Müdir və müdir müavini (İngilis dili və humanitar fənlər mərkəzi)
vəzifələri üzrə test tapşırıqları
1. Choose the correct variant(s).
I________ any coffee today - I feel very sleepy!

A) have not had
B) have had
C) did not have
D) had
E) will have had
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

2. Choose the correct variant(s).
How long_______ Sona for?

A) did you know
B) have you known
C) do you know
D) were you knowing
E) are you knowing
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

3. Choose the correct variant(s).
How many books____ so far?

A) did she write
B) does she write
C) has she written

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) she wrote
E) will she write
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

4. Choose the correct variant(s).
He ____ married for thirty-five years (and he's still married now).

A) have been married
B) is married
C) was married
D) will be married
E) has been married
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

5. Choose the correct variant(s).
A: What's wrong?
B: I _______ a glass.

A) 've broken
B) break
C) had broken
D) 've being broken
E) was broken
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

6. Choose the correct variant(s).
Lala _____ her leg, so she can't come skiing.

A) is breaking
B) has broken
C) broke
D) breaks
E) had broken
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

7. Choose the correct variant(s).
Your granny ______ - come and say hello.

A) arrives
B) had arrived
C) has arrived
D) was arriving
E) have arrived
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

8. Choose the correct variant(s).
I _____ about the problem for months, but I _____ a solution yet.

A) had known / have found
B) hadn't known / haven't found
C) have known / hadn't found
D) D have known / haven't found
E) haven't known / haven't found

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

9. Choose the correct variant(s).
How long ____ Ms. Halima? I know you see her often.

A) do you know
B) did you know
C) will you know
D) has you known
E) have you known
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

10. Choose the correct variant(s).
A: Hello
B: Hi Mum, it's me. I just want to say I ______ safely and everything is fine.

A) have arrived
B) will arrive
C) arrive
D) has arrived
E) have not arrived
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

11. Choose the correct variant(s).
The baby's face is really dirty. What ______ ?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) does he eat
B) has he been eating
C) did he it
D) will he it
E) had he been eating
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

12. Choose the correct variant(s).
Irada is exhausted these days. She ______ too hard recently.

A) had been working
B) will work
C) 's been working
D) was working
E) 's been worked
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

13. Choose the correct variant(s).
________ Leyla before they worked together?

A) Has Jahan met
B) Does Jahan meet
C) Did Jahan met
D) Had Jahan met
E) Will Jahan meet
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

14. Choose the correct variant(s).
When I arrived at the cinema, the film _____ .

A) starts
B) has started
C) will start
D) were starting
E) had started
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

15. Choose the correct variant(s).
After they ____the shellfish, they began to feel sick.

A) had eaten
B) eat
C) would eat
D) are eating
E) were eating
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

16. Choose the correct variant(s).
If you _____ to me, you would have got the job.

A) listened
B) had listened

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) have listened
D) would listen
E) listen
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

17. Choose the correct variant(s).
The garden was dead because it ______ dry all summer.

A) is
B) were
C) had been
D) has been
E) will be
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

18. Choose the correct variant(s).
We were late for the plane because we _____ our passports.

A) have forgotten
B) forget
C) forgot
D) had forgotten
E) would forget
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

19. Choose the correct variant(s).
The lights went off because we ______ the electricity bill.

A) had paid
B) haven't paid
C) have paid
D) will pay
E) hadn't paid
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

20. Choose the correct variant(s).
She said that she _______ the UK before.

A) hadn't visited
B) hasn't visited
C) haven't visited
D) visited
E) didn't visit
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

21. Choose the correct variant(s).
The laundry was wet – it ______ while I was out.

A) rained
B) had rained
C) has rained
D) rains
E) would rain

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

22. Choose the correct variant(s).
When I opened the curtains - the sun was shining and the ground was white. It _____ during
the night.

A) has snowed
B) was snowing
C) had snowed
D) did not snow
E) is snowing
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

23. Choose the correct variant(s).
I _____ all day, so I didn't want to go out.

A) have been working
B) have worked
C) work
D) had been working
E) shall work
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

24. Choose the correct variant(s).
They ______ in our neighbourhood for three years when he lost his job.

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) have lived
B) lived
C) were living
D) have been living
E) had been living
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

25. Choose the correct variant(s).
We ______out for three years when we got married.

A) had been going
B) went
C) have been going
D) have gone
E) was going
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

26. Choose the correct transfomation of reporting questions.
She asked: “How much does it cost?”

A) She asked how much it costed.
B) She asked how much it costs.
C) She asks how much it cost.
D) She asked how much does it cost.
E) She asked how much it cost.
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd; pp. 216

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

27. Choose the correct transfomation of reporting questions.
He asked: “ How soon can you deliver?”

A) He wanted to know how soon they can deliver.
B) He wants to know how soon they could deliver.
C) He wanted to know how soon they could deliver.
D) He wanted to know how soon they could delivered.
E) He wanted to know how soon could they deliver.
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd; pp. 216

28. Choose the correct transfomation of reporting questions.
She asked: “ Do you offer an introductory discount?”

A) She enquired why we offered an introductory discount.
B) She enquired whether do we offer an introductory discount.
C) She enquired whether we offered an introductory discount.
D) She enquired did we offer an introductory discount.
E) She enquired whether did we offer an introductory discount.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd; pp. 217

29. Choose the correct transfomation of reporting questions.
He asked : “ Where is the nearest cashpoint?”

A) He asked me where the nearest cashpoint was.
B) He asked me where was the nearest cashpoint .
C) He asked me where is the nearest cashpoint.
D) He told me where the nearest cashpoint is.
E) He told me where the nearest cashpoint was

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd; pp. 217

30. Choose the correct transfomation of reporting questions.
He asked: “What is the time difference between Baku and Los Angeles?”

A) He asked her if she happens to know what the time difference was between Baku and
Los Angeles.
B) He asked her if she happened to know what the time difference was between Baku and
Los Angeles.
C) He asks her if she happened to know what the time difference is between Baku and Los
Angeles.
D) He asked her if she knows what the time difference was between Baku and Los Angeles.
E) He asked her if she happened to know what was the time difference between Baku and
Los Angeles.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd; pp. 217

31. Choose the correct transfomation of reporting questions.
He asked: “ Do you know the gross weight?”

A) He asked him whether does he know the gross weight.
B) He asked him whether did he know the gross weight.
C) He asked him does he know the gross weight.
D) He asked him did he know the gross weight.
E) He asked him whether he knew the gross weight
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd; pp. 217

32. Choose the correct variant(s).
"Where is it?" said Mary. She____

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) asked where it was
B) asked if it was there
C) said where it is
D) asked where is it
E) asks where it was
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

33. Choose the correct variant(s).
Ram asked me where I worked. His original words were______ .

A) "Do you work there?"
B) "Where do you work?"
C) "Where do I work?"
D) "Did you work here?"
E) "Where did you work?"
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

34. Choose the correct variant(s).
"Please wipe your feet." I asked them to wipe _______ .

A) your feet nicely
B) their foot nicely
C) their feet
D) every feet
E) my feet
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

35. Choose the correct variant(s).
She always asks me not to burn the cookies. She always says ________ .

A) "Do not burn the cookies."
B) "Not to burn the cookies!"
C) "Burn the cookies!"
D) "Please, don't burn the cookies."
E) "To burn no cookies!"
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

36. Choose the correct variant(s).
Do not tell her what I said.

A) He asked me to not tell her what he had said.
B) He begged me to tell what he had not said.
C) C He begged me to not tell her what he would say.
D) He begged that I didn’t tell her what he had said.
E) He begged me not to tell her what he had said.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

37. Choose the correct variant(s).
She _____ eating chocolate but now she hates it .

A) loves
B) used to love

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) was loving
D) had loved
E) is loving
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

38. Choose the correct variant(s).
She ______ French, but she has forgotten it all.

A) has been speaking
B) has been able to speak
C) has spoken
D) used to be able to speak
E) was not able to speak
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

39. Choose the correct variant(s).
My grandmother _____ beautiful blonde hair, but now her hair is grey.

A) used to have
B) has
C) was having
D) had been having
E) didn`t use to have
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

40. Choose the correct variant(s).
There ______ a park here, but now there’s a shopping centre.

A) is
B) has been
C) would
D) was not
E) used to be
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

41. Using the brief descriptions, match the type of business organisations to each paragraph.
1. A ___________ (Ltd. Co.) cannot offer its shares or debentures to the general public. Nor can
shares be transferred between members without the consent of the other shareholders.
2. A ____________ is a private individual who runs a one-man business.He/She takes all the
profits but also all the risks.
3. Under a __________ one firm allows another to exploit its intellectual property (e.g. a
patent) in return for a loyalty.This agreement provides an opportunity to benefit from R&D
already carried out and to test a foreign market without a major capital outlay or
management effort.
a) multinational corporation
b)holding
c) private limited company
d) joint venture
e)partnership
f) sole trader
g) licensing agreement

A) 1-a; 2-d; 3-g
B) 1-b; 2-f; 3-e
C) 1-c; 2-f; 3-g
D) 1-f; 2-c; 3-b
E) 1-d; 2-e; 3-f
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd;pp. 44-45

42. Using the brief descriptions, match the type of business organisations to each
paragraph.
1.There are different kinds of __________ but they are all associations of two or more people
sharing the risks and the profits in agreed proportions.
2. A __________ is an agreement by which a franchisor gives another person or company (the
franchise the right to sell goods or services using the franchisor`s name and / or general
business approach in return for a royalty.
3. A __________ or parent company owns more than half the share capital of another company
which is known as a subsidiary.
a)multinational corporation
b)licensing agreement
c)franchise
d)joint venture
e)sole trader
f) partnership
g) holding

A) 1-a; 2-c; 3-b
B) 1-e; 2-d; 3-f
C) 1-c; 2-a; 3-d
D) 1-f; 2-c; 3-g
E) 1-b; 2-e; 3-a
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd;pp. 44-45

43. Choose the correct definition of the word.
“Affluenza” is_____________ .

A) A social disease resulting from extreme materialism and excessive
consumerism: earning more money and consuming more, which
can lead to overwork, debt, waste, stress, anxiety, etc.

B) Person who loves and collects high-quality audio equipment.
C) A new word or expression that is commonly used in specialized
work environments or age-groups, and has become fashionable.
Terms used in advertising can often convert into buzzwords and

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

become widely used.

D) A distorted image of letters and numbers used to ensure that a
response is not generated by a computer, in order to prevent
spamming.

E) Books, usually featuring female characters, written by women on
contemporary themes and issues that appeal more to women than
to men.

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman-Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency

44. Choose the correct definition of the word.
“E-cruitment” means _________

A) A symbol, used in email messages, which is made out of
punctuation marks and resembles a human face.

B) Online recruitment of employees, including online submission of
resumes and cover letters.

C) A tune that keeps repeating itself over and over again in our heads.
D) A trip or short vacation which lasts only one day daycationers do not stay away overnight.

E)

Illegal downloading of material found on the internet (films, music, etc.)

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman-Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency

45. Choose the correct definition of the word.
“Hotspot” means_______ .

A) A person who manipulates information on the internet in order
to transmit a message, usually political.

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) A rough estimate without any claim of accuracy.
C) Location in which wireless Internet access is available for example airports, hotels, train
stations, etc.
D)

Constantly checking and responding to email and text messages.

E) A crowd that gathers in a pre-determined place, performs an action
then disperses very quickly. The mob is not told exactly what to do
until just before the event.

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman-Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency

46. Choose the correct definition of the word.
“Notspot” means________ .

A) Someone who rarely or never uses the Internet, usually because
they cannot access it.

B) A person who spends an excessive amount of time on the internet.
C)

A new member of any group, community, or activity.

D) An area where there is slow Internet access or no connection at all.
E) Set of rules governing appropriate behaviour and courtesy on the
internet.

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman-Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency

47. Choose the correct definition of the word.
“Noughties” means _______ .

A) New Google employees.
B) Traditional media (newpapers, magazines, radio, television) as opposed
to the internet.

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Providing too much information on the Internet (credit card details,
personal information, etc.) especially through social network sites.

D) An area where there is slow Internet access or no connection at all.
E) The years between 2000 and 2009 which contain a 'nought' (zero),
in the same way as other decades are called the 'thirties', 'sixties',
etc .

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman-Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency

48. Choose the correct definition of the word.
“Offshorable” means _______ .

A) Something that can be done or produced in another country, especially
at reduced costs.

B)

An area where there is slow Internet access or no connection at all.

C) A segment of today's working population where there is a desire or need
to work long hours.

D) Providing too much information on the Internet (credit card details,
personal information, etc.) especially through social network sites.

E) Being tired of having to remember a large number of passwords for
different electronic devises.

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman-Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency

49. Choose the correct definition of the word.
“ Upskill” means _______ .

A) Teach an employee new or additional skills.

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) A user of the Twitter service who is very popular or admired, or with
whom other users communicate a lot.

C) Person who is very interested in watching videos and making
recordings, and values high-quality results.

D) People who 'tweet' send short messages via the microblogging
service Twitter.

E) The standard system of delivering mail which is very slow in contrast
to electronic mail.

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman-Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency

50. Choose the correct definition of the word.
“ Vook” means _______ .

A) Person who is very interested in watching videos and making
recordings, and values high-quality results.

B) Marketing strategy that consists in encouraging people to pass along
information to friends, family and colleagues through e-mail messages.

C) A combination of video, text, images and social streams in an
electronic book.

D) Anger or frustration as a result of difficulties or problems encountered
when using the Internet.

E) Teach an employee new or additional skills.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman-Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

51. Choose the correct definition of the word.
“Oil field” is _______ .

A) an existing wellbore closed to a proposed well
B) the portion of a reservoir where the oil is kept
C) the surface of contact of oil level and water level
D) an accumulation, pool, or group of pools of oil in the subsurface.
E) an area of the surface where source rock has reached appropriate condition
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman-Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency

52. Choose the correct definition of the word.
“ Productivity test” means ______ .

A) tests in an water tank to determine its capacity at specific conditions of reservoir
B) tests in a gas tank to determine its quality at specific temperatures of reservoir
C) tests in an oil pool to determine its capacity at specific places of level and where the oil
is kept
D) tests in an oil pool to determine an area of the surface where source rock has reached
appropriate condition
E) tests in an oil or gas well to determine its flow capacity at specific conditions of
reservoir and flowing pressures
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman-Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency

53. Choose the correct variant(s).
I didn`t know ____________ expensive it was!

A) such
B) so
C) what
D) how

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) if
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

54. Choose the correct variant(s).
You have _______ a pretty house!

A) such
B) so
C) what
D) how
E) that
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

55. Choose the correct variant(s).
_________ a lovely garden your nephew has!

A) How
B) What
C) So
D) If
E) When
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

56. Choose the correct variant(s).
You can guess _______ happy they were!

A) what
B) so

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) how
D) why
E) such
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

57. Choose the correct variant(s).
________ happy they must have been to see you again!

A) What
B) Such
C) What a lot
D) How
E) So
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

58. Choose the correct variant(s).
______ an incredibly strong woman!

A) That
B) What
C) Such
D) So
E) How
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

59. Choose the correct variant(s).
________ a lovely smile you have!

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) How
B) So
C) Such
D) That
E) What
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

60. Choose the correct variant(s).
__________ pleasant surprise !

A) Such
B) So
C) How
D) What
E) What a
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

61. Choose the correct variant(s).
_________ a fool you are!

A) Such
B) So
C) What
D) How
E) That
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

62. Choose the correct variant(s).
He talks ______ rubbish!

A) so
B) what
C) how
D) such
E) what a
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

63. Choose the correct variant(s).
Is that ______ “8” or _________ “B” ? I cannot read it.

A) an / an
B) a/ an
C) - / an
D) a / - an
E) an / a
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

64. Choose the correct variant(s).
Is that ________ “U” or _______”O” ? I cannot read it.

A) an / an
B) an /a
C) a/ an
D) a / a
E) - / -

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

65. Choose the correct variant(s).
Azerbaijan has __________ ideal climate.

A) a
B) an
C) the
D) E) that
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

66. Choose the correct variant(s).
I don't like __________ dogs, but I like my brother's dog.

A) B) the
C) that
D) a
E) an
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

67. Choose the correct variant(s).
She is ______ only girl in the class.

A) B) a
C) some

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) an
E) the
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

68. Choose the correct variant(s).
I saw a movie. ______ movie was funny.

A) a
B) so
C) such
D) an
E) The
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

69. Choose the correct variant(s).
______ city I live in is cold in the winter.

A) A
B) An
C) The
D) One
E) This
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

70. Choose the correct variant(s).
Would you like ______ glass of water?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) a
B) an
C) the
D) some
E) a few
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

71. Choose the correct variant(s).
Did you like ______ movie you watched last night?

A) a
B) one
C) an
D) the
E) this
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

72. Choose the correct variant(s).
______ Nike is a shoe company.

A) The
B) A
C) An
D) Some
E) Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

73. Choose the correct variant(s).
My daughter can get dressed all by ___ now.

A) myself
B) her
C) herself
D) she
E) itself
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

74. Choose the correct variant(s).
___ stole it will be punished.

A) We
B) I
C) Whose
D) What
E) Whoever
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

75. Choose the correct variant(s).
The politicians decided to give ___ a pay rise.

A) himself
B) ourselves
C) herself
D) themselves
E) yourselves
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

76. Choose the correct variant(s).
You can take__________ you want from the fridge to eat.

A) whatever
B) wherever
C) whoever
D) whosever
E) whomever
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

77. Choose the correct variant(s).
____________ I arrive home, dinner is waiting for me in the oven

A) Wherever
B) Whichever
C) Whenever
D) Whoever
E) Whosever
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

78. Choose the correct variant(s).
The old woman lived alone, with_____to look after _____ .

A) anyone / she's
B) no one / her
C) everyone / she
D) someone / her

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) anyone / herself
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

79. Choose the correct variant(s).
______ two rings here on my little finger belonged to _____ grandmother.

A) This / my
B) The / myself
C) Those / me
D) That / mine
E) These / my
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

80. Choose the correct variant(s).
When the little boy grabbed the lizard,______tail broke off in ____ hand.

A) its / he's
B) it / one's
C) its / his
D) it / him
E) it's / his
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

81. Choose the correct variant(s).
A baby learns the meaning of words as ---- are spoken by others and later uses ---- in
sentences.

A) they / it

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) it / them
C) they / themselves
D) they / them
E) their / they
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

82. Choose the correct variant(s).
Some of these clothes are _____ , and the rest of _____ belong to Zakir.

A) mine / them
B) me / they
C) hers / their
D) my / them
E) yours / it
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

83. Choose the correct variant(s).
As for _____ , I prefer to let people make up ____ minds.

A) I / his own
B) me / their own
C) myself / each other's
D) mine / one another's
E) my / theirs
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

84. Choose the correct variant(s).
The solicitor wrote a letter to Ann and _____ in which he asked us if we could settle the
matter between ____.

A) me / we
B) mine / our
C) myself / ours
D) me / us
E) I / us
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

85. Choose the correct variant(s).
They decided to buy the house because _____ location would allow _____ to get to work very
easily.

A) its / their
B) they / us
C) its / them
D) it / themselves
E) theirs / them
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

86. Choose the correct variant(s).
I didn't buy ____ in the end.

A) everybody
B) anything
C) something
D) nothing

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) nobody
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

87. Choose the correct variant(s).
He was an only child, so he had to learn how to amuse _______ .

A) each other
B) anybody
C) him
D) himself
E) herself
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

88. Choose the correct variant(s).
They always defend ______ . If you blame one, the other will spring to her aid.

A) one another
B) them
C) him
D) she
E) themselves
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

89. Choose the correct variant(s).
He claimed to be an expert, but he knew almost ---- about it.

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) everywhere
B) everything
C) anything
D) something
E) nothing
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

90. Choose the correct variant(s).
If _____ had called, they would have left a message.

A) no one
B) everybody
C) nobody
D) anybody
E) nothing
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

91. Choose the correct variant(s).
Despite her father's complaints, she decided to live ---- in Canada.

A) himself
B) herself
C) of her own
D) by herself
E) her
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

92. Choose the correct variant(s).
The music in the house was so loud that everybody had to shout to make _____ heard.

A) themselves
B) them
C) oneself
D) herself
E) yourselves
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

93. Choose the correct variant(s).
There was ______ to help me so I had to do all the cleaning myself.

A) everyone
B) somebody
C) no one
D) anybody
E) everything
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

94. Choose the correct variant(s).
Hello Henry, Kate, Peter. Help ---- to some food and I'll be with you in a moment.

A) yourselves
B) yourself
C) yours
D) you

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) himself
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

95. Choose the correct variant(s).
A student of ____ has just been to see me.

A) you
B) yourself
C) yours
D) one of you
E) your
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

96. Choose the correct variant(s).
Her friends were at the meeting. So were _____ .

A) mine
B) your
C) my
D) myself
E) me
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

97. Choose the correct variant(s).
_____ in the village went to the party but ____ enjoyed it very much.

A) Someone / no one

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Everyone / everybody
C) Nobody / no one
D) Everyone / nobody
E) Everyone / somebody
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

98. Choose the correct variant(s).
It's partly finished. There is ---- left

A) anything
B) everything
C) nothing
D) everyone
E) something
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

99. Choose the correct variant(s).
Have you met that _____ next door?

A) new boy cute
B) cute boy new
C) cute new boy
D) boy new cute
E) boy cute new
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

100. Choose the correct variant(s).
My uncle wore a ________ to the wedding.

A) blue silk tie
B) tie blue silk
C) silk blue tie
D) tie silk blue
E) silk tie blue
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

101. Choose the correct variant(s).
The course you are ________ .

A) interesting sounds taking
B) sounds interesting taking
C) interesting taking sounds
D) taking sounds interesting
E) taking interesting sounds
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

102. Choose the correct variant(s).
Is it ________ ?

A) cold getting outside
B) outside cold getting
C) getting outside cold
D) getting cold outside
E) outside getting cold
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

103. Choose the correct variant(s).
The cookies that you ________ .

A) delicious smell baked
B) smell delicious baked
C) baked delicious smell
D) smell baked delicious
E) baked smell delicious
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

104. Choose the correct variant(s).
We met ________ people at the conference.

A) very two smart
B) two very smart
C) very smart two
D) smart two very
E) two smart very
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

105. Choose the correct variant(s).
Everyone was home for the holidays. What could make for ___________ Novruz than that?

A) the merriest
B) a merryer
C) a merrier
D) a merry

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) the most merry
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

106. Choose the correct variant(s).
Of all the mechanics in the shop, Shamil is surely ________ .

A) the competentest
B) the least competent
C) the less competent
D) more competenter
E) the most competentest
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

107. Choose the correct variant(s).
My cold is definitely _________ this morning.

A) more bad
B) worse
C) worst
D) worser
E) badly
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

108. Choose the correct variant(s).
My mentor had______advice to offer on this particular subject.

A) few

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) a few
C) many
D) little
E) very few
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

109. Choose the correct variant(s).
The Mediterranean Sea, which means 'in the midst of lands' In Latin, is the world's ---inland sea and surrounded by Europe, Asia, and Africa.

A) largest
B) the largest
C) the larger
D) as large
E) larger
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

110. Choose the correct variant(s).
As _____ traffic means _____ traffic accidents, people should use public transportation more.

A) few / less
B) a few / less
C) fewer / fewer
D) more / less
E) less / fewer
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

111. Choose the correct variant(s).
There was ____ a strong wind we _____ decided to stay indoors.

A) such / that
B) too / that
C) so / as
D) such / as
E) so / that
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

112. Choose the correct variant(s).
She paid for lunch ____ advance, so we don't need to pay now.

A) on
B) at
C) by
D) for
E) in
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

113. Choose the correct variant(s).
I went to the wrong house _____ mistake.

A) on
B) by
C) with
D) in
E) at

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

114. Choose the correct variant(s).
I was walking to work and ____ chance I saw the glove that I'd lost on the ground.

A) on
B) at
C) of
D) by
E) in
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

115. Choose the correct variant(s).
I picked up the laptop and ____ my surprise it fell apart in my hands.

A) on
B) of
C) in
D) to
E) at
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

116. Choose the correct variant(s).
I have a lot______ common with my cousin. We both like many of the same things.

A) on
B) at
C) of

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) over
E) in
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

117. Choose the correct variant(s).
Did you forget your purse_____ purpose so you wouldn't have to pay?

A) on
B) at
C) in
D) with
E) by
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

118. Choose the correct variant(s).
It's best to arrive ______ foot because there is nowhere to park.

A) in
B) on
C) at
D) by
E) with
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

119. Choose the correct variant(s).
He added salt instead of sugar ______ mistake.

A) on

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) at
C) by
D) for
E) in
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

120. Choose the correct variant(s).
What's your favourite thing to do? _______ instance, do you like sport?

A) By
B) At
C) In
D) For
E) On
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

121. Choose the correct variant(s).
The book was ______ reach on a high shelf.

A) in
B) of
C) into
D) above
E) out of
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

122. Choose the correct variant(s).
I want to go to Khinalig _____ a change. I've never been there.

A) for
B) on
C) at
D) with
E) by
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

123. Choose the correct variant(s).
Please come___ once. We have a big problem.

A) on
B) at
C) in
D) by
E) for
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

124. Choose the correct variant(s).
She was really ____ danger for a few minutes in the rough sea, but luckily a lifeguard saw her.

A) on
B) at
C) in
D) with
E) under

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

125. Choose the correct variant(s).
He walked into the kitchen and ______ his surprise there was food all over the floor.

A) on
B) in
C) at
D) to
E) for
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

126. Choose the correct variant(s).
She drinks a litre of water every day _____ fail.

A) in
B) for
C) on
D) out of
E) without
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

127. Choose the correct variant(s).
Luke is very pleased ____ his exam results.

A) with

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) on
C) by
D) for
E) at
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

128. Choose the correct variant(s).
Julie is very different_____ her sister.

A) at
B) from
C) of
D) in
E) with
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

129. Choose the correct variant(s).
I'm very excited____ buying a new computer.

A) for
B) on
C) about
D) in
E) over
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

130. Choose the correct variant(s).
Are you pleased _____ your new job?

A) in
B) for
C) at
D) with
E) after
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

131. Choose the correct variant(s).
Who is Jamil married ____ ?

A) with
B) for
C) in
D) along with
E) to
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

132. Choose the correct variant(s).
There ... somebody in the house. I ... some voices, and the lights are on.

A) could be, may hear
B) has to be, will hear
C) must be, can hear

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) can't be, am able to hear
E) ought to be, would hear
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Lt

133. Choose the correct variant(s).
What ... for the party?
I think you ... the blue dress on. You look beautiful in that dress.

A) need I wear, could put
B) must I wear, can put
C) should I wear, may put
D) will I wear, should put
E) shall I wear, should put
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

134. Choose the correct variant(s).
She knew everything about our plans. She ______ to our conversation.

A) must have listened
B) should listen
C) must listen
D) may have listened
E) may listen
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

135. Supply the word corresponding the following statements.
1.Good afternoon, I`d like to make an __________ about export regulations to Japan.
2. There will be a full _________ into insider trading on the Stock Exchange.

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) extra-deal
B) assembly
C) occupation
D) enquiry
E) enquire
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd; pp. 73

136. Choose the correct translation.
Peşəkar Əməliyyat Qrupumuz işlədiyimiz yatağın xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq keyfiyyətli
və dayanaqlı qoruyucu kəmərləri düzgün seçməklə quyu quruluşunun dizayn edilməsini
müvəffəqqiyyətlə həyata keçirir.

A) Our professionally trained operations and fully customized group successfully performs
a well-head assembly structure design and casing selection to meet operating conditions.
B) Our Professional Operations Team successfully carries out the design of the well
structure by selecting the right quality and durable harnesses in accordance with the
characteristics of the field in which we operate.
C) Our professionally trained operations and fully customized group successfully performs
a well-head assembly structure design and casing selection to meet cosuming conditions.
D) Our professionally trained operations and fully customized group successfully performs
a well-casing structure design and casing selection to meet operating conditions.
E) Our Professional Operations trained group and fully customized group successfully
performs a welding position assembly structure design and casing selection to meet
operating conditions.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://www.socar-aqs.com/az/achievements/1

137. Choose the correct translation.
Sementləmə proqramını hazırlayarkən qazmaçılarımız sementləmədən sonra qoruyucu
kəmərlərin arxasında təzyiqin olmaması prinsipini əsas götürür və biz bu sahədə vəziyyəti
nəzarətdə saxlaya bilirik.

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) While developing the well casing program, our drillers are guided by the principle of
high pressure behind the protective belts after cementation, and we can control the
situation in this area.
B) While developing the cementing program, our drillers are guided by the principle of no
pressure behind the protective belts after well-boring, and we can control the situation in
this area.
C) After developing the cementing program, our drillers are guided by the principle of low
pressure behind the protective belts after cementation, and we can control the situation in
this area.
D) Before developing the cementing program, our drillers are guided by the principle of
normal pressure behind the protective belts after cementation, and we can control the
situation in this area.
E) While developing the cementing program, our drillers are guided by the principle of no
pressure behind the protective belts after cementation, and we can control the situation in
this area.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://www.socar-aqs.com/az/achievements/1

138. Choose the correct translation.
Yeni texnika və texnologiyalardan uğurla istifadə etməklə Biz, sifarişçinin verdiyi layihə
dərinliyi və azimut üzrə inhiraf yığaraq maili qazma xidmətlərini dəqiq və xətasız yerinə
yetiririk.

A) Successfully using contemporary equipment and technologies, we provide accurate and
weight inclined drilling services, accumulating deviations in the depth and azimuth of the
project provided by the customer.
B) Successfully using new equipment and technologies, we provide accurate and error-free
inclined drilling services, accumulating deviations in the height and azimuth of the project
provided by the customer.
C) Successfully using new supply vessel and technologies, we provide accurate and errorfree inclined drilling equipment, accumulating deviations in the depth and azimuth of the
project provided by the supplier.
D) Successfully using new equipment and technologies, we provide accurate and error-free
inclined drilling services, accumulating deviations in the depth and azimuth of the project
provided by the customer.
E) Successfully using low-tech equipment and technologies, we provide accurate and
error-free inclined drilling services, accumulating deviations in the width and azimuth of
the project provided by the customer.

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.socar-aqs.com/az/achievements/1

139. Choose the correct translation.
Qərbi Abşeron və Günəşli yataqlarında quyular layihə horizontuna horizontal qazılmaqla
açıq lüləyə yüksək keyfiyyət tələblərinə cavab verən və hasilatı artırmağa imkan verən
süzgəclər buraxmaqla tamamlanır.

A) Wells in the western Absheron and Gunashli fields are completed by drilling horizontally
into the project horizon, releasing high-quality filters into the open pipe that allow for
increased production.
B) Wells in the western Absheron and Gunashli fields are constructed by drilling
horizontally into the project, releasing medium-quality filters into the open pipe that allow
for increased production.
C) Wells in the western Absheron and Gunashli fields are completed by drilling vertically
into the project horizon, releasing high-quality filters into the open pipe that allow for
increased production.
D) Wells in the western Absheron and Gunashli fields are reconstructed by maintaining
horizontally into the project horizon, releasing high-quality filters into the open pipe that
allow for increased production.
E) Wells in the western Absheron and Gunashli fields are completed by drilling
horizontally into the project horizon, releasing high-quality filters into the blocked pipe that
allow for decreased production.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://www.socar-aqs.com/az/achievements/1

140. Choose the correct translation.
Bu metod hasilatın dəfələrlə artırılmasına səbəb olur.

A) This method leads to a significant decrease in production.
B) This method leads to a minor increase in production.
C) This method causes to a significant inanition in production.
D) This method leads to a significant inanition in production.
E) This method leads to a significant increase in production.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: http://www.socar-aqs.com/az/achievements/1

141. Choose the correct translation.
Geoloqlarımız quyularda aparılan geoloji-tədqiqat işlərinin planı, tədqiqat işlərinin növü və
aparılma ardıcıllığını nəzarətdə saxlayaraq əldə olunmuş məlumatları sifarişçi ilə birlikdə
analiz və emal edərək quyu dərinliyinin düzgün seçilməsi və məhsuldar obyektlərin
vaxtında təyin olunması işinə böyük tohfələr verir.

A) Our geologists make a great contribution to the correct selection of well depth and
timely identification of productive objects by analyzing and processing the information
obtained together with the customer, monitoring the plan of geological research work in
wells, the type and sequence of research work.
B) Our geologists make a great contribution to the correct selection of well height and
timely identification of productive objects by memorizing and processing the information
obtained together with the customer, monitoring the plan of geological research work in
wells, the type and sequence of research work.
C) Our geologists make a great utter to the correct workover of well depth and timely
identification of productive objects by processing the information obtained together with
the customer, monitoring the plan of geological research work in drills, the type and
sequence of research work.
D) Our geologists make a great contribution to the correct idling speed of well depth and
timely identification of complete objects by analyzing and processing the information
obtained together with the customer, monitoring the plan of geological research work in
wells, the type and sequence of research work.
E) Our geologists make a great contribution to the correct selection of well temperature
and stop-end of productive objects by analyzing and gathering the information obtained
together with the supplier, monitoring the plan of geological research work in drills, the
type and sequence of research work.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://www.socar-aqs.com/az/achievements/1

142. Choose the correct translation.
Kəmərlərin təyin olunmuş dərinliklərə endirilməsi və sementlənmənin keyfiyyətlə
aparılması müəssisəmizin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biridir.

A) One of the main tasks of our company is to raise the pipelines to the specified depths and
carry out quality cementing.

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) One of the main tasks of our company is to lower the pipelines to the specified depths
and carry out quality cementing.
C) One of the main tasks of our company is to operate the pipelines to the specified height
and carry out quality cementing.
D) One of the main tasks of our country is to lower the pipelines to the specified depths
and carry out poor quality cementing.
E) The main tasks of our company is to lower the drilling axe to the specified depths and
carry out quality cementing.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://www.socar-aqs.com/az/achievements/1

143. Choose the correct translation.
Sement məhlulunun düzgün hazırlanması sementin özünün və tərkibinə qatılan maddələrin
keyfiyyətli olmasından asılı olaraq qoruyucu kəmərlərin arxasının sementlə tam
doldurulması işinin uğurla başa çatdırılmasında əsas rol oynayır.

A) Proper preparation of the cement mortar, depending on the quantity of the cement itself
and the ingredients, plays a minor role in the successful completion of the backfill of the
protective belts with cement.
B) Proper preparation of the cement mortar, depending on the quantity of the cement ,
plays a minor role in the successful mintenance of the backfill of the protective belts with
cement.
C) Proper preparation of the cementing stinger, depending on the quality of the well fluid
itself and the ingredients, plays a key role in the successful completion of the backside of the
protective belts with cement.
D) Proper preparation of the cementing manifold swivel, depending on the quality of the
cement itself and the ingredients, plays a key role in the successful completion of the
backfill of the protective belts with cement.
E) Proper preparation of the cement mortar, depending on the quality of the cement itself
and the ingredients, plays a key role in the successful completion of the backfill of the
protective belts with cement.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.socar-aqs.com/az/achievements/1

144. Choose the correct translation.
Tədbirin missiyası HR sahəsində bilik mübadiləsini təmin etmək, korporativ qarşılıqlı

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

əlaqəni artırmaq və insan idarəçiliyinin bütün sahələrinə dair aktual mövzularda beyin
fırtınasına yardım etməkdir.

A) The mission of the meeting is to provide knowledge exchange in the field of HR, increase
sole trade interaction and promote brainstorming on topical issues in all areas of human
management.
B) The mission of the project is to provide knowledge in the field of HR, increase corporate
interaction and promote brainstorming on topical issues in all areas of nature protection.
C) The mission of the event is to provide work experience for the employers of HR,
increase corporate interaction and promote brainstorming on logistical issues in specific
areas of human management.
D) The mission of the event is to provide knowledge exchange in the field of HR, increase
corporate interaction and promote brainstorming on topical issues in all areas of human
management.
E) The mission of the event is to provide student exchange in the field of HR, decrease
corporate interaction and promote brainstorming on topical issues in all areas of human
management.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://www.socar-aqs.com/az/achievements/1

145. Choose the correct translation.
Bütün daxili və kənar iclaslar müasir texnologiyaların tətbiqi vasitəsilə onlayn rejimdə
həyata keçirilir.

A) All internal and external agreements are signed online using modern technologies.
B) All inside and outside events were held online using modern technologies.
C) All internal and external meetings are held online using modern technologies.
D) All internal and external meetings are held face-to-face using modern technologies.
E) All internal and external laboratory works are held online using modern technologies.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://www.socar-aqs.com/az/achievements/1

146. Choose the correct translation.
İnsan Kapitalı bölməsi tərəfindən işçilərimizin inkişaf etdirilməsi üçün video təlimlər

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

davam etdirilir.

A) The Human Capital department continues video trainings for the development of our
employees.
B) The Human Capital department is planning video trainings for the development of our
employees.
C) The Human Capital department continues video trainings for the development of our
foreign contractors.
D) The Human Capital department continues online meetings for the development of our
employees.
E) The Human Capital department continues international trainings for the development of
our employers.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://www.socar-aqs.com/az/achievements/1

147. Choose the correct translation.
If you pass the interview stage, we will review your employment history, referrals,
education level, etc. we will conduct a biographical review covering all aspects.

A) Əgər siz müsahibə mərhələsini keçə bilərsinizsə, biz məşğulluq tarixçənizi,
tövsiyənamələrinizi, təhsil səviyyənizi və s. aspektləri əhatə edən bioqrafik yoxlama
aparmamalıyıq.
B) Əgər siz praktik yoxlama mərhələsini keçərsinizsə, biz məşğulluq idarəsinin
tövsiyənamələrini, təhsil səviyyənizi və s. aspektləri əhatə edən bioqrafik yoxlama
aparacağıq.
C) Əgər siz müsahibə mərhələsini keçərsinizsə, biz məşğulluq tarixçənizi,
tövsiyənamələrinizi, təhsil səviyyənizi və s. aspektləri əhatə edən bioloji yoxlama
aparmayacağıq.
D) Əgər siz müsahibə mərhələsini keçməzsinizsə, biz məşğulluq tarixçənizi,
tövsiyənamələrinizi, təhsil səviyyənizi və s. aspektləri əhatə edən bioqrafik yoxlama apara
bilərik.
E) Əgər siz müsahibə mərhələsini keçərsinizsə, biz məşğulluq tarixçənizi,
tövsiyənamələrinizi, təhsil səviyyənizi və s. aspektləri əhatə edən bioqrafik yoxlama
aparacağıq.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: https://socarpolymer.az/az/career/experienced-professionals/

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

148. Choose the correct translation.
After reviewing the uploaded biographies, our HR specialists send the CVs of the most
eligible candidates to the relevant line managers. Line managers select candidates for the
interview.

A) Kadr işi üzrə mütəxəssislərimiz yüklənə bilməyən tərcümeyi-hallara baxdıqdan sonra
tələblərə nisbətən uyğun gələn namizədlərin CV-lərini müvafiq şöbə menecerlərinə ötürür.
Şöbələr üzrə menecerlər isə, müsahibəyə çağırılacaq namizədləri müvafiq şöbələrə seçir.
B) Kadr işi üzrə mütəxəssislərimiz yüklənən tərcümeyi-hallara baxdıqdan sonra tələblərə
ən çox uyğun gələn namizədlərin CV-lərini müvafiq xətti menecerlərə ötürür. Xətti
menecerlər isə, müsahibəyə çağırılacaq namizədləri seçir.
C) Kadr işi üzrə mütəxəssislərimiz yüklənən tərcümeyi-hallara baxdıqdan sonra tələblərə
ən çox uyğun gələn namizədlərin CV-lərini müvafiq menecerlərə əlbəəl ötürür. Xətt
sahəsindəki menecerlər isə, namizədləri müsahibəyə çağırır.
D) Kadr işi üzrə mütəxəssislərimiz yüklənə bilməyən tərcümeyi-hallara baxdıqdan sonra
tələblərə ən az uyğun gələn namizədlərin CV-lərini müvafiq menecerlərə xətti ötürür.
Menecerlər isə, müsahibəyə çağırılacaq namizədləri seçir.
E) Kadr işi üzrə mütəxəssislərimiz yüklənən tərcümeyi-hallara baxdıqdan sonra tələblərə
ən az uyğun gələn namizədlərin CV-lərini müvafiq xətti menecerlərə ötürərək ixtisar
edirlər. Xətti menecerlər isə, müsahibəyə çağrılmayacaq namizədləri seçmir.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: https://socarpolymer.az/az/career/experienced-professionals/

149. Choose the correct translation.
The maintenance department staff of the plant consists of a group of authorized specialists
who provide operational control over technological processes and equipment design
changes.

A) Zavodun istismar şöbəsinin personalı texnoloji proseslərə və avadanlıq tərtibatının
dəyişdirilməsinə operativ nəzarəti təmin edən bir qrup səlahiyyətli mütəxəssisdən
ibarətdir.
B) Zavodun istehsal şöbəsinin personalı texnoloji proseslərə və avadanlıq tərtibatının
dəyişdirilməsinə operativ nəzarəti təmin edən bir qrup səlahiyyətli mütəxəssisdən
ibarətdir.
C) Zavodun istismar şöbəsinin personalı texnoloji proseslərə və avadanlıq tərtibatının
yenidən alınmasına operativ nəzarəti təmin edən bir qrup səlahiyyətli mütəxəssisdən
ibarətdir.

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Zavodun istehlak şöbəsinin personalı texnoloji prosesləri və yeni avadanlıq tərtibatının
xarici ölkələrdən sifarişinə operativ nəzarəti təmin edən bir qrup səlahiyyətli
mütəxəssisdən ibarətdir.
E) Zavodun istismar şöbəsinin rəhbərliyi texnoloji proseslərə və avadanlıq tərtibatının
dəyişdirilməsinə operativ nəzarəti təmin edən bir səlahiyyətli mütəxəssisdən ibarətdir.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: https://socarpolymer.az/az/career/experienced-professionals/

150. Choose the correct translation.
Operators monitor the results obtained during the tests and, if necessary, propose
appropriate adjustments to the production process and report the results to supervisors
and other executives.

A) Operatorlar sınaqlar zamanı əldə edilən nəticələri bir də yoxlayır və lazım gəldikdə
istehsal prosesinə müvafiq düzəlişlər edir və ələ edilən nəticələr barədə supervayzerlərə və
digər işçilərə məruzə edir.
B) Operatorlar sınaqlar zamanı əldə edilən nəticələri qeydiyyata salır və lazım gəldikdə
istehsal prosesində müvafiq düzəlişlər edir və ələ edilən nəticələri supervayzerlərə və digər
rəhbər işçilərə məruzə edir.
C) Operatorlar sınaqlar zamanı əldə edilən nəticələri nəzarətdə saxlayır və lazım gəldikdə
istehsal prosesinə müvafiq düzəlişlər təklif edir və ələ edilən nəticələr barədə
supervayzerlərə və digər rəhbər işçilərə məruzə edir.
D) Operatorlar istehsal prosesi zamanı əldə edilən nəticələri nəzarətdə saxlayır və hər dəfə
istehsal prosesinə müvafiq düzəlişlər təklif edir və ələ edilən nəticələr barədə
supervayzerlərə və digər rəhbər işçilərə məruzə edir.
E) Operatorlar sınaqlar zamanı əldə edilən nəticələri nəzarətdə saxlayır və lazım gəldikdə
istehsal prosesinə müvafiq düzəlişlər təklif edir və ələ edilən nəticələr barədə geniş
ictimaiyyətə məlumat verir.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: https://socarpolymer.az/az/career/experienced-professionals/

151. Choose the correct translation.
Gaining work experience directly in the workplace is very important for the professional
development and career advancement of plant operators.

A) Iş yerlərində iş təcrübəsinin əldə edilməsi zavodun texniki heyətinin peşəkar inkişafı və
karyera yüksəlişi baxımından çox vacibdir.

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Bilavasitə iş yerlərində iş təcrübəsinin əldə edilməsi zavod operatorlarının peşəkar
inkişafı və karyera yüksəlişi baxımından çox vacibdir.
C) Bilavasitə iş yerlərində keyfiyyətli təcrübəçilərin əldə edilməsi zavod operatorlarının
peşəkar inkişafı və karyera yüksəlişi baxımından çox vacibdir.
D) İş yerlərində təcrübənin əldə edilməsi zavodun texniki-fəhlə heyətinin inkişafı və
karyera yüksəlişi baxımından nisbətən vacibdir.
E) Bilavasitə iş yerlərində iş icazəsinin əldə edilməsi zavod operatorlarının peşəkarlıq
bacarıqları və karyera yüksəlişinə nəzarət üçün çox vacibdir.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: https://socarpolymer.az/az/career/experienced-professionals/

152. Choose the correct translation.
Operators are responsible for shutdowing the equipment in the event of an accident or
otherwise handling the equipment.

A) Operatorlar avadanlığın qəza halında dayandırılması və ya avadanlıqla digər müvafiq
qaydada rəftar edilməsi üçün cavabdehlik daşıyır.
B) Operatorlar avadanlığın qəza halında təmir edilməsi və ya avadanlıqla digər müvafiq
qaydada rəftar edilməsi üçün cavabdehlik daşıyır.
C) Operatorlar avadanlığın qəza halında dəyişdirilməsi və ya avadanlıqla digər müvafiq
qaydada rəftar edilməsi üçün cavabdehlik daşıyır.
D) Operatorlar avadanlığın qəza halında üzərinin qabadılması və ya avadanlıqla digər
müvafiq qaydada rəftar edilməsi üçün cavabdehlik daşıyır.
E) Operatorlar avadanlığın qəza halında dayandırılması və ya avadanlığın digər bir yerə
müvafiq qaydada daşınması üçün cavabdehlik daşıyır.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: https://socarpolymer.az/az/career/experienced-professionals/

153. Choose the correct translation.
Their goal is to increase the level of quality, efficiency and safety of production by ensuring
the harmonious operation of equipment and the plant manufacturing of quality products.

A) Onların məqsədi avadanlığın keyfiyyətli işləməsini və zavodun məhsul buraxmasını
təmin etməklə istehsalatın keyfiyyət, səmərə və təhlükəsizlik səviyyəsinin stabil
saxlanmasından ibarətdir.
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B) Onların məqsədi avadanlığın ahəngdar işləməsini və zavodun keyfiyyətli məhsul
buraxmasını təmin etməklə istehsalatın kəmiyyət, səmərə və stabillik səviyyəsinin
artırılmasından ibarətdir.
C) Onların məqsədi avadanlığın daha səmərəli işləməsini və zavodun keyfiyyətli xammal
almasını təmin etməklə istehsalatın keyfiyyət, səmərə və təhlükəsizlik səviyyəsinin
artırılmasından ibarətdir.
D) Onların məqsədi avadanlığın ahəngdar işləməsini və zavodun keyfiyyətli məhsul
idxalını təmin etməklə istehsalatın keyfiyyət, səmərə və təhlükəsizlik səviyyəsinin
yoxlanılmasından ibarətdir.
E) Onların məqsədi avadanlığın ahəngdar işləməsini və zavodun keyfiyyətli məhsul
buraxmasını təmin etməklə istehsalatın keyfiyyət, səmərə və təhlükəsizlik səviyyəsinin
artırılmasından ibarətdir.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: https://socarpolymer.az/az/career/experienced-professionals/

154. Choose the correct translation.
The maintenance team has 3 branches of activity: control and measuring devices and
automation, electrical work and maintenance of mechanical equipment.

A) Texniki xidmət qrupu 3 fəaliyyət qrupu ilə işləyir: nəzarət-ölçü cihazlarının təmirtikintisi və avtomatlaşdırma, elektrotexniki işlər və mexaniki avadanlıqlara texniki xidmətin
göstərilməsi.
B) Texniki xidmət qrupunun 3 fəaliyyət istiqaməti vardır: nəzarət-ölçü cihazları və
avtomatlaşdırma, elektrik işləri və mexaniki avadanlıqlara texniki xidmətin göstərilməsi.
C) Texniki xidmət qrupunun 3 fəaliyyət istiqaməti üzrə təmir və tikintisi vardır: nəzarətölçü cihazları, elektrotexniki işlər və mexaniki avadanlıqlara texniki xidmətin göstərilməsi.
D) Texniki xidmət qrupunun əlavə olaraq 3 fəaliyyət istiqaməti də vardır: nəzarət-ölçü
cihazları və avtomatlaşdırma, elektrotexniki işlər və mexaniki avadanlıqların dərhal
dəyişdirilməsi.
E) Texniki xidmət qrupunun 3 illik fəaliyyət müddəti olur: nəzarət-ölçü cihazları və
avtomatlaşdırma, elektrotexniki işlər və mexaniki avadanlıqlara texniki xidmətin
göstərilməsi.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: https://socarpolymer.az/az/career/experienced-professionals/
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155. Choose the correct translation.
In order to achieve the business goals and objectives of the enterprise, the techniciansmechanics are responsible for the installation of production equipment, troubleshooting,
repair and maintenance in accordance with the requirements of safety, forecasting /
production system and procedures.

A) Müəssisənin işgüzar məqsəd və hədəflərinin hesablanması üçün texnik-mexaniklər
proqnoz/istehsalat sistemi və prosedurların tələblərinə uyğun olaraq istehsalat
avadanlığının quraşdırılması, nasazlıqların aradan qaldırılması, təmir və texniki xidmətin
göstərilməsi üçün cavabdehlik daşıyır.
B) Müəssisənin işgüzar məqsəd və hədəflərinin əldə edilməsi üçün texnik-mexaniklər
təhlükəsizlik və prosedurların tələblərinə uyğun olaraq istehsalat avadanlığının
quraşdırılması, nasazlıqların aradan qaldırılması, təmir və texniki xidmətin
qiymətləndirilməsi göstərilməsi üçün cavabdehlik daşıyır.
C) Müəssisənin işgüzar məqsəd və hədəflərinin əldə edilməsi üçün texnik-mexaniklər
təhlükəsizlik, proqnoz/istehsalat sistemi və prosedurların tələblərinə uyğun olaraq
istehsalat avadanlığının quraşdırılması, nasazlıqların aradan qaldırılması, təmir və texniki
xidmətin göstərilməsi üçün cavabdehlik daşıyır.
D) Müəssisənin məqsəd və hədəflərinin əldə edilməsi üçün texnik-mexaniklər
proqnoz/istehsalat sistemi və prosedurların tələblərinə uyğun olaraq istehsalat
avadanlığının quraşdırılması, nasazlıqların aradan qaldırılması, təmir və texniki xidmətin
göstərilməsi üçün cavabdehlik daşıyır.
E) Müəssisənin məqsəd və hədəflərinin təyin edilməsi üçün texnik-mexaniklər
təhlükəsizlik və prosedurların tələblərinə uyğun olaraq istehsalat avadanlığının alınıb
quraşdırılması, nasazlıqların aradan qaldırılması, təmir və texniki xidmətin göstərilməsi
üçün cavabdehlik daşıyır.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: https://socarpolymer.az/az/career/experienced-professionals/

156. Choose the correct translation.
Quyu‘’Günəşli’’ yatağının dayaz sulu hissəsində ‘’Fasilə’’ Lay Dəstəsinə maksimum 84 dərəcə
bucaq altında qazılmışdır.
A) The well was drilled in the shallow aqueous part of the “Gunashli” field to Fasila Layer,
with minimum deviation of 84 degrees.
B) The well was drilled in the shallow aqueous part of the “Gunashli” field at a maximum
angle of 84 degrees to the Fasila Formation .
C) The well is aimed to be drilled in the part of the “Gunashli” field at a maximum angle of
84 degrees to the Fasila Formation .
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D) The well was drilled to Fasila Layer, with minimum deviation of 84 degrees.
E) The drilled well was in the part of the “Gunashli” field at a maximum angle of 84
degrees to the Fasila Formation .
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.socar-aqs.com/az/achievements/1

157. Choose the correct translation.
İlk dəfə olaraq açıq sonluqlu mənimsəmə quyusu istismara verilmişdir.

A) At first , a well was taken out of operation with open end.
B) At last, an open-ended well-construction was taken into operation.
C) For the first time, an open-ended development well was put into operation.
D) At first , a well was put into operation with open end.
E) For the first time , a well was taken out of operation with open end.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://www.socar-aqs.com/az/achievements/1

158. Choose the correct translation.
Təsisçilərdən biri olan SOCAR, birgə müəssisəyə sənayə üsulu ilə neft və qaz quyularının
qazılması sahəsində 160 ildən çox təcrübə gətirir.

A) SOCAR is the first one of the founders, brings more than 160 years of experience in
operating oil and gas wells by industrial methods to the joint venture.
B) SOCAR, one of the founders, brings more than 160 years of experience in drilling oil and
gas wells by industrial methods to the joint venture.
C) SOCAR is the first founder, brings more than 160 years of experience in operating oil
and gas wells by heavy oil engines to the joint venture.
D) SOCAR is the only founder, which brings more than 160 years of experience in
operating oil and gas wells by industrial methods to the joint venture.
E) SOCAR is one of the founders, that brings more than 160 years of experience in storing
oil and gas reservoirs by industrial methods to the joint venture.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://www.socar-aqs.com/az/achievements/1
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159. Choose the correct translation.
SOCAR AQŞ-nin qazma briqadası və Əməliyyat Qrupunun peşəkarlığı sayəsində dəqiq və
hərtərəfli hesablanmış qazma proqramlarına istinad edərək biz, normal yataqlarla yanaşı
dünyada ən mürəkkəb və ən yüksək təzyiqli yataqlardan hesab olunan Ümid və Bulla-da
quyuların layihələndirilməsi və qazılması işini uğurla davam etdiririk.

A) Owing to professionalism of the SOCAR AQS drilling crew and operations group and
relying on comprehensively prepared well construction programmes, we continue to
successfully design, develop and construct of standard and complex wells such as high
reservoir pressure fields where Umid and Bulla platforms are located.
B) Owing to professionalism of the SOCAR AQS drillship crew and operations group and
relying on comprehensively prepared drilling programmes, we continue to successfully
developing and consumption of standard and complex wells such as high reservoir pressure
fields where Umid and Bulla platforms are located.
C) Owing to professionalism of the SOCAR AQS drilling crew and operations group and
relying on comprehensively prepared drilling programmes, we continue to successfully
design of standard and complex wells such as high reservoir pressure fields where Umid
and Bulla platforms are being planned to drill.
D) Owing to professionalism of the SOCAR AQS drilling crew and operations group and
relying on comprehensively prepared drilling programmes, we continue to successfully
design and drilling of standard and complex wells such as high reservoir pressure fields
where Umid and Bulla platforms are located.
E) Owing to professionalism of the SOCAR AQS maintaining crew and consumption group
and relying on comprehensively prepared drilling programmes, we continue to successfully
design, develop and construct of standard and complex wells such as high reservoir
pressure fields where Umid and Bulla platforms planned to be located.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://www.socar-aqs.com/az/achievements/1

160. Choose the correct translation.
To ensure the harmonious operation of all employees at the plant, the operators coordinate
their activities with technical specialists and control staff.

A) Zavoddakı bütün avadanlığın ahəngdar çalışmasını təmin etmək üçün operatorlar öz
fəaliyyətini texniki mütəxəssislər və nəzarət personalı ilə əlaqələndirir.
B) Zavoddakı bütün rəhbərliyin ahəngdar çalışmasını təmin etmək üçün operatorlar öz
fəaliyyətini texniki mütəxəssislər və nəzarət personalı ilə məsləhət edir.
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C) Zavoddakı bütün işçilərin ahəngdar çalışmasını təmin etmək üçün operatorlar öz
fəaliyyətini texniki mütəxəssislər və nəzarət personalı ilə əlaqələndirir.
D) Zavoddakı bütün bölmələrin növbəli çalışmasını təmin etmək üçün operatorlar öz
fəaliyyətini texniki mütəxəssislər və nəzarət personalı ilə əlaqələndirir.
E) Zavoddakı bütün rəhbər işçilərin ahəngdar çalışmasına əmin olmaq üçün operatorlar öz
fəaliyyətini texniki avadanlıq və nəzarət ölçü personalı ilə əlaqələndirir.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: https://socarpolymer.az/az/career/experienced-professionals/

161. Choose the correct variant.
If I ______ you, I _______ this.
A) was / will not do
B) am / will not do
C) are / would not do
D) was / would not do
E) were / would not do
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/conditional-sentences/exceptions

162. Choose the correct variant.
If I _______ to bed earlier yesterday, I ________ so tired now.

A) had gone / wouldn`t have felt
B) go / will not feel
C) had gone / won`t have felt
D) went / will not feel
E) haven`t gone / won`t have felt
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/conditional-sentences/exceptions
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163. Choose the correct variant.
Would you mind if I ______ the window?

A) shall open
B) opened
C) am opening
D) have opened
E) would open
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/conditional-sentences/exceptions

164. Choose the correct variant.
Their elder daughter has never been able to make headway,________ ?

A) hasn`t she
B) doesn`t she
C) was she
D) does she
E) has she
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd;

165. Choose the correct variant(s).
____________. I'm glad I brought my sweater.

A) There are cold
B) Is cold
C) It's cold
D) There is cold
E) The cold is
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

166. Choose the correct variant(s).
___________ 5 o'clock already?

A) Is there
B) Are there
C) Is it
D) Does it
E) Is
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

167. Choose the correct variant(s).
When is your birthday?

A) There is 4th of March.
B) There is March 4th .
C) Is on March 4th .
D) It's on March 4th .
E) There are March 4th .
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

168. Choose the correct variant(s).
- Are you excited about your vacation?

A) Yes, there goes to be fun!
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B) Yes, there are going to be fun!
C) Yes, there is going to be really fun!
D) Yes, is going to be really fun!
E) Yes, it's going to be really fun!
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

169. Choose the correct variant(s).
What is the weather like today?

A) It's cold and a bit rainy.
B) Is quite cold and rainy.
C) There is cold and a bit rainy.
D) There are cold and rain.
E) The weather cold and does rainy.
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

170. Choose the correct variant(s).
I couldn’t see anything. ________ completely dark.

A) There is
B) It was
C) There was
D) It is
E) It did
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

171. Choose the correct variant(s).
_________ time to leave?’ ‘Yes, _______ nearly midnight.’

A) Does it / it does
B) Was it / it is
C) Is it / it is
D) Was there / there was
E) Is there / there is
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

172. Choose the correct variant(s).
___ stupid to drink and drive.

A) There has been
B) There was
C) There is
D) It is
E) It does
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

173. Choose the correct variant(s).
______ horrible being stuck on the train.

A) There is
B) There was
C) It does
D) There will be
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E) It was
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

174. Choose the correct phrasal verb.
Please, ________ the children while I`m out.

A) look like
B) look after
C) look through
D) look on
E) look down
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd; pp.492

175. Choose the correct variant of the Passive Voice.
They are repairing the bridge.

A) They are repaired the bridge.
B) The bridge is repaired.
C) The bridge is being repaired.
D) The bridge is been repaired.
E) The bridge are repaired them.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; A.J.Thomson. A.V.Martinet /Oxford University Press UK
Ltd; pp. 263

176. Choose the correct variant of the Passive Voice.
He wants someone to take photographs.

A) He wants photographs to be taken.
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B) He wants someone photographs to be taken.
C) He is wanted photographs to be taken.
D) He wants to take photographs.
E) Photographs to be wanted to take him.
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Practical English Grammar; A.J.Thomson. A.V.Martinet /Oxford University Press UK
Ltd; pp. 264

177. Choose the correct variant of the Passive Voice.
I remember them taking me to the Zoo.

A) I remember them taken to the Zoo.
B) I remember them to be taken to the Zoo.
C) I remember been taking to the Zoo.
D) I remember being taken to the Zoo.
E) I remember them to be taking me to the Zoo.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; A.J.Thomson. A.V.Martinet /Oxford University Press UK
Ltd; pp. 264

178. Choose the correct variant of the Passive Voice.
One sees this sort of advertisement everywhere.

A) This sort of advertisement you can see everywhere.
B) This sort of advertisement is seen everywhere.
C) This sort of advertisement is been seen everywhere.
D) This sort of advertisement is for one to see everywhere.
E) One is seen everywhere for this sort of advertisement .
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; A.J.Thomson. A.V.Martinet /Oxford University Press UK
Ltd; pp. 266
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179. Choose the correct variant of the Passive Voice.
People suppose that they are living in the countryside.

A) People are supposed to be living in the countryside.
B) They suppose people to be living in the countryside.
C) They are supposed to be living in the countryside.
D) They supposed to live in the countryside.
E) They are living in the countryside with those people.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; A.J.Thomson. A.V.Martinet /Oxford University Press UK
Ltd; pp. 266

180. Choose the correct variant of the Passive Voice.
What makes these holes?

A) What are these holes made by?
B) Who are these holes made by?
C) What are these holes ?
D) What do these holes make?
E) What are made by these holes?
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Practical English Grammar; A.J.Thomson. A.V.Martinet /Oxford University Press UK
Ltd; pp. 266

181. Choose the correct variant of the Passive Voice.
He looked after the children well.

A) The children were well after looking him.
B) The children were well looked.
C) The children looked after him well.
D) The children are well looked after.
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E) The children were well looked after
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; A.J.Thomson. A.V.Martinet /Oxford University Press UK
Ltd; pp. 267

182. Choose the correct variant of the Passive Voice.
They have sent him a brochure.

A) He was sent a brochure.
B) He has sent a brochure.
C) They have been sent a brochure.
D) He has been sent a brochure.
E) He has a brochure to send them .
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; A.J.Thomson. A.V.Martinet /Oxford University Press UK
Ltd; pp. 263

183. Choose the correct variant of the Passive Voice.
The company provides free medical insurance for all employees.

A) All employees provide free medical insurance .
B) Free medical insurance is provided for all employees.
C) Free medical insurance is providing by all employees.
D) The company is provided by free medical insurance.
E) All employees are providing free medical insurance company .
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd; pp. 162

184. Choose the correct variant of the Passive Voice.
Someone delivers essential components to the factory.

A) Essential components are delivering to the factory.
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B) Essential components are being delivered to the factory.
C) Essential components deliver someone to the factory.
D) Factory is delivered by essential components.
E) Essential components are delivered to the factory.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd; pp. 162

185. Choose the correct statement in the Passive Voice.
A) There is a letter sent for you.
B) We will offer an attractive salary to the person appointed.
C) The person, appointed by the Council, knows four foreign languages.
D) The meeting is held on Monday morning.
E) The meeting, held on Monday morning, is very important.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; A.J.Thomson. A.V.Martinet /Oxford University Press UK
Ltd; pp. 263

186. Choose the correct statement in the Passive Voice.
A) They had been repairing the road.
B) The road had been repairing.
C) The road taken to the country is dangerous.
D) There had been a road newly repaired.
E) The road has been repaired recently.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; A.J.Thomson. A.V.Martinet /Oxford University Press UK
Ltd; pp. 263

187. Choose the correct statement in the Passive Voice.
A) Was the house, sold in your neighbourhood, expensive?
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B) Was there a house sold recently by that famous actor?
C) Who was that house sold by recently?
D) Who was the owner of the house sold recently?
E) Who has got the detail information about the house sold recently?
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; A.J.Thomson. A.V.Martinet /Oxford University Press UK
Ltd; pp. 265

188. Choose the correct statement in the Passive Voice.
A) The carpenter is mending the window broken yesterday.
B) Nobody can open the mystery of the pyramids built around 400 A.D.
C) This play was probably written by Marlow.
D) I have never seen such a stupid behaviour by them before.
E) Nobody knew whether there was gold left in the mine.
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd; pp. 462

189. Choose the correct statement in the Passive Voice.
A) She asked me to send a stamped addressed envelope.
B) I consider Moriarty to be dangerous.
C) Everybody wanted Doris to be the manager.
D) We like our staff to say what they think.
E) I`ve just been sent a whole lot of information.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd; pp. 463

190. Choose the correct question in the Passive Voice.
A) Which of them was a lost treasure?
B) How many of the invited guests have come?
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C) Which of these pictures was sold in the auction?
D) Who painted the rooms of the hotel ?
E) When did you hear about the stolen document?
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Practical English Grammar; Michael Swan /Oxford University Press UK Ltd; pp. 463

191. Choose the appropriate abbreviation for the given statement you would use in telexes
and short messages:
1. if you sign a letter on behalf of someone else…
2. if you send copies of document to other people…
3. if something is calculated on a yearly basis…
a) D/A
b) pp
c) rgds
d) C.O.D.
e) lb
f) c.c.
g) p.a.

A) 1-b; 2-f; 3-g
B) 1-d; 2-g; 3-c
C) 1-c; 2-f; 3-e
D) 1-b; 2-c; 3-a
E) 1-a; 2-g; 3-e
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd;pp. 7

192. Choose the appropriate abbreviation for the given statement you would use in telexes
and short messages:
1. extraordinary general meeting…
2. errors and omissions excepted…
3. please reply…
a) P.R.
b)P.E.R
c) P.T.O
d)A.G.M.
e) E.& OE.
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f) E.G.M
g) R.S.V.P.

A) 1-e; 2-c; 3-a
B) 1-f; 2-e; 3-g
C) 1-d; 2-e; 3-c
D) 1-f; 2-b; 3-a
E) 1-g; 2-a; 3-e
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd;pp. 6-7

193. Choose the correct variant
Although many believed she was guilty, ……… to prosecute her for the crime.
1. nobody was aware of his crime
2. she was quite sinless
3. there wasn’t enough evidence
4. only a few accepted her alibis
5. jury could hardly prove the offense

A) 3, 5
B) 1, 3
C) 2, 4
D) 1, 4
E) E 2, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd; pp. 184

194. Choose the correct variant
She got the scholarship, but …….. .
1. she is reluctant to move abroad
2. she is not able to pay for University
3. the education abroad was very expensive.
4. she could realized her education wish
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5. the accommodation and other expenses were needed, too

A) 2, 5
B) 1, 5
C) 1, 3
D) 2, 4
E) 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd;

195. Choose the correct variant
It’s a beautiful old house, but ……….
1. was built accurately nowadays.
2. it hardly has any beauty at all.
3. everyone can purchase it for its high price.
4. the broken windows ruin its appearance.
5. the view behind it doesn’t satisfy me.

A) 2, 5
B) 1, 3
C) 4, 5
D) 1, 4
E) 2, 3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd;

196. Choose the correct variant
If someone interrupts me, I usually ………
1. get annoyed with him
2. try to concentrate again
3. apologize for my behaviour
4. send him my best regards
5. ask to repeat it once more
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A) 1, 3
B) 3, 5
C) 2, 4
D) 1, 2
E) 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd;

197. Choose the correct variant
If I disagree with someone, I usually……..
1. congratulate him on his success
2. accept all his suggestions
3. show my disapproval
4. agree what is said
5. express my thoughts on the same matter

A) 2, 5
B) 1, 4
C) 1, 3
D) 2, 3
E) 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd;

198. Choose the correct variant
My teacher told me that if I revised the material, …………
1. I would get a better grade.
2. it will be easier to speak with her
3. I’ll get a better mark afterwards
4. it would be disadvantage for getting grade
5. it wouldn’t be difficult to get a good mark

A) 1, 5
B) 3, 5
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C) 1, 4
D) 2, 3
E) 2, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd;

199. Choose the correct variant
He repaired my old watch so …….
1. I had to toss it aside and buy a new one.
2. it wasn’t necessary for me to buy a new one after all
3. the idea of buying another one was cancelled
4. it became useless at all for wearing

A) 3.4
B) 2, 3
C) 1, 3
D) 1, 2
E) 2, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd;

200. Choose the correct variant
They talked in whispers, as
1. everybody around them could hear all talk
2. nobody could be aware of the matter
3. they didn’t want me to overhear them
4. we had to cover our ears from the noise
5. others won’t hear what they speak about

A) 2, 5
B) 4, 5
C) 2, 3
D) 1, 3
E) 1, 4
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd;

201. Choose the logical ending
Aeroplanes carry parachutes.

A) The crew can escape in case of fire.
B)

They are used for Business Class.

C)

The flight attendants demonstrate them as entertainment.

D)

They clean the surface of the plane.

E)

Nobody is allowed to use them.

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd;

202. Choose the correct variant.
“to be susceptible” means……..

A) to accept with great pleasure
B) to believe on little or no evidence
C) to show suspicion
D) to feel suspicion
E) to be easily influenced or affected
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd;

203. Which advice is NOT appropriate to give to someone looking for a job?
A) Don’t speak much about yourself during the interview.
B)

Don’t give up if you can”t succeed.

C) Try to act calm during the interview.
D) Decide what you want to do
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E) Organize well-informative CV about yourself.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd;

204. Which advice is not appropriate to give someone looking for a job?
A) You should know your job objective before applying for it.
B) Pay attention to your correct writing style
C) Your talents ,abilities, activities should be described
D) Persuadable presenting yourself is one of the important aspects.
E) Just sit back and wait until something will come along
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd;

205. The opposite to the word “to reveal” is…..
A) to conceal
B) to demonstrate
C) to describe
D)

to qualify

E) to impress
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd;

206. The phrase “lead off with “means…..
A) End with
B)

Underline

C)

Start with

D)

Search for

E)

Look for

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd;

207. Choose the correct variant.
”A careful study of a subject ,especially in order to discover new facts or information”
is……..

A) association
B) insomnia
C) research
D) overstimulation
E) achievement
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd;

208. Choose the correct variant
”The human life journey cannot be charted by a single curving line” means

A) The life journey should be organized by the definite life patterns
B)

People should stay in one place and not move around so much.

C)

The human life journey should be drawn with a straight line.

D) People are different ,and their lives are different ,too.
E)

The human life journey cannot be curved by sudden ,unexpected activities.

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd;

209. Choose the correct variant.
Do you really want to __________ that meeting until tomorrow?

A) Put on
B) Put away
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C) Put off
D) Put out
E) Put in
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd;

210. Choose the correct variant.
Would you like me to ___________ the children next week?

A) Look up
B) Look like
C) look after
D) look at
E) look through
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd;

211. Choose the correct variant.
You should involve your children _____ physical activities.

A) at
B) on
C) with
D) in
E) up
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd;

212. Choose the correct variant.
You can benefit _____ listening to news reports on the radio.
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A) in
B) with
C) on
D) off
E) from
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd;

213. Choose the correct transfomation of reporting questions.
He asked: “Why won`t you give a discount?”

A) He wanted to know why they wouldn`t give a discount.
B) He wonders why they won`t give a discount.
C) He wants to know why they won`t give a discount.
D) He wanted to know if they wouldn`t give a discount.
E) He asked if they would give a discount.
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd; pp. 216

214. Supply the word corresponding the following statements.
1.The doctor advised him to ________ his job.
2. I am sorry, I haven`t got a ________ for a $50 note. Have you got anything smaller?
3. You`ll have to _______ trains when you get to London.

A) refresh
B) change
C) stock
D) cost
E) monitor
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd; pp. 50
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215. İşçilərə ilkin təlimatı kim keçir?
A) Əməyin mühafizə şöbəsinin mühəndisi
B) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisi
C) Sahə və ya işin rəhbəri
D) Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri
E) Müəssisənin direktoru
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

216. 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

217. 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
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218. İş yerində təlimat öz növbəsində hansı təlimatlara bölünür?
A) İlkin, giriş və növbədənkənar
B) İlkin, vaxtaşırı, növbədənkənar və birdəfəlik
C) Giriş, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
D) Giriş, vaxtaşırı və növbədənkənar
E) Giriş, ilkin, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı,
2010. Səh. 456

219. 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

220. 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
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər.
Bakı, 2005. Səh. 233

221. Təhlükəli və zərərli amillər hansı qruplara bölünür?
A) Kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
B) Sosioloji, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
C) Bioloji və psixofizioloji
D) Fiziki və kimyəvi və psixofizioloji
E) Fiziki, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı,
2010. Səh. 456

222. 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

223. 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
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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

224. Əl ilə yüklərin daşınması məsafəsi neçə metrdən artıq olduqda yüklərin daşınmasına
icazə verilmir?
A) 80 metrdən artıq olduqda
B) 40 metrdən artıq olduqda
C) 60 metrdən artıq olduqda
D) 100 metrdən artıq olduqda
E) 120 metrdən artıq olduqd
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

225. 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
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226. 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

227. 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

228. 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
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İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı,
2011. Səh. 500

229. 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

230. 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

231. 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
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İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008

232. 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

233. 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

234. 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
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İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

235. Gərginlik altında olan avadanlıqlarda baş vermiş yanğını söndürərkən ilk növbədə nə
etmək lazımdır?
A) Bölməni hermetikləşdirmək
B) Qəza bölməsini və avadanlıqları cərəyandan ayırmaq
C) Bölməni su ilə doldurmaq
D) Koşma ilə üstünü bağlamaq
E) Bölməni köpüklə doldurmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

236. 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

237. 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
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

238. Peşə xəstəliyi nədir ?
A) Əmək qabiliyyətini qismən itirməklə nəticələnən xəstəlik
B) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməklə nəticələnən xəstəlik
C) Vəzifəsini yerinə yetirərkən aldığı zərərli amillərin təsirindən yaranmış xəstəlik
D) Əmək qabiliyyətini tam itirməklə nəticələnən xəstəlik
E) Əmək qabiliyyətini 3 gündən az olmayaraq itirməklə nəticələnən xəstəlik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

239. 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

240. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində yaranan xəstəliy:
A) Peşə xəstəliyi
B) Sarılıq xəstəliyi
C) Sətəlcəm xəstəliyi
D) Şəkər xəstəliyi
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E) Qızılça xəstəliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı,
2004

241. Hansı hündürlükdən başlayaraq“Yüksəklikdə görülən işlər”anlayışı qüvvəyə minir?
A) 3.0 m
B) 2.5 m
C) 5.0 m
D) 1.8m
E) 2.10 m
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq
edilib. Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016

242. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?
A) Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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

243. Təxliyyə (köçürmə) planları hansı binalarda tərtib olunur?
A) 10 nəfərdən çox insan olan
B) 100 nəfərdən çox insan olan
C) Hamısında
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D) 17 nəfərdən çox insan olan
E) 27 nəfərdən çox insan olan

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

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

245. 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

246. 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
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E) Aktlar, xidməti yazılar və texniki təhlükəsizlik qaydaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

247. Məişət və iş otaqlarında hansı elektrik cihazlarından istifadə etmək qadagandır?
A) Slaydoskopdan, telefondan, printerdən
B) Коmpyuterdən, printerdən. Proyektordan
C) Коmpyuterdən, telefondan, printerdən, kondisionerdən
D) Yüksək tezlikli sobadan, elektrik qızdırıcı cihazlardan, elektrik su qəfədanından
E) Proektordan, kondisionerdən, slaydoskopdan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

248. 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

249. 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
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

250. Yanğın baş verən zaman ilkin yanğınsöndürmə vasıtələrındən kimlər istifadə
etməlidir?
A) Sex rəisi
B) Növbə rəisi
C) Fəhlə və qulluqçular
D) Texnoloq
E) Yanğın söndürmə komandiri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

251. 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

252. 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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