın
saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi qaydaları üzrə hazırlıq
proqramı, odlu silahın istifadəçisinin həmin silahın tətbiqi şəraitində yararlılığı baxımından
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dövri olaraq yoxlamadan keçirilməsi qaydaları, habelə xidməti silahın əldə edilməsi və onun
fiziki şəxslərə verilməsi Qaydası"

101. Xidməti silah və onun döyüş sursatı kimlərə verilə bilər?
A) Bütün dövlət orqanlarının əməkdaşlarına
B) Yalnız hüquq mühafizə orqanlarının bütün əməkdaşlarına
C) Yalnız ali hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələrinə
D) Yalnız xidməti silahın saxlanılması və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi hüququnu
təsdiq edən şəhadətnaməyə malik olan dövlət orqanının və hüquqi şəxsin işçisinə
E) Yalnız Silahlı Qüvvələrin mülki işləri həyata keçirən işləri həyata keçirən işçisinə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti silahın
saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi qaydaları üzrə hazırlıq
proqramı, odlu silahın istifadəçisinin həmin silahın tətbiqi şəraitində yararlılığı baxımından
dövri olaraq yoxlamadan keçirilməsi qaydaları, habelə xidməti silahın əldə edilməsi və onun
fiziki şəxslərə verilməsi Qaydası"

102. Xidməti silahı hər hansı işçiyə vermək məqsədi ilə dövlət orqanının və ya hüquqi
şəxsin rəhbəri Daxili İşlər Nazirliyinə göndərdiyi vəsatət vəsatətə göstərilən sənədlərdən
hansı biri əlavə olunur?

A) İşçinin əmək müqaviləsinin surəti
B) İşçinin xarici pasportunun surəti
C) İşçinin sağlamlığı haqqında tibbi arayış
D) İşçinin yaşayış yerindən arayış
E) İşçinin ailə vəziyyəti haqqında arayış
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti silahın
saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi qaydaları üzrə hazırlıq
proqramı, odlu silahın istifadəçisinin həmin silahın tətbiqi şəraitində yararlılığı baxımından
dövri olaraq yoxlamadan keçirilməsi qaydaları, habelə xidməti silahın əldə edilməsi və onun
fiziki şəxslərə verilməsi Qaydası"
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103. Dövlət orqanlarının və hüquqi şəxslərin hərbiləşdirilmiş mühafizə dəstələrinə avtomat
silahının ayrılmasına hansı halda yol verilir?
A) Yalnız müstəsna hallarda Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhülkəsizlik Xidmətinin
xüsusi icazəsi ilə
B) Yalnız müstəsna hallarda Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər nazirinin xüsusi icazəsi ilə
C) Yalnız müstəsna hallarda həmin dövlət orqanın rəhbərinin xüsusi icazəsi ilə
D) Avtomat silahından istifadə edilməsi üçün xüsusi icazə tələb olunmur
E) Yalnız müstəsna hallarda Azərbaycan Respublikası Müdafiə nazirinin xüsusi icazəsi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti silahın
saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi qaydaları üzrə hazırlıq
proqramı, odlu silahın istifadəçisinin həmin silahın tətbiqi şəraitində yararlılığı baxımından
dövri olaraq yoxlamadan keçirilməsi qaydaları, habelə xidməti silahın əldə edilməsi və onun
fiziki şəxslərə verilməsi Qaydası"

104. Xidməti odlu silahın atəşə yararlılığı nə vaxt yoxlanılır?
A) Təlim atəşi zamanı
B) İstehsalat zamanı
C) Atəşə yararlılığı yoxlanılmır
D) Xüsusi təlimlərdən sonra
E) Xidmətə çıxmazdan əvvəl
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti silahın
saxlanılması, gəzdirilməsi və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi qaydaları üzrə hazırlıq
proqramı, odlu silahın istifadəçisinin həmin silahın tətbiqi şəraitində yararlılığı baxımından
dövri olaraq yoxlamadan keçirilməsi qaydaları, habelə xidməti silahın əldə edilməsi və onun
fiziki şəxslərə verilməsi Qaydası"

105. Xidməti və mülki silahın, onun döyüş sursatının uçotu hansı məqsədlə aparılır?
A) Silah və sursatın Vahid Kadastrının aparılması məqsədilə
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B) Silah istifadəçilərinin ümumi siyahısının tərtib etdilməsi məqsədilə
C) Beynəlxalq konvensiyaların tətbiqini icra etməsi məqsədilə
D) İctimai asayişin təmin edilməsi məqsədilə
E) Onların dövriyyəsi zamanı itməsi, oğurlanması, təyinatına uyğun olmadan istifadə
edilməsi hallarının qarşısının alınması məqsədilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti və mülki silahın
uçotu, saxlanılması, gəzdirilməsi, daşınması, göndərilməsi və təyinatı üzrə istifadə olunması
Qaydası"

106. Subyektlərin silah və onun döyüş sursatının saxlanması üçün ayırdıqları ayrıca yerlər
(binalar, anbarlar, otaqlar) aşağıdakı əsas tələblərdən hansılara cavab verməlidir? Tam və
düzgün cavabı müəyyən edin.
1.Belə yerlər məxsusi olaraq silah və döyüş sursatının saxlanılması üçün nəzərdə
tutulmalıdır;
2. Belə yerlər yüksək səviyyədə texniki və ya digər mühafizə vasitələri, habelə yanğından
mühafizə vasitələri ilə təchiz edilməlidir və mövcud sanitar normalara cavab verməlidir;
3. Silahlar və döyüş sursatları etibarlı şəkildə kilidlənən seyflərdə və ya dəmir şkaflarda
saxlanılmalıdır;
4.Belə yerlərdə olan bütün inventarlar (şkafların, seyflərin, dəmir yeşiklərin sayı və
nömrələri, hansı möhürlə möhürlənməsi müfəssəl göstərilməklə) siyahıya alınmalıdır;
5.Belə yerlərdə silah və sursatların digər əşyalarla birgə saxlanması qəti qadağandır, habelə
silah və döyüş sursatları bir-birindən ayrıca saxlanmalıdır.
A) 2,3,4
B) 1,2,3,4,5
C) 1,2,3,5
D) 2,3,4,5
E) 1,2,3,4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti və mülki silahın
uçotu, saxlanılması, gəzdirilməsi, daşınması, göndərilməsi və təyinatı üzrə istifadə olunması
Qaydası"
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107. Xidməti vəzifələrin icrası ilə əlaqədar silah və sursatın dövlət orqanları və hüquqi
şəxslərin işçiləri tərəfindən qəbulu və təhvili hər bir halda, harada qeyd olunmalıdır?
A) Onların işlədiyi dövlət orqanı və ya hüquqi şəxs tərəfindən Dövlət Kadastrında qeyd
olunmalıdır
B) Yuxarı dövlət orqanı tərəfindən yaradılmış ümumi qeydiyyat jurnalında qeyd
olunmalıdır
C) Onların işlədiyi dövlət orqanı və ya hüquqi şəxs tərəfindən tərtib edilmiş və daxili işlər
orqanında möhürlənmiş jurnalda qeyd olunmalıdır
D) Onların işlədiyi dövlət orqanı və ya hüquqi şəxs tərəfindən elektron sistemə daxil
edilməlidir
E) Onların işlədiyi dövlət orqanı və ya hüquqi şəxs tərəfindən tərtib edilmiş vahid reyestrdə
qeyd olunmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti və mülki silahın
uçotu, saxlanılması, gəzdirilməsi, daşınması, göndərilməsi və təyinatı üzrə istifadə olunması
Qaydası"

108. Silahlar gəzdirilərkən onların döyüş vəziyyətinə gətirilməsinə hansı hallarda yol
verilir?
A) Yalnız xidməti vəzifələrini icrası zamanı silahı döyüş vəziyyətinə gətirə bilərlər
B) Xüsusi icazəsi olan şəxslər münasib bildikləri vaxtda silahı döyüş vəziyyətinə gətirə
bilərlər
C) Dövlət orqanı və ya hüquqi şəxsin özünün müəyyən etdiyi hallarda
D) Yalnız zəruri müdafiə və son zərurət şəraitində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
hallarda
E) Yalnız gecə növbəsində xidmət apardığı hallarda.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti və mülki silahın
uçotu, saxlanılması, gəzdirilməsi, daşınması, göndərilməsi və təyinatı üzrə istifadə olunması
Qaydası"

109. Dövlət orqanları və hüquqi şəxslər onlara məxsus olan silah və onun döyüş sursatını
hansı qaydada bir yerdən başqa yerə daşıya bilərlər?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Öz mülahizələrinə əsasən bir yerdən başqa yerə daşıya bilərlər
B) DİN-in xüsusi icazəsi ilə bir yerdən başqa yerə daşıya bilərlər
C) Daxili qaydalarına əsasən yerdən başqa yerə daşıya bilərlər
D) Hərbi komendantın icazəsi ilə bir yerdən başqa yerə daşıya bilərlər
E) Təşkilat rəhbərinin şifahi göstərişinə əsasən bir yerdən başqa yerə daşıya bilərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti və mülki silahın
uçotu, saxlanılması, gəzdirilməsi, daşınması, göndərilməsi və təyinatı üzrə istifadə olunması
Qaydası"

110. Silah və sursatın daşınması haqqında xüsusi icazə hansı sənəd əsasında verilir?
A) Müvafiq dövlət orqanı və hüquqi şəxsin sərəncamı əsasında icra edilir
B) Xüsusi icazənin verilməsi üçün müraciət etmək nəzərdə tutulmayıb
C) Müvafiq dövlət orqanı və hüquqi şəxsin ərizəsi əsasında verilir
D) Müvafiq dövlət orqanı və hüquqi şəxsin lisenziyası əsasında verilir
E) Yuxarı dövlət orqanı və hüquqi şəxsin razılığı əsasında verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti və mülki silahın
uçotu, saxlanılması, gəzdirilməsi, daşınması, göndərilməsi və təyinatı üzrə istifadə olunması
Qaydası"

111. Silah və sursatın daşınması haqqında xüsusi icazə müvafiq dövlət orqanı və hüquqi
şəxsin ərizəsi ərizədə hansı məlumatlar göstərilir? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.
1. Daşınması nəzərdə tutulan silahın və döyüş sursatının adı, markası, növü, miqdarı;
2. Daşımanın marşrutu və təyinat məntəqəsi, habelə daşımanı həyata keçirən nəqliyyat
növü;
3. Daşınan silah və sursatın mühafizəçiləri haqqında məlumatlar (belə mühafizəçilərdən
istifadə olunduğu hallarda);
4. Daşınan silah və sursatın qablaşdırılması barədə məlumatlar;
5. Silah və döyüş sursatının atəşə yararlılığı haqqında sertifikatlar.
A) 1,2,3,4,5
B) 1,2,3,4

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) 1,2,3,5
D) 2,3,4,5
E) 2,3,4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti və mülki silahın
uçotu, saxlanılması, gəzdirilməsi, daşınması, göndərilməsi və təyinatı üzrə istifadə olunması
Qaydası"

112. Daxili İşlər Nazirliyi hansı müddət ərzinə daşınmaya xüsusi icazənin verilməsi və ya
belə icazənin verilməsindən imtina edilməsi barədə qərar qəbul edir?

A) Ərizə verildiyi andan ən geci 10 gün ərzində
B) Ərizə verildiyi andan ən geci 20 gün ərzində
C) Ərizə verildiyi andan ən geci 1 ay ərzində
D) Ərizə verildiyi andan ən geci 15 gün ərzində
E) Ərizə verildiyi andan ən geci 25 gün ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti və mülki silahın
uçotu, saxlanılması, gəzdirilməsi, daşınması, göndərilməsi və təyinatı üzrə istifadə olunması
Qaydası"

113. Dövlət orqanları və hüquqi şəxslər tərəfindən silah və döyüş sursatının daşınması
zamanı hansı qaydalara riayət edilməlidir?
Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.
1. Daşımanın marşrutu və daşımanı həyata keçirən nəqliyyat növü silahın qeydiyyatda
olduğu daxili işlər orqanı ilə razılaşdırmalıdır;
2.Daşınan silah və döyüş sursatı texniki baxımdan saz vəziyyətdə olmalıdır və yükün
uzaqdan əyani şəkildə müşahidə edilməsi, habelə kənar şəxslər tərəfindən ələ keçirilmək
imkanı istisna edilməlidir;
3.Daşınan silah boş (patron doldurulmamış vəziyyətdə) olmalıdır;
4.Daşınan silah və sursat möhürlənmiş və ya plomblanmış zavod bağlaması və ya xüsusi
tara ilə qablaşdırılmalıdır;
5.5 ədəddən artıq odlu silah və ya 400 ədəddən artıq patron daşınması odlu silah ilə
silahlandırılmış ən azı 2 mühafizəçi ilə bütün marşrut boyu müşayiət edilməlidir.

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) 1,2,3,4,5
B) 1,2,3,4
C) 1,2,3,5
D) 2,3,4,5
E) 2,3,4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti və mülki silahın
uçotu, saxlanılması, gəzdirilməsi, daşınması, göndərilməsi və təyinatı üzrə istifadə olunması
Qaydası"

114. Dövlət orqanları və hüquqi şəxslər tərəfindən silah və döyüş sursatının daşınması
zamanı hansı qaydalara riayət edilməlidir? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.
1.Daşımanın marşrutu və daşımanı həyata keçirən nəqliyyat növü silahın qeydiyyatda
olduğu daxili işlər orqanı ilə razılaşdırmalıdır;
2.Daşınan silah və sursat möhürlənmiş və ya plomblanmış zavod bağlaması və ya xüsusi
tara ilə qablaşdırılmalıdır
3.Silah və onun döyüş sursatının daşınması üçün 2 ədəddən artıq avtonəqliyyat
vasitəsindən istifadə edildiyi halda onların, odlu silahla silahlandırılmış və xüsusi
avtonəqliyyat vasitəsi ilə təchiz edilmiş ən azı 3 nəfərdən ibarət mühafizəsi təmin
edilməlidir;
4.Dəmir yolu və su nəqliyyatı ilə daşınan döyüş sursatının miqdarı normadan (10 kq patron
və 10 kq barıt) artıq olmamalıdır.
A) 1,2,3,4
B) 1,2,3
C) 1,2,4
D) 2,3,4
E) 1,3,4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti və mülki silahın
uçotu, saxlanılması, gəzdirilməsi, daşınması, göndərilməsi və təyinatı üzrə istifadə olunması
Qaydası"

115. 5 ədəddən artıq odlu silah və ya 400 ədəddən artıq patron daşınması hansı qaydada
həyata keçirilməlidir?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Ən azı 3 mühafizəçi ilə bütün marşrut boyu müşayiət edilməlidir
B) Ən azı 4 mühafizəçi ilə bütün marşrut boyu müşayiət edilməlidir
C) Odlu silah ilə silahlandırılmış ən azı 1 mühafizəçi ilə bütün marşrut boyu müşayiət
edilməlidir
D) Odlu silah ilə silahlandırılmış ən çoxu 4 mühafizəçi ilə bütün marşrut boyu müşayiət
edilməlidir
E) Odlu silah ilə silahlandırılmış ən azı 2 mühafizəçi ilə bütün marşrut boyu müşayiət
edilməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti və mülki silahın
uçotu, saxlanılması, gəzdirilməsi, daşınması, göndərilməsi və təyinatı üzrə istifadə olunması
Qaydası"

116. Silah və onun döyüş sursatının daşınması üçün 2 ədəddən artıq avtonəqliyyat
vasitəsindən istifadə edildiyi halda onların mühafizəsi hansı qaydada təmin edilməlidir?
A) Odlu silahla silahlandırılmış ən azı 1 nəfərdən ibarət mühafizəsi təmin edilməli
B) Xüsusi avtonəqliyyat vasitəsi ilə təchiz edilmiş ən azı 2 nəfərdən ibarət mühafizəsi təmin
edilməli
C) Odlu silahla silahlandırılmış və xüsusi avtonəqliyyat vasitəsi ilə təchiz edilmiş ən azı 1
nəfərdən ibarət mühafizəsi təmin edilməli
D) Odlu silahla silahlandırılmış və xüsusi avtonəqliyyat vasitəsi ilə təchiz edilmiş ən azı 3
nəfərdən ibarət mühafizəsi təmin edilməli
E) Odlu silahla silahlandırılmış və xüsusi avtonəqliyyat vasitəsi ilə təchiz edilmiş ən azı 2
nəfərdən ibarət mühafizəsi təmin edilməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti və mülki silahın
uçotu, saxlanılması, gəzdirilməsi, daşınması, göndərilməsi və təyinatı üzrə istifadə olunması
Qaydası"

117. Silah və sursat daşıyan nəqliyyat vasitələrinin açılması, bağlamanın (taranın) və ya
möhürün (plombun) zədələnməsi əlamətlərini aşkar etdikdə, bu halda hansı hərəkət
edilməlidir?
A) Mühafizəçilər dərhal bu barədə yuxarı orqana məlumat verməli və akt tərtib etməlidirlər

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Mühafizəçilər 24 saatdan gec olmayaraq bu barədə daxili işlər orqanlarına məlumat
verməli və akt tərtib etməlidirlər
C) Mühafizəçilər dərhal bu barədə daxili işlər orqanlarına məlumat verməli və akt tərtib
etməlidirlər
D) Mühafizəçilər gün ərzində bu barədə yuxarı orqana məlumat verməli və akt tərtib
etməlidirlər
E) Mühafizəçilər 48 saatdan gec olmayaraq bu barədə daxili işlər orqanlarına məlumat
verməli və akt tərtib etməlidirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti və mülki silahın
uçotu, saxlanılması, gəzdirilməsi, daşınması, göndərilməsi və təyinatı üzrə istifadə olunması
Qaydası"

118. Silah və sursatın daşınması hansı sənəd əsasında həyata keçirilir?
A) Müvafiq dövlət orqanı və hüquqi şəxs ilə daxili işlər orqanları arasında bağlanmış daşıma
müqaviləsi
B) Müvafiq dövlət orqanı və hüquqi şəxs ilə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada yük
daşınması fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslər arasında daxili işlər orqanları ilə
razılaşdırılmaqla bağlanmış daşıma müqaviləsi
C) Müvafiq dövlət orqanı və hüquqi şəxs ilə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada yük
daşınması fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslər arasında bağlanmış satınalma
müqaviləsi
D) Müvafiq dövlət orqanı və hüquqi şəxs ilə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada yük
daşınması fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslər arasında yuxarı dövlət orqanı ilə
razılaşdırılmaqla bağlanmış daşıma müqaviləsi
E) Müvafiq dövlət orqanı və hüquqi şəxs ilə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada yük
daşınması fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslər arasında dövlət təhlükəsizlik orqanları
ilə razılaşdırılmaqla bağlanmış daşıma müqaviləsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti və mülki silahın
uçotu, saxlanılması, gəzdirilməsi, daşınması, göndərilməsi və təyinatı üzrə istifadə olunması
Qaydası"

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

119. Müqavilə bağlandıqdan sonra daşıyıcı təşkilat hansı tədbirləri görməlidir? Tam və
düzgün cavabı müəyyən edin.
1. Mədaxil-məxaric və müşayiət sənədlərini tərtib etmək;
2. Zərurət olduqda daşıma yerlərini xüsusi texniki vasitələrlə təchiz etmək;
3.Təhlükəsiz daşımaya mane olan hallar yaranarsa, silah və sursatın təhlükəsiz şəraitdə
saxlanılması üçün onları müvəqqəti saxlanca vermək və bu barədə dərhal ən yaxın daxili
işlər orqanlarına məlumat vermək;
4. Silah və sursatın daşınmasını Qaydaların tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirmək.
A) 1,2,4
B) 1,2,3
C) 1,2,3,4
D) 2,3,4
E) 1,3,4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti və mülki silahın
uçotu, saxlanılması, gəzdirilməsi, daşınması, göndərilməsi və təyinatı üzrə istifadə olunması
Qaydası"

120. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları və qanunvericilikdə nəzərdə
tutulan digər vəzifəli şəxslər xidməti silahı hansı sənəd əsasında daşıyırlar?
A) Belə silahın onlara verilməsini nəzərdə tutan qanunvericilik aktları və həmin silahın
bilavasitə onlara təhkim edilməsi barədə müvafiq sənəd əsasında
B) Xidməti vəsiqələri əsasında
C) Xüsusi icazə və ya şəhadətnamə əsasında
D) Dövlət orqanlarının təşkil etdiyi kurslar tərəfindən müvafiq peşə hazırlığına malik
olmalarını təsdiq edən sənəd əsasında
E) Xüsusi çıxarış əsasında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti və mülki silahın
uçotu, saxlanılması, gəzdirilməsi, daşınması, göndərilməsi və təyinatı üzrə istifadə olunması
Qaydası"

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

121. Əcnəbilər hansı əsaslarla onlara məxsus olan silah və sursatı Azərbaycan
Respublikasının ərazisində daşıyırlar?
A) Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülki silahın istifadəsinə dair sertifikat
B) Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülki silahın əldə edilməsinə dair Kadastrdan
çıxarış
C) Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülki silahın əldə edilməsinə verilən sertifikat
D) Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülki silahın əldə edilməsinə verilən xüsusi icazə
E) Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülki silahın istifadəsinə dair lisenziya
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti və mülki silahın
uçotu, saxlanılması, gəzdirilməsi, daşınması, göndərilməsi və təyinatı üzrə istifadə olunması
Qaydası"

122. Aşağıdakı müddəalardan hansı biri doğru deyildir?
A) Silah və onun döyüş sursatının fiziki şəxslər tərəfindən göndərilməsinə yol verilmir
B) Odlu silah və onun döyüş sursatının poçt vasitəsi ilə göndərilməsi ödənişsiz həyata
keçirilir
C) 5 ədəddən artıq odlu silah və ya 400 ədəddən artıq patron daşınması odlu silah ilə
silahlandırılmış ən azı 2 mühafizəçi ilə bütün marşrut boyu müşayiət edilməlidir
D) Daşınan silah boş (patron doldurulmamış vəziyyətdə) olmalıdır
E) Daşımanın marşrutu və daşımanı həyata keçirən nəqliyyat növü silahın qeydiyyatda
olduğu daxili işlər orqanı ilə razılaşdırmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti və mülki silahın
uçotu, saxlanılması, gəzdirilməsi, daşınması, göndərilməsi və təyinatı üzrə istifadə olunması
Qaydası"

123. Aşağıdakı müddəalardan hansı biri doğrudur?
A) DİN daşımağa dair ərizə verildiyi andan ən tezi 1 ay ərzində daşınmaya xüsusi icazənin
verilməsi və ya belə icazənin verilməsindən imtina edilməsi barədə qərar qəbul edir
B) Daşınan silah doldurulmuş olmalıdır

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) 5 ədəddən artıq odlu silah və ya 400 ədəddən artıq patron daşınması odlu silah ilə
silahlandırılmış ən azı 1 mühafizəçi ilə bütün marşrut boyu müşayiət edilməlidir
D) Odlu silah və onun döyüş sursatının poçt vasitəsi ilə göndərilməsi mülki-hüquqi
müqavilələr əsasında həyata keçirilir
E) Silah və onun döyüş sursatının fiziki şəxslər tərəfindən göndərilməsinə yol verilmir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti və mülki silahın
uçotu, saxlanılması, gəzdirilməsi, daşınması, göndərilməsi və təyinatı üzrə istifadə olunması
Qaydası"

124. Xidməti və mülki silahın və onun döyüş sursatının istehsalı ilə məşğul olan
müəssisələrə silahın və ya döyüş susrsatının istifadəsinə hansı halda yol verilir?
A) Silahın satışa çıxarılması zamanı
B) Belə müəssisələrə silahdan istifadə sərbəstdir
C) İstehsal və təmir ilə əlaqədar silahın sınaqdan keçirilməsi zamanı
D) Yeni modellərin sınağı və tətbiqi zamanı
E) Sıradan çıxmış silahların silinməsi zamanı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti və mülki silahın
uçotu, saxlanılması, gəzdirilməsi, daşınması, göndərilməsi və təyinatı üzrə istifadə olunması
Qaydası"

125. Dövlət orqanlarının və hüquqi şəxslərin işçilərinə silahın və ya döyüş sursatının
istifadəsinə hansı halda yol verilir?
A) Xidməti vəzifələrinin icrasından əvvəl
B) Şəxsi mülahizəsinə əsasən lazım bildiyi hallarda və qaydada tətbiq edə bilər
C) Sınaq zamanı
D) Təlim atışları zamanı
E) Özlərinin xidməti vəzifələrinin icrası zamanı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti və mülki silahın
uçotu, saxlanılması, gəzdirilməsi, daşınması, göndərilməsi və təyinatı üzrə istifadə olunması
Qaydası"

126. Təhsil müəssisələrinin müəllimlərinə və şagirdlərinə silahın və ya döyüş sursatının
istifadəsinə hansı halda yol verilir?
A) Tədris proqramlarında nəzərdə tutulmuş məşq atəşlərinin keçirilməsi zamanı
B) Silah və döyüş sursatının işlək vəziyyətdə olmasının yoxlanılması zamanı
C) Tədris proqramlarında nəzərdə tutulmuş real döyüş səhnələrinin keçirilməsi zamanı
D) Hər hansı formada yol verilmir
E) Müstəsna hallarda silah və sursatın yararlılığının yoxlanılması zamanı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti və mülki silahın
uçotu, saxlanılması, gəzdirilməsi, daşınması, göndərilməsi və təyinatı üzrə istifadə olunması
Qaydası"

127. Silahın mühafizəsi ilə bağlı tələblərdən biri kimi müəyyənləşdirilməmişdir?
A) Xidməti və mülki silah və onun döyüş sursatı saxlanılan otaq digər yardımçı və xidməti
otaqlardan təcrid olunmalı, əsaslı divarlara, möhkəm, etibarlı tavana və döşəmə örtüklərinə
malik olmalıdır
B) Otaqların 2 etibarlı qapısı (xarici qapı dəmirdən, daxili qapı şəbəkə formasında metal
çubuqlardan hazırlanmalıdır) olmalı, xarici qapı 2 daxili qıfılla, daxili qapı isə daxili və ya
asma qıfılla kilidlənməli və möhürlənməlidir (plomblanmalıdır)
C) Pəncərələrin daxili hissəsi dəmir barmaqlıqlarla təchiz edilməli, hər barmaqlığın
kənarları divarlara ən azı 8 sm məsafədə yerləşdirilməlidir. Barmaqlıqların diametri 15
mm-dən az, onların kəsişdiyi məsafə isə 150 x 150 mm-dən çox olmamalıdır
D) Otaqların hər biri daxili işlər orqanının və ya mühafizə təşkilatının mərkəzləşdirilmiş
siqnalizasiya pultuna qoşulmalıdır
E) Silah və onun döyüş sursatı saxlanılan otaqların və metal şkafların (seyflərin) birdən
artıq komplekt açarları olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Silahın mühafizəsi ilə
bağlı Tələblər"

128. Silah və onun döyüş sursatı saxlanılan otaqların və metal şkafların (seyflərin) neçə
komplekt açarları olmalıdır?
A) 3 komplekt
B) 4 komplekt
C) 1 komplekt
D) 2 komplekt
E) məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Silahın mühafizəsi ilə
bağlı Tələblər"

129. Xidməti və mülki silah və onun döyüş sursatı saxlanılan otaqların qapıları necə
hazırlanmalıdır?
A) Xarici qapı poladdan, daxili qapı şəbəkə formasında kauçuk çubuqlardan
B) Xarici qapı ağac materialından, daxili qapı şəbəkə formasında metal çubuqlardan
C) Xarici qapı dəmirdən, daxili qapı şəbəkə formasında metal çubuqlardan
D) Xarici qapı əbəkə formasında metal çubuqlardan, daxili qapı dəmirdən
E) Xarici qapı dəmirdən, daxili qapı taxtadan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Silahın mühafizəsi ilə
bağlı Tələblər"

130. Silah və onun döyüş sursatı saxlanılan otaqların və metal şkafların (seyflərin) komplekt
açarları kimdə və ya hansı şəraitdə saxlanılmalıdır?
A) Bir komplekt açarlar silah və sursatın saxlanılmasına bilavasitə cavabdeh olan şəxsdə,
digər komplekt açarlar isə təşkilat rəhbərində
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B) Bir komplekt açarlar silah və sursatın saxlanılmasına bilavasitə cavabdeh olan şəxsdə,
digər komplekt açarlar isə onların başqa şəxslərin ələ keçirmə imkanının istisna edildiyi
şəraitdə
C) Bir komplekt açarlar silah və sursatın saxlanılmasına bilavasitə cavabdeh olan şəxsdə,
digər komplekt açarlar isə rejim bölməsində
D) Bir komplekt açarlar silah və sursatın saxlanılmasına bilavasitə cavabdeh olan şəxsdə,
digər komplekt açarlar isə daxili işlər orqanlarında
E) Bir komplekt açarlar silah və sursatın saxlanılmasına bilavasitə cavabdeh olan şəxsdə,
digər komplekt açarlar isə yuxarı dövlət orqanlarında
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Silahın mühafizəsi ilə
bağlı Tələblər"

131. Silah və onun döyüş sursatı hansı tələblərə cavab verən dəmir şkaflarda (seyflərdə)
saxlanılmalıdır?
A) Divarlarının qalınlığı 3 mm-dən az olmayan, hər birinin ən azı iki daxili qıfılı olan dəmir
şkaflarda (seyflərdə)
B) Divarlarının qalınlığı 3 mm-dən çox olmayan, hər birinin ən azı iki daxili qıfılı olan dəmir
şkaflarda (seyflərdə)
C) Divarlarının qalınlığı 2 mm-dən az olmayan, hər birinin ən azı bir daxili qıfılı olan dəmir
şkaflarda (seyflərdə)
D) Divarlarının qalınlığı 3 mm-dən az olmayan, hər birinin ən azı bir daxili qıfılı olan dəmir
şkaflarda (seyflərdə)
E) Divarlarının qalınlığı 1 mm-dən az olmayan, hər birinin ən azı iki daxili qıfılı olan dəmir
şkaflarda (seyflərdə)
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Silahın mühafizəsi ilə
bağlı Tələblər"

132. Aşağıdakı göstərilənlərdən hansı silah və sursat yararsız hesab edilir və əvəzsiz olaraq
geri alınmalı və məhv edilməlidir? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.
1. Deformasiyaya uğramış, hissələrinin yeyilməsi və digər nasazlığı olan, texniki cəhətdən
bunların aradan qaldırılması mümkün yaxud maddi baxımdan sərfəli olmayan silah və
sursat;
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2. İstehsalı zamanı texniki nəzarətdən keçirilməmiş, bərpası, təmiri, yenidən düzəldilməsi
mümkün olmayan silah və sursat;
3. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunmuş, lakin müəyyən olunmuş qaydada
sertifikatlaşdırılmamış silah və sursat;
4. Azərbaycan Respublikasına gətirilən, lakin sertifikatlaşdırılmayan silah və sursat (əgər
Azərbaycan Respublikasına gətirilməsindən iki ay keçməsinə baxmayaraq, həmin silah və
sursat Azərbaycan Respublikasından aparılmamışdırsa).
5.İstehsal tarixindən 10 ildən artıq müddət keçmişdirsə və bu müddət ərzində fasiləsiz
istifadə edilmişdirsə.
A) 1,2,3,4
B) 1,2,3,4,5
C) 1,2,3,5
D) 2,3,4,5
E) 2,3,4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Təmir edilməsi
mümkün olmayan, texniki şərtlərə uyğun gəlməyən odlu silah və onun döyüş sursatının
əvəzsiz olaraq geri alınması və məhv edilməsi Qaydaları"

133. Dövlət orqanları, hüquqi şəxslər və vətəndaşlar qanuni əsaslarla onlara məxsus olan
yararsız silah və sursat haqqında hansı tədbiri görməlidirlər?
A) Ödənişli əsaslarla həmin silah və sursatın qeydiyyatda olduğu daxili işlər orqanına təhvil
verməlidirlər
B) Əvəzsiz olaraq həmin silah və sursatı məhv edilməsini təmin etməlidirlər
C) Əvəzsiz olaraq həmin silah və sursatın qeydiyyatda olduğu yuxarı dövlət orqanına təhvil
verməlidirlər
D) Əvəzsiz olaraq həmin silah və sursatın qeydiyyatda olduğu daxili işlər orqanına təhvil
verməlidirlər
E) Həmin silah və sursatı istehsalçı müəssisəyə təhvil verməlidirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Təmir edilməsi
mümkün olmayan, texniki şərtlərə uyğun gəlməyən odlu silah və onun döyüş sursatının
əvəzsiz olaraq geri alınması və məhv edilməsi Qaydaları"
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134. Yararsız silah və sursatın təhvil verilməsi və onun qəbul olunması barədə hansı sənəd
tərtib olunur?
A) Qaimə-faktura
B) Arayış
C) Bildiriş
D) Akt
E) Protokol
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Təmir edilməsi
mümkün olmayan, texniki şərtlərə uyğun gəlməyən odlu silah və onun döyüş sursatının
əvəzsiz olaraq geri alınması və məhv edilməsi Qaydaları"

135. "Təmir edilməsi mümkün olmayan, texniki şərtlərə uyğun gəlməyən odlu silah və onun
döyüş sursatının əvəzsiz olaraq geri alınması və məhv edilməsi Qaydaları"na əsasən
aşağıdakılardan hansı biri doğru deyildir?
A) Yararsız silah və sursatın təhvil verilməsi və onun qəbul olunması barədə protokol tərtib
olunur
B) Protokolda onun tərtib edilməsi, onu tərtib edən şəxs və silah və sursatı təhvil verən
şəxs, təhvil verilən silah və sursatın adı, markası, növü və miqdarı, hansı vəziyyətdə olması
və silah və sursatın qanuni əsaslarla əldə edilməsi barədə məlumatlar göstərilməlidir
C) Protokol onu tərtib edən və silah və sursatı təhvil verən şəxslər tərəfindən imzalanır
D) Silah və sursatı məhv edən təşkilatlar onlara təqdim edilmiş yararsız silah və sursatı
müvafiq qərar əsasında məhv etməli və bu barədə həmin silah və sursatı istehsal edən
müəssisəyə məlumat verməlidir
E) Yararsız hesab edilmiş silah və sursat, ekspert komissiyası aktının surəti həmin silah və
sursatı təhvil vermiş şəxsə təqdim olunmaq şərti ilə məhv edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Təmir edilməsi
mümkün olmayan, texniki şərtlərə uyğun gəlməyən odlu silah və onun döyüş sursatının
əvəzsiz olaraq geri alınması və məhv edilməsi Qaydaları"

136. Təhvil verilmiş silah və sursatın yararsız olub-olmaması hansı subyekt tərəfindən
yoxlanılır?
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A) Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş ekspert
komissiyası tərəfindən
B) Dövlət orqanının və ya hüquqi şəxsin özü tərəfindən təşkil olunmuş ekspert komissiyası
tərəfindən
C) Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş
ekspert komissiyası tərəfindən
D) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən təşkil olunmuş
ekspert komissiyası tərəfindən
E) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən yaradılmış ekspert komissiyası
tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Təmir edilməsi
mümkün olmayan, texniki şərtlərə uyğun gəlməyən odlu silah və onun döyüş sursatının
əvəzsiz olaraq geri alınması və məhv edilməsi Qaydaları"

137. Təhvil verilmiş silah və sursatın yararsız olub-olmaması Azərbaycan Respublikasının
Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş ekspert komissiyası tərəfindən hansı
müddətdə yoxlanılır?
A) Silah və sursat verildiyi gündən ən geci 15 gün müddətində
B) Silah və sursat verildiyi gündən ən geci 10 gün müddətində
C) Silah və sursat verildiyi gündən ən geci bir ay müddətində
D) Silah və sursat verildiyi gündən ən geci iki ay müddətində
E) Silah və sursat verildiyi gündən ən geci 45 gün müddətində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Təmir edilməsi
mümkün olmayan, texniki şərtlərə uyğun gəlməyən odlu silah və onun döyüş sursatının
əvəzsiz olaraq geri alınması və məhv edilməsi Qaydaları"

138. Ekspert komissiyası yoxlama nəticəsində sursatın yararsız olub-olmaması hansı
sənəddə göstərilməlidir?
A) Protokolda
B) Bildirişdə
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C) Məktubda
D) Aktda
E) Arayışda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Təmir edilməsi
mümkün olmayan, texniki şərtlərə uyğun gəlməyən odlu silah və onun döyüş sursatının
əvəzsiz olaraq geri alınması və məhv edilməsi Qaydaları"

139. Yararsız silah və sursatın hansı məqsədlə istifadə edilməsi (saxlanılması, gəzdirilməsi,
tətbiq edilməsi və s.) mümkündür?

A) Belə silah və sursatın hər hansı məqsədlə istifadə edilməsi qadağandır
B) Belə silah və sursatın təlim atəşlərində istifadəsi mümkündür
C) Belə silah və sursatın real döyüş əməliyyatlarına istifadəsinə icazə verilir
D) Belə silah və sursatın yalnız təcrübi olaraq istifadəsi qadağandır
E) Belə silah və sursatın istifadəsinə məhdudiyyət qoyulmamışdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Təmir edilməsi
mümkün olmayan, texniki şərtlərə uyğun gəlməyən odlu silah və onun döyüş sursatının
əvəzsiz olaraq geri alınması və məhv edilməsi Qaydaları"

140. Ekspert Komissiyası tərəfindən yararsız hesab edilməmiş silah və sursat hansı addım
atılır?
A) Hər hansı formada silah və sursat geri qaytarılmır
B) Müvafiq daxili işlər orqanı tərəfindən onu təhvil vermiş şəxsə qaytarılır
C) Müvafiq daxili işlər orqanında saxlanılır
D) Müvafiq daxili işlər orqanı tərəfindən məhv edilməsi təmin edilir
E) Müvafiq daxili işlər orqanı tərəfindən Müdafiə Sənayesi Nazirliyinə təhvil verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Təmir edilməsi
mümkün olmayan, texniki şərtlərə uyğun gəlməyən odlu silah və onun döyüş sursatının
əvəzsiz olaraq geri alınması və məhv edilməsi Qaydaları"

141. Qanunsuz olaraq odlu silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı
maddələr və qurğular əldə etmə, başqasına vermə, satma, saxlama, daşıma və gəzdirmə
hansı məsuliyyətə səbəb olur?

A) İnzibati məsuliyyətə
B) İntizam məsuliyyətinə
C) Mülki-hüquqi məsuliyyətə
D) Cinayət məsuliyyətinə
E) Bununla bağlı məsuliyyət nəzərdə tutulmamışdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi

142. Xidməti silahın saxlanması, gəzdirilməsi və ya təyinatı üzrə istifadə edilməsi
qaydalarının pozulması hansı məsuliyyətə səbəb olur?
A) İnzibati məsuliyyətə
B) İntizam məsuliyyətinə
C) Mülki-hüquqi məsuliyyətə
D) Cinayət məsuliyyətinə
E) Bununla bağlı məsuliyyət nəzərdə tutulmamışdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi

143. İşçilərə ilkin təlimatı kim keçir?
A) Əməyin mühafizə şöbəsinin mühəndisi
B) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisi
C) Sahə və ya işin rəhbəri
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D) Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri
E) Müəssisənin direktoru
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

144. 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

145. 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

146. 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
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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

147. 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

148. 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

149. Təhlükəli və zərərli amillər hansı qruplara bölünür?
A) Kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
B) Sosioloji, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
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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

150. 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

151. 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

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

153. 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

154. 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
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155. 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

156. 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

157. 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
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158. 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

159. 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

160. 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
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161. 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

162. 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

163. 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
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İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

164. 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

165. 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

166. 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
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İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

167. 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

168. 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

169. 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
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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

170. 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

171. 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

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

173. 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

174. 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

175. 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
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

176. 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

177. 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

178. 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
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İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

179. 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

180. 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
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