Rəis və rəis müavini (Biomüxtəliflik departamenti ,
Ekologiya İdarəsi) vəzifələri üzrə test tapşırıqları
1. Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində müəssisə (istehsalat) nəzarəti necə aparılır?
A) Yalnız dövlət nəzarəti həyata keçirilir
B) İctimai nəzarət formasında həyata keçirlir
C) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən təsdiq edilən əsasnamələrə uyğun həyata
keçirilir
D) Xarici şirkətlərin tərəfindən həyata keçirilir
E) Beynəlxaq standartların tələbinə uyğun olaraq audit formasnda həyata keçirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında Azərbaycam Respublikasının 8 iyun 1999-cu il
678-IQ nörməli qanunu

2. Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin sanitariya-mühafizə zonası qanunla neçə metr
təyin edilib?
A) 3000m-dək
B) 5000m-dək
C) 1500m-dək
D) 2000m-dək
E) 2500m-dək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında Azərbaycan
Respublikasının 24 mart 2000-ci il 840-IQ nömrəli qanunu

3. Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərində hansı fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq
qadağandır?
A) Elmi təqdqiqat işləri
B) Turizm və rekreasiya məqsədləri ilə istifadə
C) Sağlamlaşdırma
D) Ətraf mühitin monitorinqi və ekosistem dəyişikliklərinə nəzarət
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E) Sənaye istehsalatı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında Azərbaycan
Respublikasının 24 mart 2000-ci il 840-IQ nömrəli qanunu

4. Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərində qanuna əsasən hansı fəaliyyət növü ilə
məşğul olmağa icazə verilir?
A) Neft quyularının istismarı
B) Qaz quyularının istismarı
C) İstehsalat müəssisələrinin tikintisi
D) Faydalı qazıntı yataqlarının istismarı
E) Turizm və rekreasiya məqsədləri ilə istifadə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında Azərbaycan
Respublikasının 24 mart 2000-ci il 840-IQ nömrəli qanunu

5. Atmosfer havasının çirklənməsi nədir?
A) Atmosfer havasında zərərli maddələrin miqdarının gigiyenik və ekoloji normativlərdən
artıq olması
B) Atmosfer havasında zərərli maddələrin miqdarının gigiyenik və ekoloji normativlərdən
az olması
C) Atmosfer havasında oksigenin miqdarının gigiyenik və ekoloji normativlərdən az olması
D) Atmosfer havasında hidrogenin miqdarının gigiyenik və ekoloji normativlərdən az
olması
E) Atmosfer havasında arqonun miqdarının gigiyenik və ekoloji normativlərdən az olması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 27 mart
2001-ci il 109-IIQ nömrəli qanunu

6. Təhlükəli tullantıların pasportu hazırlanması hansı beynəlxalq konvensiyanın tələbidir?
A) Tehran konvensiyası
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B) Monreal konvensiyası
C) Bazel konvensiyası
D) Kioto protokolu
E) Rio konvensiyası
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Təhlükəli tullantıların pasportlaşdırılması Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 31 mart 2003-cü il
41 saylı qərarı

7. Təhlükəli tullantıların pasportunun doldurulması zamanı Y kodu nəyi bildirir?
A) Tullantıların yaranma yerini bildirir
B) Tullantının toksikilik xassəsini
C) Tullantının alışma xassəsini
D) Tullantının partlayıcılıq xassəsini
E) Tullantının təhlükəlilik xassəsini
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Təhlükəli tullantıların pasportlaşdırılması Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 31 mart 2003-cü il
41 saylı qərarı

8. Suların zərərli təsiri dedikdə nə başa düşülür?
A) Su altında qalma, subasma, müəyyən əraziyə və ya obyektə yerüstü və yeraltı suların
digər təsiri
B) Suların həddindən artıq duzluluğu
C) Neftlə çirklənmiş suların orqanizmə təsiri
D) Ağır metallarla çirklənmiş suların bitkilərə təsiri
E) Sianidlə çirklənmiş suların heyvanlara təsiri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikasının 26 dekabr 1997-ci il tarixli 418-IQ nömrəli Qanunu
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9. Göstərilənlərdən hansı yerüstü su obyektlərinə daxil deyil?
A) Qrunt suları
B) Qar örtükləri
C) Buzlaqlar
D) Yerüstü sututarlar
E) Yerüstü su axınları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikasının 26 dekabr 1997-ci il tarixli 418-IQ nömrəli Qanunu

10. Yerin təkində müəyyən geoloji struktur daxilində yerləşən sulu horizontların, sulu
çatların məcmusu necə adlanır?
A) Yerüstü su hövzəsi
B) Yeraltı su hövzəsi
C) Sulu horizont
D) Su yatağı
E) Yerüstü su obyekti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikasının 26 dekabr 1997-ci il tarixli 418-IQ nömrəli Qanunu

11. Sulu horizontun yeraltı suların çıxarılması üçün əlverişli şəraiti olan hissəsi
aşağadakılardan hansıdır?
A) Yerüstü su hövzəsi
B) Yeraltı su hövzəsi
C) Sulu horizont
D) Yeraltı su yatağı
E) Yerüstü su obyekti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikasının 26 dekabr 1997-ci il tarixli 418-IQ nömrəli Qanunu

12. Sənaye məqsədləri üçün hansı sudan istifadə edilməlidir?
A) İçməli sular
B) Tullantı suları
C) Texniki sular
D) Dəniz suyu
E) Qar suları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikasının 26 dekabr 1997-ci il tarixli 418-IQ nömrəli Qanunu

13. Hansı halda tullantı suların su obyektlərinə axıdılmasına yol verilir?
A) Su obyektlərindən istifadə edənlər tullantı sularını yalnız boş ərazilərə atsınlar
B) Su obyektlərindən istifadə edənlər tullantı sularını yalnız yeraltı laylara atsınlar
C) Su obyektlərindən istifadə edənlər tullantı sularını yalnız çox böyük su tutarlara atsınlar
D) Su obyektlərindən istifadə edənlər tullantı sularını müəyyən edilmiş ərazidən atsınlar
E) Su obyektlərindən istifadə edənlər tullantı sularını təmizləyib müəyyən edilmiş
normalara çatdırsınlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikasının 26 dekabr 1997-ci il tarixli 418-IQ nömrəli Qanunu

14. Stokholm konvensiyası hansı ekoloji problemin həllinə həsr olunub?
A) Davamlı üzvi çirkləndiricilər haqqında
B) Bioloji müxtəliflik haqqında
C) İqlim dəyişmələri haqqında
D) Bitki mühafizəsi haqqında
E) Ozon qatını dağıdan maddələr
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Davamlı üzvi çirkləndiricilər haqqında" Stokholm Konvensiyasına qoşulmaq
barədə Azərbaycan Respublikasının 9 dekabr 2003-cü il tarixli 554-IIQ nömrəli Qanunu

15. Monreal protokolu hansı ekoloji problemin həllinə həsr olunmuşdur?
A) Davamlı üzvi çirkləndiricilər haqqında
B) Bioloji müxtəliflik haqqında
C) İqlim dəyişmələri haqqında
D) Bitki mühafizəsi haqqında
E) Ozon qatını dağıdan maddələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ozon qatını dağıdan maddələr üzrə Monreal Protokolunun tərəflərinin qəbul etdiyi
"Monreal Protokoluna Düzəliş"in təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 18
iyul 2000-ci il tarixli 914-IQ nömrəli Qanunu

16. Tullantıların sərhədlərarası daşınması ilə bağlı hansı konvensiya imzalanmışdır?
A) Stokholm konvensiyası
B) Monreal konvensiyası
C) Bazel konvensiyası
D) Rio protokolu
E) Kyoto protokolu
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəli tullantıların
sərhədlərarası daşınmasına və kənarlaşdırılmasına nəzarət haqqında Bazel Konvensiyasına
qoşulması barədə Azərbaycan Respublikasının 16 fevral 2001-ci il tarixli 80-IIQ nömrəli
Qanunu

17. Kioto protokolu hansı ekoloji problemin həllinə həsr olunmuşdur
A) Davamlı üzvi çirkləndiricilər haqqında
B) Bioloji müxtəliflik haqqında
C) İqlim dəyişmələri haqqında
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D) Bitki mühafizəsi haqqında
E) Ozon qatını dağıdan maddələr
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri haqqında Çərçivə Konvensiyasına
dair Kioto Protokoluna qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının 18 iyul 2000-ci il
tarixli 912-IQ nömrəli Qanunu

18. Ətraf mühit nədir?
A) İnsan fəaliyyətindən asılı olmayaraq onu əhatə edən canlı təbiətin məcmusu
B) İnsan fəaliyyətindən asılı olmayaraq onu əhatə edən cansız təbiətin məcmusu
C) İnsan fəaliyyətindən asılı olmayaraq onu əhatə edən bitkilərin məcmusu
D) İnsan fəaliyyətindən asılı olmayaraq onu əhatə edən canlı və cansız təbiətin məcmusu
E) İnsan fəaliyyətindən asılı olmayaraq onu əhatə edən heyvanat aləminin məcmusu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında Azərbaycam Respublikasının 8 iyun 1999-cu il
678-IQ nörməli qanunu

19. Transsərhəd kontektsdə ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında konvensiya
hansı adla tanınır?
A) Ramsar konvensiyası
B) Espo konvensiyası
C) Rio protokolu
D) Bern konveniyası
E) Kioto protokolu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Transsərhəd kontektsdə ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında
konvensiya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının 1 fevral 1999-cu il tarixli Qanunu

20. Ozon qatını dağıdan maddələr üzrə beynəlxalq konvensiya hansı konvensiyadır?
A) Monreal protokolu

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Ramsar konvensiyası
C) Espo konvensiyası
D) Rio protokolu
E) Bern konveniyası
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ozon qatını dağıdan maddələr üzrə Monreal Protokolunun tərəflərinin qəbul etdiyi
"Monreal Protokoluna Düzəliş"in təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 18
iyul 2000-ci il tarixli 914-İQ nömrəli Qanunu

21. Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin qorunması haqqında konvensiya aşağadakılardan
hansıdır?
A) Monreal protokolu
B) Ramsar konvensiyası
C) Espo konvensiyası
D) Tehran Konvensiyası
E) Bern konveniyası
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında çərçivə konvensiyasına
qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının 4 aprel 2006-cı il tarixli Qanunu

22. Azərbaycan Respubkikasının Qırmızı Kitabı hansı ərazidə olan canlıları əhatə edir?
A) Yalnız Xəzər dənizində yaşayan canlılar
B) Yalnız qoruqların ərazilərində olan canlılar
C) Dağlıq ərazilərdə yaşayan canlılar
D) Transsərhəd ərazilərdə yaşayan canlılar
E) Bütün ölkə ərazisində yaşayan canlılar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının "Qırmızı Kitabı" haqqında Əsasnamənin təsdiq
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 15 iyul tarixli, 125
nömrəli qərarı
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23. Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabına hansı canlılar daxil edilmir?
A) Sinantrop canlılar qrupu
B) Nadir və nəsli kəsilmək üzrə olan bitki və heyvan növləri
C) Beynəlxalq Saziş və Konvensiyaların təsir dairəsinə düşən heyvan və bitki növləri
D) Beynəlxalq “Qırmızı Kitaba” daxil edilmiş heyvan və bitki növləri
E) Müxtəlif təbii-iqlim zonalarının fauna və florasının saxlanması üçün vacib olan endemik,
nadir və özünü qoruma qabiliyyətini itirmək təhlükəsi olan heyvan və bitki növləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının "Qırmızı Kitabı" haqqında Əsasnamənin təsdiq
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 15 iyul tarixli, 125
nömrəli qərarı

24. Heyvan növünün sərbəst nəsil verə bilən coğrafi, ekoloji və elementar fərdlər qrupu
necə adlanır?
A) Populyasiya
B) Biotop
C) Ekotop
D) Sürü
E) Cins
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Heyvanlar aləmi haqqında Azərbaycan Respublikasının 4 iyun 1999-cu il 675-IQ
nömrəli Qanunu

25. Aşağıdakılardan hansı heyvanlar aləminin obyektinə aid deyil?
A) Bağırsaqboşluqlular
B) Vəhşi heyvanların rüşeymləri
C) Göbələklər
D) Vəhşi heyvanların dəriləri
E) Vəhşi heyvanların yuvaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Heyvanlar aləmi haqqında Azərbaycan Respublikasının 4 iyun 1999-cu il 675-IQ
nömrəli Qanunu

26. Aşağıdakılardan hansı heyvanlar aləminin obyektinə aid deyil?
A) Buğumayaqlılar
B) Heyvanların sürfələri
C) Vəhşi heyvanların buynuzları
D) Göy-yaşıl yosunlar
E) Heyvanların paleontoloji qalıqları
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Heyvanlar aləmi haqqında Azərbaycan Respublikasının 4 iyun 1999-cu il 675-IQ
nömrəli Qanunu

27. Aşağıdakılardan hansı heyvanlar aləminin obyektinə aid deyil?
A) Fitoplankton
B) Vəhşi heyvanların populyasiları
C) Vəhşi heyvanların mayalanmış kürüləri
D) Molyusklar
E) Dəyirmiağızlılar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Heyvanlar aləmi haqqında Azərbaycan Respublikasının 4 iyun 1999-cu il 675-IQ
nömrəli Qanunu

28. Aşağıdakı ifadəni tamamlayın: yaşıllıqların məhv edilməsi A) Bitkilərin boy artımının və inkişafının artmasına səbən olan hərəkət (hərəkətsizlik)
B) Bitkilərin boy artımının və inkişafının dayanmasına səbəb olan hərəkət (hərəkətsizlik)
C) Yaşıllıqların kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri, növü, ərazisi və onlar barədə digər
zəruri məlumatların məcmusu
D) Yaşıllıqların vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması məqsədi ilə onların
xüsusiyyətlərini və xassələrini müəyyən edən müntəzəm müşahidə və tədqiqatlar sistemi;
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E) Bitkilərin boy artımının və inkişafının sürətlənməsinə səbəb olan hərəkət (hərəkətsizlik)
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu

29. Aşağıdakı ifadəni tamamlayın: Yaşıllıqların uçotu və kadastrı A) Bitkilərin boy artımının və inkişafının artmasına səbən olan hərəkət (hərəkətsizlik)
B) Bitkilərin boy artımının və inkişafının dayanmasına səbəb olan hərəkət (hərəkətsizlik)
C) Yaşıllıqların kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri, növü, ərazisi və onlar barədə digər
zəruri məlumatların məcmusu
D) Yaşıllıqların vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması məqsədi ilə onların
xüsusiyyətlərini və xassələrini müəyyən edən müntəzəm müşahidə və tədqiqatlar sistemi;
E) Bitkilərin boy artımının və inkişafının sürətlənməsinə səbəb olan hərəkət (hərəkətsizlik)
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu

30. Yaşıllıqların yerləşdiyi və ya yaşıllıq salmaq üçün ayrılmış torpaq sahəsi və ona aid
ekoloji mühit (məkan) necə adlanır?
A) Yaşıllıq əraziləri
B) Meşə
C) Park
D) Bağ
E) Bağça
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu

31. Yaşıllıq üçün ayrılmış ərazinin əkinə hazırlanmasına, əkin materialının əldə olunmasına
və bitkilərin əkilməsinə (yerləşdirilməsinə) yönəlmiş fəaliyyət necə adlanır?
A) Yaşıllıqların monitorinqi
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B) Yaşıllıqların uçotu və kadastrı
C) Yaşıllıqların salınması
D) Yaşıllıqların qorunması
E) Yaşıllıqların bərpası
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu

32. Yaşıllıqların kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri, növü, ərazisi və onlar barədə digər
zəruri məlumatların məcmusu necə adlanır?
A) Yaşıllıqların salınması
B) Yaşıllıqların qorunması
C) Yaşıllıqların bərpası
D) Yaşıllıqların monitorinqi
E) Yaşıllıqların uçotu və kadastrı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu

33. Yaşıllıqların vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması məqsədi ilə onların
xüsusiyyətlərini və xassələrini müəyyən edən müntəzəm müşahidə və tədqiqatlar sistemi
necə adlanır?
A) Yaşıllıqların qorunması
B) Yaşıllıqların salınması
C) Yaşıllıqların uçotu və kadastrı
D) Yaşıllıqların monitorinqi
E) Yaşıllıqların bərpası
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu
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34. Götürülmüş (kəsilmiş), zədələnmiş və ya məhv edilmiş yaşıllıqların və ya onların
hissələrinin əvəzinə onlara bərabər yeni bitkilərin əkilməsi və (və ya) yaşıllığın salınması
necə adlanır?
A) Yaşıllıqların qorunması
B) Yaşıllıqların salınması
C) Yaşıllıqların uçotu və kadastrı
D) Yaşıllıqların monitorinqi
E) Yaşıllıqların bərpası
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu

35. Yaşıllıqların salınmasına, becərilməsinə və mühafizəsinə çəkilən xərclər də daxil
olmaqla, yaşıllıqların zədələnməsi, məhv edilməsi və götürülməsi (kəsilməsi) zamanı
onların dəyərinin müəyyən edilməsi üçün aparılan qiymətləndirmə prosesi necə adlanır?
A) Yaşıllıqların bərpa dəyəri
B) Yaşıllıqların qorunması
C) Yaşıllıqların salınması
D) Yaşıllıqların uçotu və kadastrı
E) Yaşıllıqların monitorinqi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu

36. Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən
yaşıllıqların qorunmasının neçə prinsipi var?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 5
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu

37. Aşağıdakılardan hansı Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanununa əsasən yaşıllıqların qorunmasının prinsipinə aiddir?
A) Yaşıllıq zonalarının rekreasiya məqsədi ilə istifadəsi
B) Yaşıllıq ərazilərində mədəni tədbirlərin keçirilməsi
C) Yaşıllıq ərazilərində idman yarışlarının keçirilməsi
D) Yaşıllıq ərazilərində ekoloji tarazlığın təmin edilməsi
E) Yaşıllıq ərazilərində parkların salınması
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu

38. Aşağıdakılardan hansı Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanununa əsasən yaşıllıqların qorunmasının prinsipinə aiddir?
A) Mədəni-sağlamlaşdırma mühitinin yaradılması və təmin edilməsi
B) Yaşıllıq zonalarının rekreasiya məqsədi ilə istifadəsi
C) Yaşıllıq ərazilərində mədəni tədbirlərin keçirilməsi
D) Yaşıllıq ərazilərində idman yarışlarının keçirilməsi
E) Yaşıllıq ərazilərində parkların salınması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu

39. Aşağıdakılardan hansı Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanununa əsasən yaşıllıqların qorunmasının prinsipinə aiddir?
A) Yaşıllıq ərazilərində idman yarışlarının keçirilməsi
B) Yaşıllıq ərazilərində parkların salınması
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C) Yaşıllıqların mühafizəsində dövlət və bələdiyyə orqanlarının, əhalinin və qeyri-hökumət
təşkilatlarının iştirakının təmin olunması
D) Yaşıllıq zonalarının rekreasiya məqsədi ilə istifadəsi
E) Yaşıllıq ərazilərində mədəni tədbirlərin keçirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu

40. Aşağıdakılardan hansı Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanununa əsasən yaşıllıqların qorunmasının prinsipinə aiddir?
A) Yaşıllıq zonalarının rekreasiya məqsədi ilə istifadəsi
B) Yaşıllıq ərazilərində parkların salınması
C) Yaşıllıq ərazilərində idman yarışlarının keçirilməsi
D) Yaşıllıq ərazilərində mədəni tədbirlərin keçirilməsi
E) Yaşıllıqların mühafizəsi sahəsində iqtisadi həvəsləndirmənin tətbiq edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu

41. Aşağıdakılardan hansı Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanununa əsasən yaşıllıqların qorunmasının prinsipinə aiddir?
A) Yaşıllıq zonalarının rekreasiya məqsədi ilə istifadəsi
B) Yaşıllıqların mühafizəsi sahəsində dövlət nəzarəti və ictimai nəzarət
C) Yaşıllıq ərazilərində parkların salınması
D) Yaşıllıq ərazilərində idman yarışlarının keçirilməsi
E) Yaşıllıq ərazilərində mədəni tədbirlərin keçirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu
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42. Aşağıdakılardan hansı Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanununa əsasən yaşıllıqların qorunmasının prinsipinə aiddir?
A) Yaşıllıq ərazilərində idman yarışlarının keçirilməsi
B) Yaşıllıq ərazilərində parkların salınması
C) Yaşıllıq zonalarının rekreasiya məqsədi ilə istifadəsi
D) Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında qanunun pozulmasına görə məsuliyyət
E) Yaşıllıq ərazilərində mədəni tədbirlərin keçirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu

43. Aşağıdakılardan hansı Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanununa əsasən yaşıllıqların qorunmasının prinsipinə aiddir?
A) Yaşıllaşdırma sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq
B) Yaşıllıq ərazilərində mədəni tədbirlərin keçirilməsi
C) Yaşıllıq ərazilərində idman yarışlarının keçirilməsi
D) Yaşıllıq ərazilərində parkların salınması
E) Yaşıllıq zonalarının rekreasiya məqsədi ilə istifadəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu

44. Aşağıdakılardan hansı Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanununa əsasən yaşıllıqların qorunmasının prinsipinə aid deyil?
A) Yaşıllıqların mühafizəsində dövlət və bələdiyyə orqanlarının, əhalinin və qeyri-hökumət
təşkilatlarının iştirakının təmin olunması
B) Yaşıllaşdırma sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq
C) Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında qanunun pozulmasına görə məsuliyyət
D) Yaşıllıqların mühafizəsi sahəsində dövlət nəzarəti və ictimai nəzarət
E) Yaşıllıq zonalarının rekreasiya məqsədi ilə istifadəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu

45. Aşağıdakılardan hansı Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanununa əsasən yaşıllıqların qorunmasının prinsipinə aid deyil?
A) Yaşıllıq zonalarında idman yarışlarının keçirilməsi
B) Yaşıllıqların mühafizəsində dövlət və bələdiyyə orqanlarının, əhalinin və qeyri-hökumət
təşkilatlarının iştirakının təmin olunması
C) Yaşıllaşdırma sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq
D) Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında qanunun pozulmasına görə məsuliyyət
E) Yaşıllıqların mühafizəsi sahəsində dövlət nəzarəti və ictimai nəzarət
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu

46. Aşağıdakılardan hansı Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanununa əsasən yaşıllıqların qorunmasının prinsipinə aid deyil?
A) Yaşıllıqların mühafizəsində dövlət və bələdiyyə orqanlarının, əhalinin və qeyri-hökumət
təşkilatlarının iştirakının təmin olunması
B) Yaşıllaşdırma sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq
C) Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında qanunun pozulmasına görə məsuliyyət
D) Yaşıllıq ərazilərində parkların salınması
E) Yaşıllıqların mühafizəsi sahəsində dövlət nəzarəti və ictimai nəzarət
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu

47. Təyinatından və istifadə qaydasından (rejimindən) asılı olaraq, şəhərlərdə və digər
yaşayış məntəqələrində, infrastruktur obyektlərinin hüdudlarında yaşıllıqların neçə növü
vardır?
A) 1
B) 3
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C) 5
D) 2
E) 4
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu

48. Aşağıdakılardan hansı xüsusi təyinatlı yaşıllıqlara aiddir?
A) Park
B) Meşə-park
C) Sənaye müəssisələri və kompleksləri ilə yaşayış zonaları arasında olan yaşıllıqlar
D) Mədəni-məişət obyektlərinin daxilində olan yaşıllıqlar
E) Sənaye müəssisələrinin daxilində olan yaşıllıqlar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu

49. Aşağıdakılardan hansı xüsusi təyinatlı yaşıllıqlara aiddir?
A) Bağ
B) Bağça
C) Təhsil obyektlərinin daxilindəki yaşıllıq
D) Bulvar ərazisində olan yaşıllıq
E) İnfrastruktur obyektlərinin hüdudlarında salınmış yaşıllıq zolaqları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu

50. Aşağıdakılardan hansı məhdud istifadəli yaşıllıqlara aiddir?
A) Bağ
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B) Bağça
C) Təhsil obyektlərinin daxilindəki yaşıllıq
D) Bulvar ərazisində olan yaşıllıq
E) İnfrastruktur obyektlərinin hüdudlarında salınmış yaşıllıq zolaqları
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu

51. Aşağıdakılardan hansı məhdud istifadəli yaşıllıqlara aiddir?
A) Sənaye müəssisələrinin daxilində olan yaşıllıqlar
B) Park
C) Meşə-park
D) Sənaye müəssisələri və kompleksləri ilə yaşayış zonaları arasında olan yaşıllıqlar
E) İnfrastruktur obyektlərinin hüdudlarında salınmış yaşıllıq zolaqları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu

52. Aşağıdakılardan hansı məhdud istifadəli yaşıllıqlara aiddir?
A) Park
B) Tibb müəssisələrinin daxilində olan yaşıllıqlar
C) Bağ
D) Bağça
E) Sənaye müəssisələri və kompleksləri ilə yaşayış zonaları arasında olan yaşıllıqlar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu

53. Yaşıllıqların mühafizəsi tədbirlərinə aid olmayanı seçin.
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A) Yaşıllıqların uçotunun və kadastrının aparılması
B) Yaşıllıqların monitorinqinin aparılması
C) Yaşıllıq ərazilərdinə torpağın münbitliyinin artırılması
D) Yaşıllıq ərazilərində tullantıların toplanması
E) Lazımi münbitliyin yaradılması
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu

54. Yaşıllıqların mühafizəsi tədbirlərinə aid olmayanı seçin.
A) Yaşıllıq ərazilərinin su və külək eroziyasından qorunmasının təmin edilməsi
B) Zədələnmiş yaşıllıqların bərpa edilməməsi
C) Yaşıllıq ərazilərində ağac və kol bitkilərinin budanması
D) Yaşıllıqlara aqrotexniki qulluğun təşkili
E) Yaşıllıqların xəstəlik və ziyanvericilərdən mühafizəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu

55. Yaşıllıqların mühafizəsi tədbirlərindən biri yanlış göstərilmişdir.
A) Yaşıllıqların uçotunun və kadastrının aparılması
B) Zədələnmiş, məhv edilmiş yaşıllıqların bərpası
C) Yaşıllıq ərazilərdinə torpağın münbitliyinin artırılması
D) Yaşıllıq zonalarında satış məntəqələrinin yaradılması
E) Yaşıllıqların monitorinqinin aparılması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

56. Yaşıllıqların mühafizəsi tədbirlərindən biri yanlış göstərilmişdir.
A) Zədələnmiş, məhv edilmiş yaşıllıqların bərpası
B) Yaşıllıqların uçotunun və kadastrının aparılması
C) Yaşıllıq ərazilərində ağac və kol bitkilərinin budanması
D) Yaşıllıq ərazilərdinə torpağın münbitliyinin artırılması
E) Yaşıllıq ərazilərinin nəzarətsiz saxlanması
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 02 may 2014-cü il
957-IVQ nömrəli Qanunu

57. Aşağıdakılardan hansı ətraf mühtin monitorinq sisteminə aid deyil?
A) Nəqliyyatın texniki vəziyyətinin monitorinqi
B) Atmosfer havasının monitorinqi
C) Su obyektlərinin monitorinqi
D) Bioloji ehtiyatların monitorinqi
E) Tullantıların monitorinqi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ətraf mühitin və təbii ehtiyatların dövlət monitorinqinin aparılması qaydaları
haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 1 iyul 2004-cü il 90 nömrəli qərarı

58. Aşağıdakılardan hansı ətraf mühtin monitorinq sisteminə aid deyil?
A) Atmosfer yağıntılarının monitorinqi
B) Radioaktivliyin monitorinqi
C) Gəmilərdən atılmaların monitorinqi
D) Xüsusi mühafizə olunan ərazilərin monitorinqi
E) Torpaqların monitorinqi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: Ətraf mühitin və təbii ehtiyatların dövlət monitorinqinin aparılması qaydaları
haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 1 iyul 2004-cü il 90 nömrəli qərarı

59. Təbii proseslər və antropogen fəaliyyət nəticəsində atmosferə atılan zərərli qaz, maye
və bərk tullantılara kəmiyyət və keyfiyyət cəhətdən nəzarətin elmi əsaslarla həyata
keçirilməsi necə adlanır?
A) Nəqliyyatın texniki vəziyyətinin monitorinqi
B) Atmosfer havasının monitorinqi
C) Su obyektlərinin monitorinqi
D) Bioloji ehtiyatların monitorinqi
E) Tullantıların monitorinqi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ətraf mühitin və təbii ehtiyatların dövlət monitorinqinin aparılması qaydaları
haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 1 iyul 2004-cü il 90 nömrəli qərarı

60. Atmosfer havasında zərərli maddələrin qatılığını müəyyənləşdirmək üçün neçə
kateqoriyadan ibarət müşahidə və nəzarət məntəqələri təşkil edilir?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 3
E) 2
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ətraf mühitin və təbii ehtiyatların dövlət monitorinqinin aparılması qaydaları
haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 1 iyul 2004-cü il 90 nömrəli qərarı

61. Atmosfer havasının monitorinqi üçün stasionar müşahidə məntəqələri hansı məqsədlə
yaradılır?
A) Sistematik və uzun müddətli müşahidələr aparılması üçün

Rəy və təklifləriniz üçün
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B) Qısa müddətli monitorinqlər üçün
C) Tələb olunan yerlərdə və istənilən vaxtlarda ölçü cihazları vasitəsilə
D) Birdəfəlik müşahidələr aparmaq üçün
E) Yalnız metroloji müşahidələr aparmaq üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ətraf mühitin və təbii ehtiyatların dövlət monitorinqinin aparılması qaydaları
haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 1 iyul 2004-cü il 90 nömrəli qərarı

62. Atmosfer havasının monitorinqi üçün səyyar məntəqələr hansı məqsədlə yaradılır?
A) Sistematik və uzun müddətli müşahidələr aparılması üçün
B) Qısa müddətli monitorinqlər üçün
C) Tələb olunan yerlərdə və istənilən vaxtlarda ölçü cihazları vasitəsilə
D) Birdəfəlik müşahidələr aparmaq üçün
E) Yalnız metroloji müşahidələr aparmaq üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ətraf mühitin və təbii ehtiyatların dövlət monitorinqinin aparılması qaydaları
haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 1 iyul 2004-cü il 90 nömrəli qərarı

63. Suların keyfiyyətini pisləşdirən, su obyektlərinin səthinə, dibinə və ətrafına mənfi təsir
edən zərərli maddələrin tökülməsi və axıdılması necə adlanır?
A) Su obyektlərinin monitorinqi
B) Su obyektlərində fon tərkibi
C) Su obyektlərinin yosunlarla çirklənməsi
D) Su obyektlərinin təbii yollarla çirklənməsi
E) Su obyektlərinin çirklənməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ətraf mühitin və təbii ehtiyatların dövlət monitorinqinin aparılması qaydaları
haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 1 iyul 2004-cü il 90 nömrəli qərarı
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64. Yerüstü su obyektlərinin çirklənməsinin vəziyyəti haqqında lazımi və real
informasiyanın toplanması ilə bağlı monitorinq məntəqələri neçə kateqoriyaya bölünür?
A) 2
B) 4
C) 3
D) 6
E) 5
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ətraf mühitin və təbii ehtiyatların dövlət monitorinqinin aparılması qaydaları
haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 1 iyul 2004-cü il 90 nömrəli qərarı

65. Kənd təsərrüfatı torpaqlarının çirklənməsinin monitorinq məntəqələrində müşahidələr
neçə dəfə aparılır?
A) İldə 2 dəfə
B) Ayda 2 dəfə
C) İldə 4 dəfə
D) Ayda 4 dəfə
E) İldə 6 dəfə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ətraf mühitin və təbii ehtiyatların dövlət monitorinqinin aparılması qaydaları
haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 1 iyul 2004-cü il 90 nömrəli qərarı

66. Meşə fondundan istifadə, onun mühafizəsi, qorunması və meşələrin bərpası, onların
funksiyalarının artırılması sahəsində dövlət idarəetməsi məqsədilə meşə fondunun
vəziyyətinin və dinamikasının qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması necə adlanır?
A) Torpaq örtüyünün monitorinqi
B) Su hövzələrinin monitorinqi
C) Atmosfer havasının monitorinqi
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D) Bitki örtüyü və meşələrin monitorinqi
E) Atmosfer yağıntılarının monitorinqi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ətraf mühitin və təbii ehtiyatların dövlət monitorinqinin aparılması qaydaları
haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 1 iyul 2004-cü il 90 nömrəli qərarı

67. Aşağadakılardan hansı meşələrin monitorinqinə aid deyi?
A) Təbiət və təbii amillər nəticəsində geosistemdə gedən dəyişikliklərin istiqamətinin və
dinamikasının müəyyənləşdirilməsi
B) Meşə təsərrüfatının səmərəli aparılmasına nəzarətin həyata keçirilməsi
C) Müşahidələrin aparılmasında yerli və aerokosmik üsullardan, o cümlədən məsafədən
zondlama və müxtəlif xəritə materiallarından istifadə edilməsi
D) Meşələrin yanğından qorunması üçün profilaktiki tədbirlərin görülməsi
E) Meşələrdə seyrəltmə işlərinin aparılması
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ətraf mühitin və təbii ehtiyatların dövlət monitorinqinin aparılması qaydaları
haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 1 iyul 2004-cü il 90 nömrəli qərarı

68. Aşağadakılardan hansı heyvanat aləmi, o cümlədən balıq və digər su bioresurslarının
monitorinqinə aid deyil?
A) Daimi yaşayan heyvanların monitorinqi
B) Müvəqqəti və köçəri yaşayan heyvanlar
C) Heyvanların yayıldığı ərazilərin monitorinqi
D) Meşəni təşkil edən ağacların növünün təyinin
E) Heyvanların sayının öyrənilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ətraf mühitin və təbii ehtiyatların dövlət monitorinqinin aparılması qaydaları
haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 1 iyul 2004-cü il 90 nömrəli qərarı
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69. Aşağadakılardan hansı heyvanat aləmi obyektlərinin monitorinqinə aid deyil?
A) Heyvanat aləminin yaşayış yerlərinin monitorinqi
B) Heyvanat aləminin miqrasiya yollarının
C) Heyvanların ovlanmasının təşkili
D) Heyvanların qışlama yerlərinin monitorinqi
E) Heyvanların yayıldığı ərazilərin monitorinqi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ətraf mühitin və təbii ehtiyatların dövlət monitorinqinin aparılması qaydaları
haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 1 iyul 2004-cü il 90 nömrəli qərarı

70. Aşağadakılardan hansı heyvanat aləmi obyektlərinin monitorinqinə aid deyil?
A) Heyvanlar üzərində laborator tədqiqatların aparılması
B) Çoxalma yerlərində müşahidələrin aparılması
C) Nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi qarşısında olan vəhşi heyvan növlərinin monitorinqi
D) Heyvanat aləminin say hesabatının aparılması
E) Su obyektlərində balıqların yayılma areallarının vəziyyəti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ətraf mühitin və təbii ehtiyatların dövlət monitorinqinin aparılması qaydaları
haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 1 iyul 2004-cü il 90 nömrəli qərarı

71. Kosmik şüalanmaların və təbii radionuklidlərin torpaqda, suda, havada, biosferin digər
elementlərində, qida maddələrində, habelə insan orqanizmində yaratdığı təbii şüalanma
dozasının monitorinqi necə adlanır?
A) Tullantıların monitorinqi
B) Radioktivliyin monitorinqi
C) Heyvanat aləminin monitorinqi
D) Torpağın monitorinqi
E) Atmosfer havasının monitorinqi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: Ətraf mühitin və təbii ehtiyatların dövlət monitorinqinin aparılması qaydaları
haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 1 iyul 2004-cü il 90 nömrəli qərarı

72. Biomüxtəliflik neçə iyerarxik kateqoriyaya bölünür?
A) 5
B) 4
C) 2
D) 6
E) 3
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Q.Məmmədov,M.Xəlilov. Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi. Bakı, 2005 səh341

73. Aşağıdakılardan hansı biomüxtəliflik kateqoriyasına aiddir?
A) Növ müxtəlifliyi
B) Sinif müxtəlifliyi
C) Sıra müxtəlifliyi
D) Dəstə müxtəlifliyi
E) Şöbə müxtəlifliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Q.Məmmədov,M.Xəlilov. Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi. Bakı, 2005 səh341

74. Aşağıdakılardan hansı biomüxtəliflik kateqoriyasına aiddir?
A) Fenotip müxtəlifliyi
B) Xromosom müxtəlifliyi
C) Genetik müxtəliflik
D) Dəstə müxtəlifliyi
E) Şöbə müxtəlifliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: Q.Məmmədov,M.Xəlilov. Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi. Bakı, 2005 səh341

75. Aşağıdakılardan hansı biomüxtəliflik kateqoriyasına aiddir?
A) Xromosom müxtəlifliyi
B) Fenotip müxtəlifliyi
C) Biotop müxtəlifliyi
D) Ekosistem müxtəlifliyi
E) Biosenoz müxtəlifliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Q.Məmmədov,M.Xəlilov. Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi. Bakı, 2005 səh341

76. Tısbağalar dəstəsi hansı sinfin nümayəndəsidir?
A) Suda-quruda yaşayanlar
B) Məməlilər
C) Quşlar
D) Balıqlar
E) Sürünənlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: V.Məmmədov, E.Yusifov. Ekoloji Menecment. İkinci cild. Bakı, 2014 səh 120

77. Həşəratyeyənlər dəstəsi hansı sinfə aiddir?
A) Suda-quruda yaşayanlar
B) Məməlilər
C) Quşlar
D) Balıqlar
E) Sürünənlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: V.Məmmədov, E.Yusifov. Ekoloji Menecment. İkinci cild. Bakı, 2014 səh 133
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78. Su ekosistemlərində çirklənmənin qiymətləndirilməsi zamanı hansı bioindikatorlardan
istifadə olunur?
A) Balıqlardan
B) Su məməlilərdən
C) Yosunlardan
D) Su quşlarından
E) Suyun duzluluğunun dəyişməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: V.Məmmədov, E.Yusifov. Ekoloji Menecment. İkinci cild. Bakı, 2014 səh 252

79. Su ekosistemlərində çirklənmənin qiymətləndirilməsi zamanı hansı bioindikatorlardan
istifadə olunur?
A) Su quşlarından
B) Balıqlardan
C) Su məməlilərdən
D) Suyun duzluluğunun dəyişməsi
E) Zooplankton canlılardan
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: V.Məmmədov, E.Yusifov. Ekoloji Menecment. İkinci cild. Bakı, 2014 səh 252

80. 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
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81. 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

82. 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

83. 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
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84. 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

85. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində
həftəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?
A) 40 saatdan artıq olmamalıdır
B) 35 saatdan artıq olmamalıdır
C) 36 saatdan artıq olmamalıdır
D) 33 saatdan artıq olmamalıdır
E) 45 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər.
Bakı, 2005. Səh. 233

86. 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
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İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı,
2010. Səh. 456

87. 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

88. Qadınlar üçün əllə daşınan yüklərin yüklənib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi
maksimum nə qədər olmalıdır ?
A) 25 kq-dan artıq olmamalıdır
B) 15 kq-dan artıq olmamalıdır
C) 30 kq-dan artıq olmamalıdır
D) 50 kq-dan artıq olmamalıdır
E) 10 kq-dan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

89. 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
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

90. 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

91. 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

92. Elektrik cərəyanının təsirindən qoruyan mühafizə vasitəsini göstərin?
A) Dezaktivasiya vasitələri
B) Səsboğan
C) İzoləedici örtüklər və qurğular
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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

93. Yer səthindən 2 metrdən yüksəklikdə iş aparılan zaman əsasən nədən istifadə
olunmalıdır?
A) Rezin əlcəkdən
B) Xüsusi çəkmələrdən
C) Qulaqcıqdan
D) Eynəkdən
E) Qoruyucu kəmərdən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı,
2011. Səh. 500

94. 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

95. Günvurma nə vaxt baş verir?
A) Günəşli havada gün şüalarının altında olduqda
B) Yayda kölgəlikdə çox durduqda
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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

96. Qapalı sınıqlar zamanı ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?
A) Sadəcə həkimi gözləmək
B) Ağrıkəsici dərman vermək və tibb müəssisəsinə çatdırmaq
C) Şina qoyub tərpənməz vəziyyətdə saxlamaq, tibb müəssisəsinə çatdırmaq
D) Təmiz havaya çıxarmaqbintlə sarımaq
E) Deformasiya uğramış nahiyyəni düzləndirib bintlə sarımaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008

97. 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

98. İstehsalat təhlükəsi və ya zərərli amillərin təsirinin qarşısını alan və ya azaldan vasitələr
necə adlanır?
A) Təhlükəsizlik vasitələri
B) Mühafizə vasitələri
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C) Kollektiv vasitələri
D) Xilasetmə vasitələri
E) Xəbərvermə vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunları

99. Yanan metalları nə ilə söndürmək olar?
A) Xüsusi təyinatlı tozlarla
B) Ümumi təyinatlı tozlarla
C) Köpüklə
D) Su ilə
E) Buxarla
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

100. 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

101. Yanğın həyəcan siqnalı verilərkən hansı fəaliyyətləri yerinə yetirmək lazımdır?
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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

102. Süni tənəffüs hansı yollar ilə verilir?
A) Yalnız ağızdan-ağıza
B) Yalnız ağızdan-buruna
C) Ağızdan-ağıza, ağızdan-buruna
D) Bədəni masaj etməklə
E) Əl və ayağı hərəkət etdirməklə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

103. 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
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104. 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

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

106. 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
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İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq
edilib. Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016

107. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?
A) Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

B) Tək bir adamı qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
C) Dəzgahları qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
D) Bütün sex işçilərini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
E) İki və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

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

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

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

110. 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

111. Yanğın təhlükəsizliyinə aid olan normativ sənədlər:
A) Standartlar, yanğın təhlükəsizliyi normaları, qaydaları və təlimatları
B) Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti haqqında Əsasnamə
C) Sanitariya-epidemioloji qaydalar haqqında Əsasnamə
D) Həmkarlar ittifaqının nizamnaməsi
E) Aktlar, xidməti yazılar və texniki təhlükəsizlik qaydaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

112. 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
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İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

113. 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

114. Binalarda yanğına qarşı nə olmalıdır?
A) Pilləkan qəfəsində dəmir qapı
B) Köçürmə sxemləri və işarələri, xəbərdarlıq plakatları, yanğınsöndürmə vəsitələrı
C) Təlimatın kecirilməsi üçün xüsusi otaq
D) Dəhlizdə qumla təchiz edilmiş yanğın lövhəsi
E) Mərtəbələrdə əlavə nərdivanla
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

115. 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
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116. 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

117. 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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