Böyük mühəndis (Mülki müdafiə və hərbi səfərbərlik üzrə) vəzifəsi üzrə
test tapşırıqları
1. Ailə vəziyyətinə görə müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışa möhlət himayəsində hansı şəxslər
olan çağırışçılara verilir?
A) 4 yaşınadək 3 və daha çox uşağı olan ana (ata olmadıqda)
B) 5 yaşınadək 4 və daha çox uşağı olan ata (ana olmadıqda)
C) 6 yaşınadək 3 və daha çox uşağı olan ana (ata olmadıqda)
D) 7 yaşınadək 4 və daha çox uşağı olan ata (ana olmadıqda)
E) 8 yaşınadək 3 və daha çox uşağı olan ana (ata olmadıqda)
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

2. Sərəncam forma 15 harada və nə qədər müddətə saxlanılır?
A) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsində xüsusi işdə beş il, sonra məhv edilir
B) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsində xüsusi işdə üç il, sonra məhv edilir
C) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsində xüsusi işdə beş il, sonra arxivə verilir
D) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsində xüsusi işdə üç il, sonra arxivə verilir
E) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsində xüsusi işdə on il, sonra məhv edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
3. Azərbaycan Respublikası Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin vəzifəsinə aid olanı
göstərin
A) Təşkilatlarda hərbi uçotun vəziyyəti hesbatının aparılması
B) Təşkilatlarda əsgərlərin hazırlığının yoxlanılması
C) Təşkilatlarda şəxsi heyətinin hazırlığının yoxlanılması
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D) Təşkilatlarda zabitlətin hazırlığının yoxlanılması
E) Təşkilatlarda hərbi uçotun vəziyyəti barədə məlumatların yoxlanılması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013
4. Buraxılış formasının birincidən ikinciyə, ikincidən üçüncüyə dəyişdirilməsi necə rəsmiləşdirilir?
A) Vərəqin (forma 5) 5-ci sütununda uyğun qeydlər aparmaqla
B) Vərəqin (forma 4) 4-cü sütununda uyğun qeydlər aparmaqla
C) Vərəqin (forma 2) 6-cı sütununda uyğun qeydlər aparmaqla
D) Vərəqin (forma 1) 2-ci sütununda uyğun qeydlər aparmaqla
E) Vərəqin (forma 3) 8-ci sütununda uyğun qeydlər aparmaqla
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
5. Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə hansı vətəndaşlar cəlb edilmir?
A) Hamilə və 6 yaşınadək uşağı olan qadınlar
B) Hamilə və 7 yaşınadək uşağı olan qadınlar
C) Hamilə və 8 yaşınadək uşağı olan qadınlar
D) Hamilə və 9 yaşınadək uşağı olan qadınlar
E) Hamilə və 10 yaşınadək uşağı olan qadınlar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
6. Nəzərdə tutulmuş orqanlara müvafiq məlumatlar telefon rabitəsi vasitəsilə ötürüldükdə həmin
gün hansı müəyyən olunmuş söz əsasında yerinə yetirilir?
A) Parol-"gücləndirilmiş cümlə və ya ifadə"
B) Parol-"mürəkkəb söz birləşməsi"
C) Parol-"gücləndirilmiş söz birləşməsi, ifadə"
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D) Parol-"şərtləşdirilmiş söz birləşməsi"
E) Parol-"şərtləşdirilmiş ifadə"
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Hərbi nəqliyyat vasitələrinin uçotu qaydaları» haqqında Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 4 aprel tarixli 96 nömrəli qərarı
7. Sığınacaq və Radiasiya əleyhinə daldanacağa xidmət manqası neçə nəfərdən ibarət olur?
A) 7-10 nəfər
B) 8-9 nəfər
C) 5-10 nəfər
D) 7-9 nəfər
E) 6-15 nəfər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
8. Dövlət sirrinə üçüncü forma üzrə işləməyə buraxılış rəsmiləşdirilən vətəndaş üçün kadr aparatı
tərəfindən hansı sənəd hazırlanır?
A) Ümumi (əlifba sırası ilə) siyahı forma 6, dövlət sirrinin mühafizə bölməsi tərəfindən
razılaşdırılır, təşkilat rəhbəri təsdiq edir
B) Ümumi (əlifba sırası ilə) siyahı forma 4, dövlət sirrinin mühafizə bölməsi tərəfindən
razılaşdırılır, təşkilat rəhbəri təsdiq edir
C) Ümumi (əlifba sırası ilə) siyahı forma 8, dövlət sirrinin mühafizə bölməsi tərəfindən
razılaşdırılır, təşkilat rəhbəri təsdiq edir
D) Ümumi (əlifba sırası ilə) siyahı forma 10, dövlət sirrinin mühafizə bölməsi tərəfindən
razılaşdırılır, təşkilat rəhbəri təsdiq edir
E) Ümumi (əlifba sırası ilə) siyahı forma 12, dövlət sirrinin mühafizə bölməsi tərəfindən
razılaşdırılır, təşkilat rəhbəri təsdiq edir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
9. Təşkilatın filiallarının işçilərinin xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi və məxfi məlumatlarla işləməyə
buraxılışı kim tərəfindən rəsmiləşdirilir?
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A) Həmin filialların rəhbərləri tərəfindən
B) Həmin filialların məxfi şöbələri tərəfindən
C) Həmin filialların kadr orqanları tərəfindən
D) Dövlət təhlükəsizlik xidməti tərəfindən
E) Dövlət orqanlarının rəhbərləri tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
10. Qeydə alınmış məlumat daşıyıcısı barədə qısa məlumat əks etdirən qeyd uçot sənədlərində
necə yazılır?
A) Dövlət sirri təşkil edilən məlumatlar göstərilməklə
B) Dövlət sirri təşkil edilən məlumatlar göstərilmədən
C) Dövlət sirri təşkil etməyən məlumatlar göstərilmədən
D) Konfidensiallıq təşkil edilən məlumatlar göstərilmədən
E) Şəxsən, literli və məxfi məlumatlar göstərilmədən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
11. Azərbaycan Respublikası Vahid Dövlət Sisteminin təyinatı nədən ibarətdir?

A) Sığınacaqlarda, daldanacaqlarda əhalinin mühafizə olunmasında
B) Müxtəlif xarakterli Fövqəladə hadisələrdən xəbərdarlıq və nəticələrinin aradan qaldırılmasından
C) Texnikanın və MM qüvvələrini cəlbi ilə xilasetmə işlərinin aparılmasından
D) İnsanların xilas edilməsi, sosial obyektlərin qorunması
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E) FH-dan xəbərdarlıq və mühafizə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
12. İdarəetmə məntəqəsində çalışan şəxslərin ümumi sayı əsasən neçə nəfər olur və hər adama
neçə metr2 sahə nəzərdə tutulur?
A) 15 nəfər, hər adama 3 metr2
B) 10 nəfər, hər adama 2 metr2
C) 25 nəfər, hər adama 3,5 metr2
D) 25 nəfər, hər adama 1,8 metr2
E) 8 nəfər, hər adama 5 metr2
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
13. İşçiyə hansı halda yeni vərəqə forma 3 (buraxılış) açılır?
A) Əgər məxfi məlumatlarla iki ildən artıq vaxtda təmasda olmayıbsa, əvvəl açılmış vərəqə məhv
edilibsə
B) Əgər məxfi məlumatlarla bir ildən artıq vaxtda təmasda olmayıbsa, əvvəl açılmış vərəqə məhv
edilməyibsə
C) Əgər məxfi məlumatlarla bir ildən artıq vaxtda təmasda olmayıbsa, əvvəl açılmış vərəqə məhv
edilibsə
D) Əgər məxfi məlumatlarla üç ildən artıq vaxtda təmasda olmayıbsa, əvvəl açılmış vərəqə məhv
edilibsə
E) Əgər məxfi məlumatlarla beş ildən artıq vaxtda təmasda olmayıbsa, əvvəl açılmış vərəqə
məhv edilibsə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
14. Dövlət hakimiyyəti orqanının tabeliyində olmayan və ilk dəfə dövlət sirri təşkil edən
məlumatlarla işləməyə cəlb edilən təşkilatın rəhbərinin dövlət sirri ilə işləməyə buraxılış qeydiyyat
vərəqələri hansıdır və harada saxlanılır?
A) Forma 2 və 8, təhlükəsizlik xidmətində saxlanılır
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B) Forma 3 və 8, sifarişçi təşkilatda saxlanılır
C) Forma 3 və 4, məxfi rejim bölməsində saxlanılır
D) Forma 1 və 2, insan resursları şöbəsində saxlanılır
E) Forma 2 və 3, kadr və rejim üzrə müavində saxlanılır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
15. İlkin hərbi qeydiyyata alınmalı olan vətəndaşlar çağırış vərəqələrində göstərildiyi ünvana
gəldikdə hansı sənədləri təqdim edirlər?
A) Ailə tərkibi haqqında arayış, tərcümeyi hal, təhsil haqqında sənəd, 6 ədəd 3x4 sm fotoşəkil
B) Ailə vəziyyəti ilə əlaqədar arayış, nigah haqqında şəhadətnamə, sığorta haqqında ilkin
məlumatlar, şəxsiyyət vəsiqəsi
C) Doğum haqqında şəhadətnamə, sığorta haqqında arayış, 6 ədəd 3x4 sm fotoşəkil
D) Tərcümeyi hal, nigah haqqında arayış, təhsil haqqında sənəd
E) İş yerindən arayış, tərcümeyi hal, sağlamlıq haqqında arayış, nigah haqqında şəhadətnamə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
16. İdarəetmə məntəqəsinin növbətçi qrupunun vəzifəsi nədən ibarətdir?
A) Məlumatların toplanması, ilkin analizi, ümumiləşdirilməsi, xəritədə əksi, iş jurnallarında
məlumatların qeydi
B) Məlumatların toplanması, ilkin analizi, xəritədə əksi, rəhbərin əmrinin icraçılara çatdırılması, iş
jurnallarında məlumatların qeydi, rəhbərə məlumatların təqdimi
C) Məlumatların ilkin analizi, ümumiləşdirilməsi, xəritədə əksi, rəhbərin əmrinin icraçılara
çatdırılması, iş jurnallarında məlumatların qeydi
D) Məlumatların toplanması, ilkin analizi, ümumiləşdirilməsi, rəhbərin əmrinin icraçılara
çatdırılması, iş jurnallarında məlumatların qeydi, rəhbərə məlumatların təqdimi
E) Məlumatların toplanması, ilkin analizi, ümumiləşdirilməsi, xəritədə əksi, rəhbərin əmrinin
icraçılara çatdırılması, iş jurnallarında məlumatların qeydi, rəhbərə məlumatların təqdimi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
17. Buraxılışı rəsmiləşdirilən vətəndaşın və onun yaxın qohumlarının ümumi forma 4 və hər bir
soyada ayrıca siyahı forma 4 nə məqsədlə və hara göndərilir?
A) Birinci və ikinci forma üzrə işləməyə buraxılışın tənzimlənməsi üçün təhlükəsizlik orqanlarına
B) İkinci və üçüncü forma üzrə işləməyə buraxılışın rəsmiləşdirilməsi üçün kəşfiyyat orqanlarına
C) Birinci və ikinci forma üzrə işləməyə buraxılışın rəsmiləşdirilməsi üçün xüsusi təyinatlı
orqanlarına
D) Birinci və üçüncü forma üzrə işləməyə buraxılışın tənzimlənməsi üçün təhlükəsizlik və
kəşfiyyat orqanlarına
E) Birinci və ikinci forma üzrə işləməyə buraxılışın rəsmiləşdirilməsi üçün təhlükəsizlik orqanlarına
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
18. Çağırışçıların hərbi qeydiyyatda olduğu müvafiq icra hakimiyyəti orqanın dəyişdirilməsinə
yalnız təsdiqedici sənədlər müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilərkən yol verilir, bir şərtlə
ki, çağırışçı:
A) İctimai işlərlə əlaqədar ezamiyyətə göndərilsin
B) Təhsil müəssisələrini bitirərək təyinat üzrə başqa yerə işə göndərilmiş olsun
C) Mülki müdafiə üzrə əhəmiyyətli tapşırıqlar icra etsin
D) Xarici ölkələrə elmi işi ilə əlaqədar ezamiyyətə göndərilsin
E) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına xitam verilsin
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
19. Mülki müdafiə dəstələri yerinə yetirdiyi vəzifələrə görə hansı dəstələrə bölünür?
A) Hərbiləşmiş mülki müdafiə dəstələri
B) Fövqəladə hallar zamanı mühafizə etmə dəstələri
C) Kəndləri mühafizə edən mülki müdafiə qoşunları

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Obyektlərdə ümumi məqsədli mülki müdafiə dəstələri
E) Ərazilərdə xüsusi məqsədli hərbiləşmiş dəstələr
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
20. Hansı anadək qeydə alınmış və hansı hərəkəti zamanı məlumat daşıyıcısının uçotu aparılır?
A) İcra edildiyi və ya göndərildiyi andan sonra və istənilən hərəkəti zamanı
B) İcra edildiyi və ya göndərildiyi anadək və istənilən hərəkəti zamanı
C) İcra edildiyi və ya göndərildiyi anadək və hazırlandığı zamanı
D) Hazırlandığı və ya göndərildiyi anadək və istənilən hərəkəti zamanı
E) İcra edildiyi və ya göndərildiyi anadək və qeydiyata verildiyi zamanı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi sənədlərlə iş
üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı
21. Sonuncu qeydiyyat tarixindən sonra beş ildən az olmayaraq saxlanıqdan sonra hansı sənəd
məhv edilir?
A) Jurnal forma 12 ( məxfi buraxılışın olma arayışlarının qeydiyyatı)
B) Jurnal forma 14 ( ezam edilmə arayışlarının qeydiyyatı)
C) Jurnal forma 10 ( məhv edilmə arayışlarının qeydiyyatı)
D) Jurnal forma 16 ( tam məxfi buraxılışın olma arayışlarının qeydiyyatı)
E) Jurnal forma 14 ( xüsusi əhəmiyyətli buraxılışın olma arayışlarının qeydiyyatı)
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
22. Hərbi vəzifəlilər və çağırışçılar yaşayış yerini hansı müddətə qədər dəyişdirdikdə yaşayış yeri
üzrə hərbi qeydiyyata durmalıdırlar?
A) 9 ay
B) 12 ay
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C) 5 ay
D) 6 ay
E) 3 ay
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
23. Forma 3 və 8 harada saxlanılır?
A) Təşkilatın dövlət sirrinin mühafizəsi bölməsində
B) Təşkilatın xüsusi mühafizəsi bölməsində
C) Təşkilatın kadr və rejim üzrə müavinində
D) Təşkilatın insan resursları bölməsində
E) Təşkilatın inzibati kargüzarlıq bölməsində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
24. Birinci və ikinci forma üzrə buraxılış rəsmiləşdirilən hər bir vətəndaşa neçə nüsxədə açılır?
A) İki
B) Bir
C) Üç
D) Dörd
E) Beş
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
25. Buraxılış forma 3 harada və necə saxlanılır?
A) Dövlət sirrinə buraxılışın rəsmiləşdirilməsi barədə müqavilə forma 10 ilə birlikdə, əlifba sıralı
kartatekada
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B) Dövlət sirrinə buraxılışın rəsmiləşdirilməsi barədə müqavilə forma 3 ilə birlikdə, əlifba sıralı
kartatekada
C) Dövlət sirrinə buraxılışın rəsmiləşdirilməsi barədə müqavilə forma 2 ilə birlikdə, rəqəm sıralı
kartatekada
D) Dövlət sirrinə buraxılışın rəsmiləşdirilməsi barədə müqavilə forma 1 ilə birlikdə, əlifba sıralı
kartatekada
E) Dövlət sirrinə buraxılışın rəsmiləşdirilməsi barədə müqavilə forma 9 ilə birlikdə, əlifba sıralı
kartatekada
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
26. Səhhətində baş vemiş dəyişikliklərlə bağlı çağırışçılar haqqında məlumatlar səfərbərlik
orqanlarına nə vaxt təqdim olunur?
A) Həftədə bir dəfə
B) İldə bir dəfə
C) Yarımildə bir dəfə
D) Rübdə bir dəfə
E) Ayda bir dəfə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013
27. Forma 15 nədir və nə üçün verilir?
A) Xidməti işlə əlaqədar vəzifəli şəxslərin məxfi məlumatlarla tanış olması üçün
B) Xidməti işlə əlaqədar ezam olunmuş şəxslərin məxfi məlumatlarla tanış olması üçün
C) Xidməti işlə əlaqədar vəzifəli şəxslərin məxfi məlumatları yaymaması üçün
D) Xidməti işlə əlaqədar ezam olunmuş şəxslərin məxfi məlumatlarla ötürməsi üçün
E) Xidməti işlə əlaqədar vəzifəli şəxslərin məxfi məlumatların yoxlaması üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
28. Aşağıdakılardan hansı mərkəzi çağırış dayağıdır, obyektlərdə qoşulur?
A) MÇD-30/50
B) MÇD-40/60
C) MÇD-20/40
D) MÇD-35/45
E) MÇD-30/60
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
29. Forma 8 bir saxlanıldıqdan sonra nə edilir?
A) Arxivə verilir
B) Məhv edilir
C) Təhlükəsizlik orqanına göndərilir
D) Buraxılış aid olduğu şəxsə verilir
E) Dövlət sirrinin mühafizəsi bölməsində saxlanılır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
30. Dövlət sirrinin mühafizəsi bölmələri buraxılış üzrə hansı qeydiyyat vərəqələrini rəsmiləşdirir və
saxlayır?
A) Vərəqə forma 1 və 8, məxfi məlumatlara buraxılan şəxslərin siyahısını
B) Vərəqə forma 3 və 6, məxfi məlumatlara buraxılan şəxslərin siyahısını
C) Vərəqə forma 3 və 8, məxfi məlumatlara buraxılan şəxslərin siyahısını
D) Vərəqə forma 2 və 3, məxfi məlumatlara buraxılan şəxslərin siyahısını
E) Vərəqə forma 1 və 2, məxfi məlumatlara buraxılan şəxslərin siyahısını
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
31. Hərbi biletdə "dövlət sirri ilə işləməyə buraxılma haqqında" qeyd mövcuddursa, təşkilat
rəhbərinin vətəndaşı hərbi xidmətdən ehtiyata buraxıldığı gündən hansı müddətədək əlavə
yoxlama keçirmədən dövlət sirri ilə işləməyə buraxmaq hüququ var?
A) 2 il ərzində
B) 10 ay ərzində
C) 1 il ərzində
D) 15 ay ərzində
E) 8 ay ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
32. Dövlət hakimiyyəti orqanının tabeliyində olmayan və ilk dəfə dövlət sirri təşkil edən
məlumatlarla işləməyə cəlb edilən təşkilatın rəhbərinin dövlət sirri ilə işləməyə buraxılması
haqqında qərar kim qəbul edir?
A) Müəyyən edilmiş qaydada təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri
B) Müəyyən edilmiş qaydada məxfi rejim bölməsinin rəhbəri
C) Müəyyən edilmiş qaydada kadr və rejim üzrə müavin
D) Müəyyən edilmiş qaydada sifarçi təşkilatın rəhbəri
E) Müəyyən edilmiş qaydada icraya nəzarət və kargüzarlıq bölməsinin rəhbəri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
33. Yeni açılan işin nömrəsi hansı nömrə hesab edilir?
A) İşlər nomenklaturu üzrə onun sıra nömrəsi
B) Həmin işə daxil edilən sənədin nömrəsi
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C) İnventar üzrə onun daxilolma nömrəsi
D) Hazırlanan sənədlərin uçotu üzrə onun nömrəsi
E) İlkin sənədlərin uçotu üzrə onun nömrəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
34. Fövqəladə Hallarda Dövlət sistemində üçüncü fəaliyyət rejimi hansıdır?
A) Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması
B) Fövəladə hadisələrin hazırlıq
C) Fövəladə hadisələrin xəbərdarlığı
D) Fövəladə hadisələrin təyin edilməsi
E) FH-da fəaliyyətə başlamaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
35. Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə birinci və ikinci forma üzrə işləməyə buraxılışın
rəsmiləşdirilməsi üçün hansı sənədləri təhlükəsizlik orqanlarına göndərir?
A) Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışın rəsmiləşdirilməsinin zəruriliyi barədə əsaslandırma
məktubu, anket forma 2, F4, qeydiyyata salınmış F 3
B) Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışın rəsmiləşdirilməsi barədə əsaslandırma məktubu, anket
forma 2, F8
C) Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışın rəsmiləşdirilməsinin zəruriliyi barədə əsaslandırma
məktubu, anket forma 4, forma F 8
D) Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışın rəsmiləşdirilməsinin zəruriliyi barədə əsaslandırma
məktubu, anket forma 6
E) Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışın rəsmiləşdirilməsinin zəruriliyi barədə əsaslandırma
məktubu, anket forma 1
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
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36. Aşağıdakılardan hansı Rayon qərargahının əsas vəzifələrindən biridir?
A) Rayonun mülki müdafiə planını işləyib hazırlamaq və onun yerinə yetrilməsini təşkil etmək
B) Rayonun özünü müdafiə planlarının hazırlanması və yerinə yetirilməsi
C) Rayonun özünü mühafizə və təxliyyə planın hazırlanması
D) Rayonun qəza xilasetmə planlarının hazırlanması və yerli özünü müdafiə dəstələri tərəfindən
icra edilməsi
E) Rayonun evakuasiya planını hazırlamaq, əhaliyə ilk tibbi yardım qaydalarını öyrətmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
37. Aşağıdakılardan hansı kəşfiyyat qrupunun tərkibinə aiddir??
A) Kəşfiyyat komandiri, 4 nəfərlik rabitə və bir neçə kəşfiyyat manqası
B) Kəşfiyyat komandiri, 2 nəfərlik rabitə və bir neçə kəşfiyyat manqası
C) Kəşfiyyat komandiri, 5 nəfərlik rabitə və bir neçə kəşfiyyat manqası
D) Kəşfiyyat komandiri, 3 nəfərlik rabitə və bir neçə kəşfiyyat manqası
E) Kəşfiyyat komandiri, 1 nəfərlik rabitə və bir neçə kəşfiyyat manqası
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
38. Forma 8 vərəqələri və siyahı başqa təşkilatlara hansı halda göndərilir?
A) Başqa təşkilatdan sorğu olduqda
B) Yalnız təşkilatda saxlanılır
C) Təhlükəsizlik xidmətinin vəsadəti olduqda
D) İşçi başqa təşkilatda işə qəbul olunduqda
E) Şəxsin şəxsi müraciəti əsasən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
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39. Hansı fövqəl vəziyyət respublikanın xeyli ərazilərini əhatə edən, lakin dövlətin inzibati
sərhədlərindən kənara çıxmayan hadisələrə deyilir?
A) Milli miqyaslı hadisələr
B) Obyekt miqyaslı hadisələr
C) Yerli miqyaslı hadisələr
D) Regional miqyaslı hadisələr
E) Qlobal miqyaslı hadisələr
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
40. Vətəndaşın məxfi sənədlərlə işləməyə buraxılışı necə və kim tərəfindən rəsmiləşdirilir ?
A) Məxfi məlumatlara buraxılmalı olan şəxslərin siyahısında forma 2, təhlükəsizlik xidmətinin
imzası və möhürü ilə
B) Məxfi məlumatlara buraxılmalı olan şəxslərin siyahısında forma 3, məxfi hissə rəhbərinin
imzası və möhürü ilə
C) Xüsusi əhəmiyyətli məlumatlara buraxılmalı olan şəxslərin siyahısında forma 6, təşkilat
rəhbərinin imzası və möhürü ilə
D) Məxfi məlumatlara buraxılmalı olan şəxslərin siyahısında forma 6, təşkilat rəhbərinin imzası və
möhürü ilə
E) Tam məxfi məlumatlara buraxılmalı olan şəxslərin siyahısında forma 6, təşkilat rəhbərinin
imzası və möhürü ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
41. Mövcud səsucaldanlar hansıdır?
A) 5, 10, 15 vatlıq
B) 10, 25, 50 vatlıq
C) 15, 20, 25 vatlıq
D) 25, 30, 35 vatlıq
E) 52, 35, 45 vatlıq
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
42. Səfərbərlik hazırlığının və səfərbərliyin əsas prinsipi hansıdır ?
A) Əlaqəli rəhbərlik
B) Ümumi rəhbərlik
C) Fərdi rəhbərlik
D) Mərkəzləşdirilmiş rəhbərlik
E) Birbaşa rəhbərlik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013
43. Aşağıdakılardan hansı rayon baş həkiminin vəzifələrinə aiddir?
A) Zərər çəkmiş zədələnmə ocağından çıxarılan insanların qəbul edilməsi və müalicəsi üçün
otaqları hazırlayır
B) Zərər çəkmiş zədələnmə ocağından çıxarılan insanların qəbul edilməsi və müalicəsi üçün
müalicə kursları hazırlayır
C) Zərər çəkmiş zədələnmə ocağından çıxarılan insanların qəbul edilməsi və müalicəsi üçün
sığınacaqlar hazırlayır
D) Zərər çəkmiş zədələnmə ocağından çıxarılan insanların qəbul edilməsi və müalicəsi üçün
binaları hazırlayır
E) Zərər çəkmiş zədələnmə ocağından çıxarılan insanların qəbul edilməsi və müalicəsi üçün
daldanacaqları hazırlayır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
44. Buraxılış üzrə hansı qeydiyyat vərəqələrini rəsmiləşdirilir?
A) Vərəqə forma 2 və 6, məxfi məlumatlara buraxılan şəxslərin siyahısını
B) Vərəqə forma 3 və 8, məxfi məlumatlara buraxılan şəxslərin siyahısını
C) Vərəqə forma 2 və 4, məxfi məlumatlara buraxılan şəxslərin siyahısını
D) Vərəqə forma 4 və 6, məxfi məlumatlara buraxılan şəxslərin siyahısını
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E) Vərəqə forma 8 və 4, məxfi məlumatlara buraxılan şəxslərin siyahısını
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
45. Forma 11, “A” indeksi və nömrəsi göstərilən sənəd hansı sənəddir?
A) Başqa təşkilatlara ezam olunanlara tam məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılış haqqında
B) Başqa təşkilatlara ezam olunanlara məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılış haqqında
C) Başqa təşkilatlara ezam olunanlara xüsusi əhəmiyyətli məlumatlarla işləməyə buraxılış
haqqında
D) Başqa təşkilatlara ezam olunanlara konfidensial məlumatlarla işləməyə buraxılış haqqında
E) Başqa təşkilatlara ezam olunanlara “şəxsən, liter” məlumatlarla işləməyə buraxılış haqqında
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
46. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının
toplanışlara çağırışı və toplanış keçməsi hansı vəzifənin yerinə yetirilməsinə aiddir?
A) Hərbi xidmət
B) Hərbi vəzifə
C) Ehtiyatda xidmət
D) Hərbi qeydiyyat
E) Hərbi uçot
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
47. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrini şəxsi heyətlə komplektləşdirmək məqsədilə
bütün çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin yaşayış yeri və ya olduğu yer üzrə müvafiq icra
hakimiyyəti orqanında qeydiyyata alınması necə adlanır?
A) Hərbi uşot ixtisası
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B) Hərbi vəzifə
C) Hərbi xidmət
D) Ehtiyatda xidmət
E) Hərbi qeydiyyat
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
48. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının çağırış
üzrə hərbi xidmətkeçməsi və ehtiyatda olması üzrə vəzifələrin yerinə yetirilməsi necə adlanır?
A) Hərbi vəzifə
B) Hərbi xidmət
C) Hərbi qeydiyyat
D) Hərbi uçot
E) Ehtiyatda xidmət
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
49. İşə yeni qəbul edilmiş çağırışçılar haqqında məlumatlar səfərbərlik orqanlarına nə vaxt təqdim
olunur?
A) Ayda bir dəfə
B) Rübdə bir dəfə
C) İldə bir dəfə
D) Həftədə bir dəfə
E) Yarımildə bir dəfə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013
50. Ehtiyatda olarkən toplanışlarda olmağın ümumi müddəti neçə aydan çox ola bilməz?
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A) 12 aydan çox
B) 14 aydan çox
C) 15 aydan çox
D) 18 aydan çox
E) 24 aydan çox
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
51. Aşağıdakılardan hansı kəşfiyyat qrupunun vəzifəsinə aid deyil?
A) Zədələnmə ocağının hüdudlarını bilməli
B) Dağıntıların xarakterini və miqyası haqqında bilməli
C) Radiasiyanın səviyyələri haqqında məlumatlı olmalı
D) Zədələnmiş insanları mühafizə etməli
E) Bakterioloji vasitələrin növünü müəyyən etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
52. Otaqların möhürlənməsi və açarların təhvil verilməsi jurnalı neçə il saxlanıldıqdan sonra məhv
edilir?
A) Dörd il
B) Üç il
C) İki il
D) Beş il
E) Bir il
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

53. Forma 8 vərəqələri və siyahı vətəndaş işdən çıxdıqdan sonra nə qədər saxlanılır?
A) İki il saxlanıldıqdan sonra aktla məhv edilir
B) Beş il saxlanıldıqdan sonra aktla məhv edilir
C) Üç il saxlanıldıqdan sonra aktla məhv edilir
D) Bir il saxlanıldıqdan sonra aktla məhv edilir
E) On il saxlanıldıqdan sonra aktla məhv edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
54. Xilasedici dəstə bir iş növbəsi ərzində hansı işləri görə bilər?
A) Zədələnmiş 600-1200 nəfər adamı zədələnmə ocağından çıxarıb 250-300 m məsafəyə
daşımaq
B) Zədələnmiş 200-1000 nəfər adamı zədələnmə ocağından çıxarıb 350-400 m məsafəyə
daşımaq
C) Zədələnmiş 400-800 nəfər adamı zədələnmə ocağından çıxarıb 150-200 m məsafəyə daşımaq
D) Zədələnmiş 500-1100 nəfər adamı zədələnmə ocağından çıxarıb 250-450 m məsafəyə
daşımaq
E) Zədələnmiş 300-900 nəfər adamı zədələnmə ocağından çıxarıb 270-420 m məsafəyə daşımaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
55. Cəzanı icra edən müəssisə və orqanlar hərbi vəzifəlilər və çağırışçılar haqqında məhkəmənin
qanuni qüvvəyə minmiş hökmü barədə müvafiq icra hakimiyəti orqanına neçə gün müddətinə
məlumat verməlidir?
A) 5 gün ərzində
B) 7 gün ərzində
C) 10 gün ərzində
D) 15 gün ərzində
E) 20 gün ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
56. Məxfi məlumat daşıyıcısı neçə dəfə qeydiyyata alınır?
A) Üç dəfə
B) İki dəfə
C) Bir dəfə
D) Dörd dəfə
E) Beş dəfə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi sənədlərlə iş
üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı
57. Hansı vaxt ərzində forma 9 (öhdəlik), forma 3 saxlanıldıqdan sonra məhv edilir?
A) Forma 9 şəxsin tanış olduğu məlumatın məxfilik müddəti bitəndən, forma 3 bir ildən sonra
B) Forma 9 şəxsin tanış olduğu məlumatın məxfilik müddəti bitəndən, forma 3 beş ildən sonra
C) Forma 9 şəxsin tanış olduğu məlumatın məxfilik müddəti bitəndən, forma 3 üç ildən sonra
D) Forma 9 şəxsin tanış olduğu məlumatın məxfilik müddəti bitəndən, forma 3 iki ildən sonra
E) Forma 9 şəxsin tanış olduğu məlumatın məxfilik müddəti bitəndən, forma 3 on ildən sonra
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
58. Fövqəladə Hallarda Dövlət sisteminin fəaliyyətinin birinci mərhələsi hansıdır?
A) Fövqəladə hadisələrin proqnozlaşdırılması
B) Fövqəladə hadisələrin xəbərdarlığı
C) Fövqəladə hadisələrin qarşısının alınması
D) Fövqəladə hadisələrin hazırlıq
E) Fövqəladə hadisələrin təyin edilməsi
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
59. Hərbi vəzifəlilər və çağırışçılar öz soyadının, adının, atasının adının dəyişdirilməsi barədə
müvafiq icra hakimiyyəti orqanına hansı müddətədək məlumat verməlidir?
A) 3 gün ərzində
B) 5 gün ərzində
C) 7 gün ərzində
D) 10 gün ərzində
E) 15 gün ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
60. Sülh və müharibə dövrlərində „Azərbaycan Respublikasının əhalisinin köçürülməsi haqqında
Əsasnaməsi“ Nazirlər Kabinetinin hansı qərarı ilə qüvvəyə minib?
A) № 138; 06.08.1998-cü il
B) № 438; 06.08.1993-cü il
C) № 238; 08.08.1995-cü il
D) № 538; 06.08.1996-cü il
E) № 408; 06.08.1997-cü il
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
61. Mülki müdafiə planının 3-cü bölməsində nə əks etdirilir?
A) Kəşfiyyat, tibbi, nəqliyyat, maddi və metreoloji təminat, həyat təminatlı sistemlərin bərpası,
qüvvə və vasitələrin idarə olunması
B) Tibbi, nəqliyyat, maddi və metreoloji təminat, həyat təminatlı sistemlərin bərpası, qüvvə və
vasitələrin idarə olunması
C) Kəşfiyyat, tibbi, nəqliyyat, maddi təminat, həyat təminatlı sistemlərin bərpası, qüvvə və
vasitələrin idarə olunması
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D) Kəşfiyyat, tibbi, nəqliyyat, maddi və metreoloji təminat, həyat təminatlı sistemlərin bərpası
E) Kəşfiyyat, tibbi, nəqliyyat, maddi və metreoloji təminat, qüvvə və vasitələrin idarə olunması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: H. Ocaqov. Mülki müdafiə 2000-ci il, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin. təlmatı, 2016
62. Uçotun aparılmasına nəzarəti təmin etmək məqsədilə, nəqliyyat vasitələrinin dövlət
qeydiyyatını aparan orqanlar tərəfindən hansı müddətədək dövlət qeydiyyatından çıxarılmış
nəqliyyat vasitələr haqqında məlumatı, Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət xidmətinin idarələrinə göndərirlər?
A) 1 gündən bir
B) 3 gündən bir
C) 5 gündən bir
D) 7 gündən bir
E) 10 gündən bir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Hərbi nəqliyyat vasitələrinin uçotu qaydaları» haqqında Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 4 aprel tarixli 96 nömrəli qərarı
63. Aşağıdakılardan hansı təsir dairəsindən əlavə, fövqəladə hallar kimi təsnif edilir?
A) Dəymiş zərərin xarakterinə
B) Dəymiş zərərin hesablanmasına
C) Dəymiş zərərin sahəsinə
D) Dəymiş zərərin miqyasına
E) Dəymiş zərərin sayına
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
64. Xilasedici dəstə nə üçün nəzərdə tutulub?
A) Zədələnmiş insanları qorumaq, mühafizə etmək, su və yeməklə təmin etmək
B) Zədələnmiş insanları axtarmaq, uçqunlar altından çıxarmaq və həkimə qədər tibbi yardım
göstərmək
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C) Zədələnmiş insanları nühafizə etmək, onlar haqqında axtarışlar təşkil etmək və binalardan
çıxarmaq
D) Zədələnmiş insanlar haqqında kəşfiyyat məlumatları toplamaq, onlara ilkin yardım göstərmək
və su ilə təmin etmək
E) Zədələnmiş insanları sorğu-suala tutmaq, ilkin tibbi yardım etmək və zədələnmiş ərazidən
çıxarmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
65. Hansı aparat elektrosirenləri distansiyadan qoşur?
A) P-64
B) P-164
C) P-132
D) P-104
E) P-264
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
66. Fövqəladə Hallarda Dövlət sisteminin fəaliyyətinin ikinci mərhələsi hansıdır?
A) Fövəladə hadisələrin hazırlıq
B) Fövəladə hadisələrin təyin edilməsi
C) Fövəladə hadisələrin xəbərdarlığı
D) Fövəladə hadisələrin proqnozlaşdırılması
E) Fövqəladə Hallarda fəaliyyətə başlamaq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
67. Birinci və ikinci formalar üzrə buraxılış vərəqəsinin hansı sütununda yoxlamanın başa çatması
barədə, kim tərəfindən, hansı qeydiyyat nömrəsi və tarixi hesab olunur?
A) Forma 2-nin 2-ci sütununda, təhlükəsizlik orqanının qeydiyyat nömrəsi və tarixi, hansı ki,
buraxılışın qeydiyyat nömrəsi və tarixi hesab olunur
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B) Forma 3-ün 7-ci sütununda, təhlükəsizlik orqanının qeydiyyat nömrəsi və tarixi, hansı ki,
buraxılışın qeydiyyat nömrəsi və tarixi hesab olunur
C) Forma 4-ün 4-cü sütununda, təhlükəsizlik orqanının qeydiyyat nömrəsi və tarixi, hansı ki,
buraxılışın qeydiyyat nömrəsi və tarixi hesab olunur
D) Forma 6-ın 7-ci sütununda, təhlükəsizlik orqanının qeydiyyat nömrəsi və tarixi, hansı ki,
buraxılışın qeydiyyat nömrəsi və tarixi hesab olunur
E) Forma 1-in 8-ci sütununda, təhlükəsizlik orqanının qeydiyyat nömrəsi və tarixi, hansı ki,
buraxılışın qeydiyyat nömrəsi və tarixi hesab olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
68. Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə hansı vətəndaşlar cəlb edilmir?
A) 7 yaşınadək uşağı olan orta və ali tibb təhsilli qadınlar
B) 6 yaşınadək uşağı olan orta və ali tibb təhsilli qadınlar
C) 5 yaşınadək uşağı olan orta və ali tibb təhsilli qadınlar
D) 4 yaşınadək uşağı olan orta və ali tibb təhsilli qadınlar
E) 3 yaşınadək uşağı olan orta və ali tibb təhsilli qadınlar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
69. Birinci və ikinci formalar üzrə qeydiyyat vərəqəsi forma 5, neçə nüsxədə təhlükəsizlik
orqanlarına göndərilir?
A) İki nüsxədə
B) Üç nüsxədə
C) Bir nüsxədə
D) Beş nüsxədə
E) Dörd nüsxədə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
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70. Hansı formalı sənəd beş il saxlanıldıqdan sonra məhv edilir?
A) Əmr forma 9
B) Sərəncam forma 15
C) Öhdəlik forma 9.1
D) Buraxılış vərəqi forma 8
E) İşlər nomenklaturu forma 1
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
71. Zərərsizləşdirici komanda bir iş növbəsində neçə m² sahəni deqazasiya edə bilər?
A) 250-400 min m²
B) 300-500 min m²
C) 450-650 min m²
D) 550-800 min m²
E) 350-600 min m²
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
72. Uçot sənədlərində düzəliş hansı yolla aparılır?
A) Uçot sənədlərini pozmaqla
B) Yalnız imza ilə təsdiqləməklə
C) Korreksiya mayesindən istifadə ilə
D) Üstündən xətt çəkməklə
E) Qaralayıb yenidən yazmaqla
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi sənədlərlə iş
üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı
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73. Mülki müdafiə sistemində rabitənin növləri hansılardır?
A) Mobil telefon, səyyar və naqilli
B) Radio-telefon ( məftilli rabitə), səyyar və naqilli
C) Radio-televizor, səyyar və naqilli telefon
D) Radiostansiya, səyyar və naqilli telefon
E) Çaparlar , səyyar və naqilli telefon
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
74. Səhra şəraitində hansı rabitə vasitələrindən istifadə olunur?
A) P-103M telefon kommutatoru, TA-59 telefon aparatı, P-254 (P255) səhra kabeli
B) P-163M telefon kommutatoru, TA-57 telefon aparatı, P-264 (P275) səhra kabeli
C) P-193M telefon kommutatoru, TA-10 telefon aparatı, P-274 (P275) səhra kabeli
D) P-193M telefon kommutatoru, TA-57 telefon aparatı, P-274 (P275) səhra kabeli
E) P-183M telefon kommutatoru, TA-59 telefon aparatı, P-270 (P271) səhra kabeli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
75. Aşağıdakılardan hansı təsir dairəsindən əlavə, fövqəladə hallar kimi təsnif edilir?
A) Nəqliyyat vasitələrinin miqdarına
B) İnsan təlafatının miqdarına
C) Yaşayış binalarının miqdarına
D) Ev heyvanlarının miqdarına
E) Kənd təsərrüfatı mallarının miqdarına
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
76. Dövlət sirrinin mühafizə bölmələri dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyənlərin hansı
qeydiyyatını aparırlar?
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A) Məlumatlılığının qeydiyyatı forma 10
B) Məlumatlılığının qeydiyyatı forma 16
C) Məlumatlılığının qeydiyyatı forma 12
D) Məlumatlılığının qeydiyyatı forma 14
E) Məlumatlılığının qeydiyyatı forma 18
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
77. Məxfi sənədlərin saxlama müddəti nə qədərdir?
A) Otuz il saxlanılır, sonra məhv edilir
B) Bir il saxlanılır, sonra məhv edilir
C) Üç il saxlanılır, sonra məhv edilir
D) On il saxlanılır, sonra məhv edilir
E) Beş il saxlanılır, sonra məhv edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi sənədlərlə iş
üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı
78. Buraxılışının olduğu barədə arayış hansı halda və kimə verilir?
A) Başqa təşkilatlara (məxfi məlumatlarla tanış olmaqla) ezam olunanlara
B) Başqa təşkilatlara (məxfi məlumatlarla tanış olmaqla) işə keçdikdə
C) İşlədiyi təşkilatdan (məxfi məlumatlarla tanış olmaqla) azad olunduqda
D) İşçiyə məhkəmədən sorğu (məxfi məlumatlarla tanış olmaqla) olduqda
E) İnzibati orqanlardan sorğu (məxfi məlumatlarla tanış olmaqla) olduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
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79. Hərbi vəzifəlilər və çağırışçılar yaşayış yerini hansı müddətə qədər dəyişdirdikdə yaşayış yeri
üzrə hərbi qeydiyyatdan çıxmalıdır?
A) 6 ay
B) 5 ay
C) 4 ay
D) 3 ay
E) 2 ay
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
80. Buraxılış haqqında arayışda (forma 11, 12, 13) arxa tərəfdəki qeydlər kimin imzası və möhürü
ilə təsdiqlənir?
A) Xüsusi mühafizə bölməsinin rəhbərinin
B) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsinin rəhbərinin
C) Dövlət təhlükəsizlik xidmətinin rəhbərinin
D) Təşkilat kadr və rejim üzrə rəhbərinin müavininin
E) İnzibati nəzarət və kargüzarlıq bölməsinin rəhbərinin
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
81. Təhsil almaqdan azad olunmuş çağırışçılar haqqında məlumatlar səfərbərlik orqanlarına nə
vaxt təqdim olunur?
A) Həftədə bir dəfə
B) Ayda bir dəfə
C) Yarımildə bir dəfə
D) Rübdə bir dəfə
E) İldə bir dəfə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013
82. Buraxılışı olan şəxslər bir il ərzində dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla təmasda olmadıqda
hansı tədbir görülür?
A) Buraxılışı qüvvədən düşür
B) Buraxılış vərəqi arxivə verilir
C) Buraxılış vərəqi təhlükəsizlik orqanına göndərilir
D) Buraxılış vərəqi məhv edilir
E) Buraxılış vərəqi həmin şəxsə verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
83. Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışı olmuş hansı hərbi qulluqçular, işə rəsmiləşdirilən zaman
vərəqənin (forma 3) göndərilməsi üçün yaşayış yeri üzrə Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin bölmələrinə sorğu göndərilir?
A) Müddətdən artıq xidmət etmiş hərbi qulluqçular
B) Ehtiyatda və ya istefada olan zabitlər
C) Müddətli xidmət etmiş hərbi qulluqçular və gizirlər (miçmanlar)
D) Öz arzusu ilə ehtiyata və istefaya çıxmış gizirlər (miçmanlar), çavuşlar, generallar
E) Xəstəliyi ilə əlaqədar ehtiyata buraxılmış zabitlər və müddətli xidmət etmiş əsgərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
84. İşə daxil edilmiş sənədin vərəqləri necə nömrələnir və harada uçotu aparılır?
A) Nömrə vərəqin yuxarı sol küncündə qoyulur və “işdəki sənədlərin daxili siyahısı” üzrə uçotu
aparılır
B) Nömrə vərəqin yuxarı sağ küncündə qoyulur və “işdəki sənədlərin daxili siyahısı” üzrə uçotu
aparılır
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C) Nömrə vərəqin yuxarısında ortada qoyulur və “işdəki sənədlərin daxili siyahısı” üzrə uçotu
aparılır
D) Nömrə vərəqin aşağı sağ küncündə qoyulur və “işdəki sənədlərin daxili siyahısı” üzrə uçotu
aparılır
E) Nömrə vərəqin aşağıda ortasında qoyulur və “işdəki sənədlərin daxili siyahısı” üzrə uçotu
aparılır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
85. Jurnal forma 14 (ezam edilmə arayışlarının qeydiyyatı) sonuncu qeydiyyat tarixindən sonra
harada və hansı tarixdə saxlanıqdan sonra məhv edilir?
A) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsində beş ildən az olmayaraq
B) Mərkəzi arxiv bölməsində beş ildən az olmayaraq
C) Mərkəzi arxiv bölməsində üç ildən az olmayaraq
D) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsində üç ildən az olmayaraq
E) İnsan resursları bölməsində beş ildən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
86. Ezam olunan şəxsin məlumatlarla tanış olmağa buraxılma kimin və hansı formada icazəsi ilə
həyata keçirilir?
A) Qəbul edən təşkilat rəhbərinin, şifahi icazəsi ilə
B) Qəbul edən təşkilatın məxfi hissə rəisinin, şifahi icazəsi ilə
C) Qəbul edən təşkilat rəhbərinin, yazılı icazəsi ilə
D) Qəbul edən təşkilatın məxfi hissə rəisinin, yazılı icazəsi ilə
E) Qəbul edən təşkilatın rejim üzrə müavinin, yazılı icazəsi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
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87. Xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi və məxfi məlumat tərkibli sərəncamlar necə göndərilir?
A) Məxfi sənədlər üçün müəyyən edilmiş qaydada
B) Qeyri-məxfi sənədlər üçün müəyyən edilmiş qaydada
C) Konfidensial sənədlər üçün müəyyən edilmiş qaydada
D) Hərbi sənədlər üçün müəyyən edilmiş qaydada
E) Vacib sənədlər üçün müəyyən edilmiş qaydada
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
88. Sərəncam neçə təşkilatda tapşırığı yerinə yetirmək üçün verilir?
A) İki təşkilatda
B) Bir təşkilatda
C) Üç təşkilatda
D) Beş təşkilatda
E) Dörd təşkilatda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
89. İşə qaytarılmamaqla sənədin götürülməsi zamanı nə edilir?
A) İçin daxili siyahısında qeyd aparılır
B) İşə sənədin surəti qoyulur
C) İşə əvəzedici arayış qoyulur
D) İşdən sənəd çıxarıla bilməz
E) Təhlükəsizlik orqanının razılıq məktubu qoyulur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
90. Mülki müdafiə sistemində hansı radiostansiyalardan istifadə olunur?
A) „Anqara“, „Karat“, „Lon“ UKD, R-108, R-109
B) „Anqara“, „Karat“, „Lon“, R-106, R-108
C) C„Anqara“, „Karat“, „Lon“, R-107, R-109
D) „Anqara“, „Kaset“, „Len“, R-108, R-109
E) „Ankara“, „Kainat“, „Lon“, R-108, R-109
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
91. Hansı hadisələr bir neçə sənaye və kənd təsərrüfatı rayonlarını, bütünlüklə şəhəri və onun
ətrafılarında baş verir?
A) Lokal miqyaslı hadisələr
B) Qlobal miqyaslı hadisələr
C) Milli miqyaslı hadisələr
D) Obyekt miqyaslı hadisələr
E) Regional miqyaslı hadisələr
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2000, H.Ocaqov
92. İşdən azad olunmuş çağırışçılar haqqında məlumatlar səfərbərlik orqanlarına nə vaxt təqdim
olunur?
A) Həftədə bir dəfə
B) Yarımildə bir dəfə
C) Ayda bir dəfə
D) Rübdə bir dəfə
E) İldə bir dəfə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013
93. Forma 15 nədir və kim tərəfindən təsdiqlənir?
A) Ezam edilmək üçün sərəncam, təşkilat rəhbəri tərəfindən
B) Tapşırığı yerinə yetirmək üçün sərəncam, təşkilat rəhbəri tərəfindən
C) Məxfi işlərə buraxılma üçün sərəncam, təşkilat rəhbəri tərəfindən
D) Tam məxfi işlərə buraxılma üçün sərəncam, təşkilat rəhbəri tərəfindən
E) Xüsusi əhəmiyyətli işlərə buraxılma üçün sərəncam, təşkilat rəhbəri tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
94. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərliyin əsas prinsipləri hansılardır?
A) Səfərbərlik hazırlığında hüquqi tənzimləmə
B) Səfərbərliyin elmi təminatlığı
C) Səfərbərliyin dövlət hakimiyyəti orqanlarının hərbi uçotunun təşkili
D) Səfərbərliyin metodiki təminatlığı
E) Kompleks yanaşma və qarşılıqlı razılaşma
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun
2005-ci il tarixli 923-IIQ nömrəli AR-nin Qanununu
95. Buraxılışın rəsmiləşdirilməsi üçün hansı qeydiyyat jurnalında qeydiyyata götürülmüş buraxılş
vərəqəsi forma 3 və neçə nüsxədə təhlükəsizlik orqanına göndərilir?
A) Forma 6-da, bir nüsxədə
B) Forma 10-da, bir nüsxədə
C) Forma 8-də, bir nüsxədə
D) Forma 16-da, bir nüsxədə
E) Forma 10-da, iki nüsxədə
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
96. Aşağıdakılardan hansı sənədləri birinci və ikinci forma üzrə işləməyə buraxılışın
rəsmiləşdirilməsi üçün təhlükəsizlik orqanlarına göndərir?
A) Qeydiyyat jurnalında-forma 14 qeydiyyata götürülmüş buraxılış vərəqəsi forma 2 bir nüsxədə
B) Qeydiyyat jurnalında-forma 12 qeydiyyata götürülmüş buraxılış vərəqəsi forma 1 bir nüsxədə
C) Qeydiyyat jurnalında-forma 8 qeydiyyata götürülmüş buraxılış vərəqəsi forma 2 bir nüsxədə
D) Qeydiyyat jurnalında-forma 10 qeydiyyata götürülmüş buraxılış vərəqəsi forma 3 bir nüsxədə
E) Qeydiyyat jurnalında-forma 8 qeydiyyata götürülmüş buraxılış vərəqəsi forma 3 bir nüsxədə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
97. Hərbi qulluqçular hansı müddətədək sərəncamda olurlar?
A) Xəstəliyə görə 3 aydan artıq müalicədə olduqda
B) Xəstəliyinə görə 4 aydan artıq müalicədə olduqda
C) Xəstəliyinə görə 5 aydan artıq müalicədə olduqda
D) Xəstəliyinə görə 6 aydan artıq müalicədə olduqda
E) Xəstəliyinə görə 7 aydan artıq müalicədə olduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
98. Yeni iş açılarkən işlər nomenklaturunda hansı qeyd aparılır?
A) İşin cild nömrəsi, açılma tarixi, saxlanma yeri, saxlanılmasına cavabdeh şəxsin soyadı,
vəzifəsi, imzası qoyulur
B) İşin cild nömrəsi, açılma tarixi, saxlanma yeri, saxlanılmasına cavabdeh şəxsin soyadı,
vəzifəsi, tarix qoyulur
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C) İşin cild nömrəsi, açılma tarixi, saxlanma yeri, saxlanılmasına cavabdeh şəxsin soyadı, imzası,
tarix qoyulur
D) İşin cild nömrəsi, açılma tarixi, saxlanma yeri, saxlanılmasına cavabdeh şəxsin soyadı,
vəzifəsi, imzası, tarix qoyulur
E) İşin cild nömrəsi, saxlanma yeri, saxlanılmasına cavabdeh şəxsin soyadı, vəzifəsi, imzası, tarix
qoyulur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
99. Aşağıdakılardan hansı rabitə xidmətinin işçilərinin vəzifələrinə aiddir?
A) Ərazidə fəaliyyət göstərən mülki müdafiə qüvvə və vasitələrinin idarə olunmasını təmin edir
B) Rayonun ərazisində fəaliyyət göstərən mülki müdafiə qüvvə və vasitələrinin idarə olunmasını
təmin edir
C) Bölgələrdə fəaliyyət göstərən mülki müdafiə qüvvə və vasitələrinin idarə olunmasını təmin edir
D) Ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən mülki müdafiə qüvvə və vasitələrinin idarə olunmasını təmin
edir
E) Respublika ərazisində fəaliyyət göstərən mülki müdafiə qüvvə və vasitələrinin idarə
olunmasını təmin edir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
100. Fərdi mühafizə vasitələrinin paylama məntəqəsinə aid olan vəzifələr hansılardır?
A) Məntəqə rəisi, boşaldıcı, seçici, paylayıcı, istifadəyə hazırlayan, texniki yoxlayıcı
B) Məntəqə rəisi, yükləyici-boşaldıcı, seçici, paylayıcı, yoxlayıcı
C) Məntəqə rəisi, yükləyici-boşaldıcı, seçici, paylayıcı, istifadəyə hazırlayan,
D) Məntəqə rəisi, yükləyici-boşaldıcı, seçici, paylayıcı, istifadəyə hazırlayan, texniki yoxlayıcı
E) Məntəqə rəisi, yükləyici-boşaldıcı, paylayıcı, istifadəyə hazırlayan, texniki yoxlayıcı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
101. Vətəndaşların birinci və ikinci formalar üzrə buraxılışları yenidən nə vaxt rəsmiləşdirilir?
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A) Müvafiq olaraq 10 və 25 ildən sonra və yalnız başqa iş yerlərinə keçdikdə
B) Müvafiq olaraq 10 və 15 ildən sonra və yalnız başqa iş yerlərinə keçdikdə
C) Müvafiq olaraq 10 və 30 ildən sonra və yalnız başqa iş yerlərinə keçdikdə
D) Müvafiq olaraq 20 və 30 ildən sonra və yalnız başqa iş yerlərinə keçdikdə
E) Müvafiq olaraq 10 və 50 ildən sonra və yalnız başqa iş yerlərinə keçdikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
102. Hərbi uçotun aparılmasına dair 2 nömrəli əlavə hansıdır?
A) Hərbi uçotun və səfərbər edilmə vəziyyətinin yoxlanması jurnalı
B) Hərbi uçotun və təlim olunma vəziyyətinin yoxlanması jurnalı
C) Hərbi uçotun və bron edilmə vəziyyətinin yoxlanması jurnalı
D) Hərbi uçotun və tərxis edilmə vəziyyətinin yoxlanması jurnalı
E) Hərbi vəzifəsi və bron edilmə vəziyyətinin yoxlanması jurnalı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013
103. Aşağıdakılardan hansı ərzaq və paltarla təchizat xidmətinin vəzifələrinə aiddir?
A) Rayonun Mülki müdafiə dəstələrinin şəxsi heyətini əl vasitələri ilə təmin edir
B) Rayonun Mülki müdafiə dəstələrinin şəxsi heyətini isti geyimlə təmin edir
C) Rayonun Mülki müdafiə dəstələrinin şəxsi heyətini fərdi mühafizə vasitələri ilə təmin edir
D) Rayonun Mülki müdafiə dəstələrinin şəxsi heyətini silahla təmin edir
E) Rayonun Mülki müdafiə dəstələrinin şəxsi heyətini yeməklə təmin edir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
104. Fövqəladə hallarda hansı dağıntı dərəcələri mövcuddur? Daha dəqiq cavabı qeyd edin.
A) Zəif, orta, güclü, katastrofik
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B) Güclü, orta, zəif, daha güclü
C) Zəif, güclü, orta, çox güclü
D) Güclü, orta, zəif, lokal
E) Tam, güclü, orta, zəif
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
105. Başqa təşkilatlara ezam olunanlara xüsusi əhəmiyyətli məlumatlarla işləməyə buraxılış
haqqında hansı sənəd verilir?
A) Birinci forma üzrə işləməyə buraxılış haqqında arayış forma 11, burada “A” indeksindən sonra
buraxılış nömrəsi və tarixi göstərilir
B) Birinci forma üzrə işləməyə buraxılış haqqında arayış forma 10, burada “D” indeksindən sonra
buraxılış nömrəsi və tarixi göstərilir
C) Birinci forma üzrə işləməyə buraxılış haqqında arayış forma 12, burada “Q” indeksindən sonra
buraxılış nömrəsi və tarixi göstərilir
D) Birinci forma üzrə işləməyə buraxılış haqqında arayış forma 13, burada “E” indeksindən sonra
buraxılış nömrəsi və tarixi göstərilir
E) Birinci forma üzrə işləməyə buraxılış haqqında arayış forma 14, burada “F” indeksindən sonra
buraxılış nömrəsi və tarixi göstərilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
106. Vətəndaşın xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi sənədlərlə işləməyə buraxılışı haqqında qərar
təhlükəsizlik orqanı tərəfindən yoxlama keçirildikdən sonra kim və harada təsdiqləmə aparır?
A) Forma 3 altıncı sütununda, təşkilat rəhbərinin imzası və möhürü ilə
B) Forma 2 onuncu sütununda, təşkilat rəhbərinin imzası və möhürü ilə
C) Forma 2 səkkizinci sütununda, təşkilat rəhbərinin imzası və möhürü ilə
D) Forma 3 onuncu sütununda, təşkilat rəhbərinin imzası və möhürü ilə
E) Forma 3 səkkizinci sütununda, təşkilat rəhbərinin imzası və möhürü ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
107. Hansı hərbi vəzifəlilər hərbi təlim toplanışlarına çağırıla bilər?
A) Üçüncü dərəcəli ehtiyatda olanlar-1 ayadək müddətə 1 dəfə
B) Üçüncü dərəcəli ehtiyatda olanlar-2 ayadək müddətə 2 dəfə
C) Üçüncü dərəcəli ehtiyatda olanlar-2 ayadək müddətə 1 dəfə
D) Üçüncü dərəcəli ehtiyatda olanlar-1 ayadək müddətə 2 dəfə
E) Üçüncü dərəcəli ehtiyatda olanlar-3 ayadək müddətə 1 dəfə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
108. Hansı fövqəl vəziyyət ölkənin ərazisindən kənarda və ya qonşu dövlətlərin ərazilərində baş
verən hadisələrə deyilir
A) Obyekt miqyaslı hadisələr
B) Regional miqyaslı hadisələr
C) Milli miqyaslı hadisələr
D) Qlobal miqyaslı hadisələr
E) Lokal miqyaslı hadisələr
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
109. Azərbaycan Respublikasının ərazisində radiasiya təhlükəsizliyinə nəzarəti gücləndirmək
tədbirləri haqqında Nazirlər Kabinetinin qərarı hansıdır?
A) № 138; 06.08.1998-cü il
B) № 76; 11.07.1997-ci il
C) № 238; 08.08.1995-cü il
D) № 538; 06.08.1996-cü il
E) № 408; 06.08.1997-cü il
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
110. Mülki müdafiə dəstələri yerinə yetirdiyi vəzifələrə görə hansı dəstələrə bölünür?
A) Ərazi dəstələri
B) Kimyəvi təhlükəli obyektlərdə ixtisaslaşdırılmış dəstələr
C) Hərbiləşmiş xüsusi dəstələr
D) Qəza xilasetmə tibb dəstələri
E) Yığma komandalar, rabitə qoşunları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
111. Soyadını dəyişən vətəndaşın məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılışı olduğu halda, kim və
harada qeydiyyat aparılır?
A) Kadr və rejim üzrə müavin, vərəqə forma 4-də
B) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsi, vərəqə forma 8-də
C) İcraya nəzarət və kargüzarlıq bölməsi, vərəqə forma 6-də
D) İnsan resursları bölməsi, vərəqə forma 2-də
E) Xüsusi mühafizə bölməsi, vərəqə forma 3-də
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
112. Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə hansı vətəndaşlar cəlb edilmir?
A) I və III qrup əlillər
B) I və II qrup əlillər
C) II və III qrup əlillər
D) I və IV qrup əlillər
E) II və IV qrup əlillər
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
113. Ezam olunan şəxsin buraxılış haqqında arayışı ezam olunan şəxsə necə və hansı müddətə
verilir?
A) Qeydiyyat jurnalı forma 15-də imza edilməklə birdəfəlik ezamiyyət müddətinə, bir ildən çox
olmayan müddətə
B) Qeydiyyat jurnalı forma 16-da imza edilməklə birdəfəlik ezamiyyət müddətinə, bir ildən çox
olmayan müddətə
C) Qeydiyyat jurnalı forma 12-də imza edilməklə birdəfəlik ezamiyyət müddətinə, bir ildən çox
olmayan müddətə
D) Qeydiyyat jurnalı forma 10-da imza edilməklə birdəfəlik ezamiyyət müddətinə, bir ildən çox
olmayan müddətə
E) Qeydiyyat jurnalı forma 14-də imza edilməklə birdəfəlik ezamiyyət müddətinə, bir ildən çox
olmayan müddətə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
114. Birinci və ikinci forma üzrə işləməyə buraxılışa malik olan və eyni təşkilatda işləyən
vətəndaşlar nigaha daxil olduqda soyadın dəyişməsinin nəzərə alınması necə həyata keçirilir?
A) Qeydiyyat vəsiqəsi (forma 3) əlavə edilməklə təhlükəsizlik orqanına yazılı məlumat verməklə
B) Qeydiyyat arayışı (forma 4) əlavə edilməklə təhlükəsizlik orqanına yazılı məlumat verməklə
C) Qeydiyyat xəritəsi (forma 6) əlavə edilməklə təhlükəsizlik orqanına yazılı məlumat verməklə
D) Qeydiyyat vərəqəsi (forma 5) əlavə edilməklə təhlükəsizlik orqanına yazılı məlumat verməklə
E) Qeydiyyat vərəqəsi (forma 5) əlavə edilməklə təşkilat rəhbərinin müvafiq əmrinin tərtibi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
115. Tam məxfi sənədlər neçə il saxlandıqdan sonra məhv edilir?
A) On il
B) İyirmi il
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C) Otuz il
D) Əlli il
E) Yetmiş beş il
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi sənədlərlə iş
üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı
116. Tapşırığı yerinə yetirmək üçün sərəncam kim tərəfindən imzalanır və təsdiqlənir?
A) Forma 11, ümumi şöbə rəhbəri tərəfindən
B) Forma 13, kadrlar şöbəsi rəhbəri tərəfindən
C) Forma 15, təşkilat rəhbəri tərəfindən
D) Forma 17, məxfi hissə rəhbəri tərəfindən
E) Forma 19, təşkilat rəhbərinin müavini tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
117. Tibbi-sosial ekspert komissiyaları sağlamlıq imkanları məhdud olmuş və ya əlil sayılmış
bütün çağırışçılar və hərbi vəzifəlilər barəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanına hansı müddət
ərzində məlumat verməlidir?
A) 20 gün ərzində
B) 15 gün ərzində
C) 10 gün ərzində
D) 8 gün ərzində
E) 7 gün ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
118. İşin bağlanması prosesi necə başa çatır?
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A) “Jurnalların, kartotekaların və açılmış işlərin uçotu jurnalı” üzrə inventar uçotuna götürülməsi
ilə
B) “Jurnalların, kartotekaların və bağlanmış işlərin uçotu jurnalı” üzrə daxilolma uçotuna
götürülməsi ilə
C) “Jurnalların, kartotekaların və bağlanmış işlərin uçotu jurnalı” üzrə hazırlanmış sənədlərin
uçotuna götürülməsi ilə
D) “Jurnalların, vərəqələrin və bağlanmış işlərin uçotu jurnalı” üzrə inventar uçotuna götürülməsi
ilə
E) “Jurnalların, kartotekaların və bağlanmış işlərin uçotu jurnalı” üzrə inventar uçotuna
götürülməsi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
119. Hansı Güclü təsirli zəhərləyici maddələrdən mühafizə planının 2-ci bölməsidir?
A) Güclü təsirli zəhərləyici maddələrdən mühafizənin proqnozlaşdırılması tədbirləri
B) Güclü təsirli zəhərləyici maddələrdən mühafizənin əsas tədbirləri, xilasetmənin təşkili
C) Güclü təsirli zəhərləyici maddələrdən mühafizənin əsas tədbirləri, təxliyyə
D) Güclü təsirli zəhərləyici maddələrdən mühafizənin əsas tədbirləri
E) Güclü təsirli zəhərləyici maddələrdən mühafizənin əsas növlərinə aid tədbirləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: H. Ocaqov. Mülki müdafiə 2000-ci il, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin. təlmatı, 2016
120. Başqa təşkilatlara ezam olunanlara tam məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılış haqqında
hansı sənəd verilir?
A) İkinci forma üzrə işləməyə buraxılış haqqında arayış forma 12, burada “B” indeksindən sonra
buraxılış nömrəsi və tarixi göstərilir
B) İkinci forma üzrə işləməyə buraxılış haqqında arayış forma 10, burada “A” indeksindən sonra
buraxılış nömrəsi və tarixi göstərilir
C) İkinci forma üzrə işləməyə buraxılış haqqında arayış forma 11, burada “C” indeksindən sonra
buraxılış nömrəsi və tarixi göstərilir
D) İkinci forma üzrə işləməyə buraxılış haqqında arayış forma 13, burada “E” indeksindən sonra
buraxılış nömrəsi və tarixi göstərilir
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E) İkinci forma üzrə işləməyə buraxılış haqqında arayış forma 16, burada “F” indeksindən sonra
buraxılış nömrəsi və tarixi göstərilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
121. “Xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi və məxfi işlərin nomenklaturu” hansı növ işlərin uçot
sənədidir?
A) Daimi
B) Üçillik
C) Növbəti
D) Cari
E) Beşillik
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
122. Təsərrüfat obyektlərində Mülki müdafiəyə rəhbərliyi kim edir?
A) Mülki müdafiə qərargah rəisi
B) Fövqəladə hallar komissiyasının sədri
C) Obyektin Mülki müdafiə rəhbəri
D) Rayon İcra hakimiyyəti
E) Fövqəladə Hallar Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
123. Aşağıdakılardan hansı buraxılışın rəsmiləşdirilməsi üçün təhlükəsizlik orqanlarına göndərir?
A) Birinci və ikinci formalar üzrə buraxılışın qeydiyyat vərəqəsi forma 5 bir nüsxədə
B) Birinci və üçüncü formalar üzrə buraxılışın qeydiyyat vərəqəsi forma 5 bir nüsxədə
C) İkinci və üçüncü formalar üzrə buraxılışın qeydiyyat vərəqəsi forma 5 bir nüsxədə
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D) Birinci və ikinci formalar üzrə buraxılışın qeydiyyat vərəqəsi forma 2 bir nüsxədə
E) Birinci və ikinci formalar üzrə buraxılışın qeydiyyat vərəqəsi forma 3 bir nüsxədə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
124. İdarəetmə məntəqəsi nə deməkdir? Daha dəqiq cavabı göstərin.
A) Fövqəladə hallarda idarəedici heyətin yerləşməsi üçün nəzərdə tutulmuş, texnika və rabitə
vasitələri ilə təchiz olunmuş otaq və ya nəqliyyat vasitəsidir
B) Fövqəladə hallarda rəisin yerləşməsi üçün nəzərdə tutulmuş, texnika və rabitə vasitələri ilə
təchiz olunmuş otaq və ya nəqliyyat vasitəsidir
C) Fövqəladə hallarda idarəedici heyətin yerləşməsi üçün nəzərdə tutulmuş, texnika və rabitə
vasitələri ilə təchiz olunmuş otaqdır
D) Fövqəladə hallarda idarəedici heyətin yerləşməsi üçün nəzərdə tutulmuş, texnika və rabitə
vasitələri ilə təchiz olunmuş nəqliyyat vasitəsidir
E) Fövqəladə hallarda idarə rəisinin yerləşməsi üçün nəzərdə tutulmuş otaq və ya nəqliyyat
vasitəsidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
125. Hərbi vəzifəlilər və çağırışçılar yaşayış yerini dəyişərkən hansı müddətədək hərbi
qeydiyyatda olduqları müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat verməlidir?
A) 10 gün ərzində
B) 11 gün ərzində
C) 12 gün ərzində
D) 15 gün ərzində
E) 20 gün ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
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126. Başqa təşkilatlara ezam olunanlara məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılış haqqında hansı
sənəd verilir?
A) Üçüncü forma üzrə işləməyə buraxılış haqqında arayış forma 14, burada “E” indeksindən
sonra buraxılış nömrəsi və tarixi göstərilir
B) Üçüncü forma üzrə işləməyə buraxılış haqqında arayış forma 10, burada “F” indeksindən
sonra buraxılış nömrəsi və tarixi göstərilir
C) Üçüncü forma üzrə işləməyə buraxılış haqqında arayış forma 11, burada “C” indeksindən
sonra buraxılış nömrəsi və tarixi göstərilir
D) Üçüncü forma üzrə işləməyə buraxılış haqqında arayış forma 12, burada “B” indeksindən
sonra buraxılış nömrəsi və tarixi göstərilir
E) Üçüncü forma üzrə işləməyə buraxılış haqqında arayış forma 13, burada “D” indeksindən
sonra buraxılış nömrəsi və tarixi göstərilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
127. Doldurulmuş vərəqələr forma 8, kim tərəfindən imzalanır və hansı jurnalda qeydiyyatdan
keçirilir?
A) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsinin rəisinin imzası ilə imzalanır, möhürlənir və buraxılış
vərəqələrin qeydiyyat jurnalı forma 10 qeydiyyata götürülür
B) Kadr və rejim üzrə müavinin imzası ilə imzalanır, möhürlənir və buraxılış vərəqələrin qeydiyyat
jurnalı forma 12 qeydiyyata götürülür
C) İnsan resursları bölməsinin rəisinin imzası ilə imzalanır, möhürlənir və buraxılış vərəqələrin
qeydiyyat jurnalı forma 8 qeydiyyata götürülür
D) İcraya nəzarət və kargüzarlıq bölməsinin rəisinin imzası ilə imzalanır, möhürlənir və buraxılış
vərəqələrin qeydiyyat jurnalı forma 14 qeydiyyata götürülür
E) Xüsusi mühafizə bölməsinin rəisinin imzası ilə imzalanır, möhürlənir və buraxılış vərəqələrin
qeydiyyat jurnalı forma 16 qeydiyyata götürülür
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
128. Vərəqələr forma 8 məxfi məlumatlara buraxılış necə və harada saxlanılır?
A) Birinci və ikinci formalar üzrə formalar üzrə buraxılış vərəqələrindən ayrı olmamaqla, dövlət
sirrinə buraxılışın rəsmiləşdirilməsi barədə vəsiqə (forma 8) birlikdə məxfi şöbədə
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B) Birinci və ikinci formalar üzrə formalar üzrə buraxılış vərəqələrilə birgə olmaqla, dövlət sirrinə
buraxılışın rəsmiləşdirilməsi barədə razılıqla (forma 3) birlikdə məxfi şöbədə
C) Birinci və ikinci formalar üzrə formalar üzrə buraxılış vərəqələrindən ayrı olmaqla, dövlət sirrinə
buraxılışın rəsmiləşdirilməsi barədə arayışlarla (forma 6) birlikdə məxfi şöbədə
D) Birinci və ikinci formalar üzrə formalar üzrə buraxılış vərəqələrindən ayrı olmaqla, dövlət
sirrinə buraxılışın rəsmiləşdirilməsi barədə müqavilələrlə(forma 9) birlikdə məxfi şöbədə
E) Birinci və ikinci formalar üzrə formalar üzrə buraxılış vərəqələri ilə birgə olmaqla, dövlət sirrinə
buraxılışın rəsmiləşdirilməsi barədə müqavilələrlə(forma 9) birlikdə məxfi şöbədə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
129. Xilasedici dəstə necə komandadan ibarət olmalıdır?
A) 2-3 komanda
B) 1-3 komanda
C) 2-4 komanda
D) 1-2 komanda
E) 3-5 komanda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
130. Forma 12, “B” indeksi və nömrəsi göstərilən sənəd hansı sənəddir?
A) Başqa təşkilatlara ezam olunanlara məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılış haqqında
B) Başqa təşkilatlara ezam olunanlara konfidensial məlumatlarla işləməyə buraxılış haqqında
C) Başqa təşkilatlara ezam olunanlara tam məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılış haqqında
D) Başqa təşkilatlara ezam olunanlara “şəxsən, liter” məlumatlarla işləməyə buraxılış haqqında
E) Başqa təşkilatlara ezam olunanlara xüsusi əhəmiyyətli məlumatlarla işləməyə buraxılış
haqqında
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
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131. Hansı Güclü təsirli zəhərləyici maddədən mühafizə planının 3-cü bölməsidir?
A) İdarəetmənin təşkili
B) Görülən tədbirlər
C) Xəbərdarlığın təşkili
D) Təxliyənin təşkili
E) Xilasetmə işlərinin təşkili
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: H. Ocaqov. Mülki müdafiə 2000-ci il, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin. təlmatı, 2016
132. Sənədin işdən çıxarılması ilə əlqədar hansı qeyd aparılır?
A) İşin sonunda və təsdiqləyici vərəqdə müvafiq qeyd aparılır və işin vərəqləri yenidən vərəqlənir
B) İşin üzərində və daxili siyahısında müvafiq qeyd aparılır və işin vərəqləri yenidən vərəqlənir
C) İşin üzərində və təsdiqləyici vərəqdə müvafiq qeyd aparılır və işin vərəqləri yenidən vərəqlənir
D) İşin üzərində və təsdiqləyici vərəqdə müvafiq qeyd aparılır və işin vərəqləri yenidən
nömrələnmir
E) İşin üzərində və əvəzedici vərəqdə müvafiq qeyd aparılır və işin vərəqləri yenidən vərəqlənir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
133. Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışın rəsmiləşdirilməsinin zəruriliyi barədə əsaslandırma
məktubu, anket forma 2 nə üçün göndərilir?
A) Birinci və dördüncü forma üzrə işləməyə buraxılşın rəsmiləşdirilməsi
B) Birinci və üçüncü forma üzrə işləməyə buraxılşın rəsmiləşdirilməsi
C) Birinci və ikinci forma üzrə işləməyə buraxılşın rəsmiləşdirilməsi
D) İkinci və üçüncü forma üzrə işləməyə buraxılşın rəsmiləşdirilməsi
E) Birinci forma üzrə işləməyə buraxılşın rəsmiləşdirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
134. Ehtiyatda olmağın son yaş həddinə çatmayan hərbi qulluqçular hansı hallarda həqiqi hərbi
xidmətdən ehtiyata buraxılırlar?
A) Öz arzusu ilə-yalnız zabit heyəti vəzifələrində təqvim hesabı ilə ən azı 8 il xidmət etmiş kadr
zabitlər
B) Öz arzusu ilə-yalnız zabit heyəti vəzifələrində təqvim hesabı ilə ən azı 10 il xidmət etmiş kadr
zabitlər
C) Öz arzusu ilə-yalnız zabit heyəti vəzifələrində təqvim hesabı ilə ən azı 12 il xidmət etmiş kadr
zabitlər
D) Öz arzusu ilə-yalnız zabit heyəti vəzifələrində təqvim hesabı ilə ən azı 15 il xidmət etmiş kadr
zabitlər
E) Öz arzusu ilə-yalnız zabit heyəti vəzifələrində təqvim hesabı ilə ən azı 20 il xidmət etmiş kadr
zabitlər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
135. Dövlət sirrinin mühafizə bölməsi, vərəqə forma 8-də hansı qeydiyyat aparılır?
A) Vətəndaşlığı olmayanların məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılışı haqqında
B) Vətəndaşın tamamilə məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılışı haqqında
C) Vətəndaşın xüsusi əhəmiyyətli məlumatlarla işləməyə buraxılışı haqqında
D) Soyadını dəyişən vətəndaşın məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılışı haqqında
E) Vətəndaşın konfidensial məlumatlarla işləməyə buraxılışı haqqında
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
136. Aşağıdakılardan hansı ərzaq və paltarla təchizat xidmətinin vəzifələrinə aiddir?
A) İctimai iaşə və ticarət müəssisələrində saxlanılan malların zəhərləyici vasitələrdən
mühafizəsini təşkil etmək
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B) İctimai ianə və ticarət müəssisələrində saxlanılan malların zəhərləyici vasitələrdən
mühafizəsini təşkil etmək
C) İctimai yerlərdə və ticarət müəssisələrində saxlanılan malların zəhərləyici vasitələrdən
mühafizəsini təşkil etmək
D) İctimai mağazalarda və ticarət müəssisələrində saxlanılan malların zəhərləyici vasitələrdən
mühafizəsini təşkil etmək
E) İctimai mərkəzlərdə və ticarət müəssisələrində saxlanılan malların zəhərləyici vasitələrdən
mühafizəsini təşkil etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
137. Vərəqə forma 3 hansı işdə qeydiyyata götürülür?
A) İşçilərin daxil olma vərəqələrinin qeydiyyat jurnalı forma 10
B) İşçilərin hazırlanmış vərəqələrinin qeydiyyat jurnalı forma 10
C) İşçilərin buraxılış vərəqələrinin qeydiyyat jurnalı forma 10
D) İşçilərin müqavilə vərəqələrinin qeydiyyat jurnalı forma 10
E) İşçilərin şəxsi vərəqələrinin qeydiyyat jurnalı forma 10
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
138. Aşağıdakılardan hansı təsir dairəsindən əlavə, fövqəladə hallar kimi təsnif edilir?
A) Köçürülməyə ehtiyacı olan və zədələnmiş əhalinin sayına
B) Zərər çəkmiş nəqliyyat vasitələrinin miqdarına
C) Köçürülməyə ehtiyacı olan qocaların və zədələnmiş nəqliyyat vasitələrinin miqdarına
D) Köçürülməyə ehtiyacı olan yaralıların və zədələnmiş ev heyvanlarının sayına
E) Zərər çəkmiş kənd təsərrüfatı mallarının miqdarına
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
139. Vətəndaşın dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmasına xitam verilməsi hansı müqavilənin
pozulmasına səbəb ola bilər?
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A) Kollektiv müqaviləsinin, əgər bu müqavilədə əks olunubsa
B) Fərdi müqavilənin, əgər bu müqavilədə əks olunubsa
C) Buraxılış müqaviləsinin, əgər bu müqavilədə əks olunubsa
D) Əmək müqaviləsinin, əgər bu müqavilədə əks olunubsa
E) Əmək müqaviləsinin, əgər bu müqavilədə əks olunmayıbsa
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
140. İşlər nomenklaturu hazırlanarkən nə nəzərə alınmalıdır?
A) Fəaliyyət istiqamətləri, vəzifələri, saxlama forması
B) Fəaliyyət istiqamətləri, növləri, saxlama müddəti
C) İstehsal münasibətləri, vəzifələr, saxlama müddəti
D) Fəaliyyət istiqamətləri, vəzifələri, istehsal həcmləri
E) Fəaliyyət istiqamətləri, vəzifələri, saxlama müddəti
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
141. Fövqəladə vəziyyət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu nə vaxt təsdiqlənib?
A) 06.08.1998-cü il
B) 08.06.2004-cü il
C) 08.08.1995-cü il
D) 06.08.1996-cü il
E) 06.08.1997-cü il
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
142. Ezam olunan şəxsə verilmiş arayışı qaytardıqdan sonra nə edilir?
Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Bu barədə forma 12 qeydiyyat aparılır və məxfi şöbənin bir əməkdaşının imzası ilə məhv edilir,
məhvetmə aktı tərtib edilmir
B) Bu barədə forma 14 qeydiyyat aparılır və məxfi şöbənin iki əməkdaşının imzası ilə məhv edilir,
məhvetmə aktı tərtib edilmir
C) Bu barədə forma 10 qeydiyyat aparılır və məxfi şöbənin üç əməkdaşının imzası ilə məhv edilir,
məhvetmə aktı tərtib edilmir
D) Bu barədə forma 11 qeydiyyat aparılır və məxfi şöbənin dörd əməkdaşının imzası ilə məhv
edilir, məhvetmə aktı tərtib edilmir
E) Bu barədə forma 13 qeydiyyat aparılır və məxfi şöbənin beş əməkdaşının imzası ilə məhv
edilir, məhvetmə aktı tərtib edilmir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
143. Xidməti işlə əlaqədar ezam olunmuş şəxslərin məxfi məlumatlarla tanış olması necə həyata
keçirilir?
A) Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd, təhsili haqqında arayış və tapşırığın yerinə yetirilməsi haqqında
sərəcamın (forma 15) təqdimi ilə
B) Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd, vəzifəsi haqqında arayış və tapşırığın yerinə yetirilməsi
haqqında sərəcamın (forma 15) təqdimi ilə
C) Vəzifəsini təsdiq edən sənəd, buraxılış haqqında arayış və tapşırığın yerinə yetirilməsi
haqqında sərəcamın (forma 15) təqdimi ilə
D) Təhsilini təsdiq edən sənəd, buraxılış haqqında arayış və tapşırığın yerinə yetirilməsi
haqqında sərəcamın (forma 15) təqdimi ilə
E) Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd, buraxılış haqqında arayış və tapşırığın yerinə yetirilməsi
haqqında sərəcamın (forma 15) təqdimi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
144. Vətəndaşın məxfi sənədlərlə işləməyə buraxılışı harada qeyd edilərək rəsmiləşdirilir və kim
tərəfindən təsdiqləmə aparır?
A) Məxfi məlumatlara buraxılmalı olan şəxslərin siyahısında forma 6, rejim üzrə müavinin imzası
və möhürü ilə
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B) Məxfi məlumatlara buraxılmalı olan şəxslərin siyahısında forma 6, məxfi hissənin rəhbərinin
imzası və möhürü ilə
C) Məxfi məlumatlara buraxılmalı olan şəxslərin siyahısında forma 6, təşkilat üzrə müavinin
imzası və möhürü ilə
D) Məxfi məlumatlara buraxılmalı olan şəxslərin siyahısında forma 6, təhlükəsizlik xidməti
rəhbərinin imzası və möhürü ilə
E) Məxfi məlumatlara buraxılmalı olan şəxslərin siyahısında forma 6, təşkilat rəhbərinin imzası və
möhürü ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
145. Forma 13, “D” indeksi və nömrəsi göstərilən sənəd hansı sənəddir?
A) Başqa təşkilatlara ezam olunanlara xüsusi əhəmiyyətli məlumatlarla işləməyə buraxılış
haqqında
B) Başqa təşkilatlara ezam olunanlara “şəxsən, liter” məlumatlarla işləməyə buraxılış haqqında
C) Başqa təşkilatlara ezam olunanlara məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılış haqqında
D) Başqa təşkilatlara ezam olunanlara konfidensial məlumatlarla işləməyə buraxılış haqqında
E) Başqa təşkilatlara ezam olunanlara tam məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılış haqqında
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
146. İşdə neçə vərəq yığıldıqdan sonra bağlanır?
A) 350 vərəq
B) 200 vərəq
C) 300 vərəq
D) 250 vərəq
E) 150 vərəq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
147. Ezam olunan şəxs qayıtdıqdan sonra buraxılış haqqında arayışı kimə qaytarılır və nə üçün ?
A) Məxfi şöbəyə qaytarılır və məhv edilir
B) Kadrlar şöbəsinə qaytarılır və məhv edilir
C) Alınma yeri üzrə qaytarılır və məhv edilir
D) Kargüzarlığa qaytarılır və məhv edilir
E) Ümumi şöbəyə qaytarılır və məhv edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
148. Azərbaycan Respublikasının Mülki Müdafiəsinə bilavasitə kim rəhbərlik edir və məsuliyyət
daşıyır
A) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
B) Azərbaycan Respublikasının FH naziri
C) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
D) Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri
E) Azərbaycan Respublikasının İcra hakimiyyəti orqanları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
149. Tibbi müayinədən keçmiş çağırışçılara hərbi həkim komissiyası nə elan edir?
A) Sağlamlıq vəziyyətinə görə həqiqi hərbi xidmətə müvəqqəti yararsız hesab etməklə çağırışa
möhlət verilməsi haqqında
B) Sülh dövründə yararsız, müharibə dövründə yararsız hesab etməklə çağırışa möhlət verilməsi
haqqında
C) Müharibə dövründə yararsız, sülh dövründə məhdud yararlı hesab etməklə çağırışa möhlət
verilməsi haqqında
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D) Sağlamlıq vəziyyətinə görə həqiqi hərbi xidmətə yararlı hesab etməklə çağırışa möhlət
verilməsi haqqında
E) Müharibə dövründə həqiqi hərbi xidmətə məhdud yararlılıq hesab etməklə, çağırışa möhlət
verilməsi haqqında
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
150. Dövlət sirri təşkil edən məlumatların məxfilik müddəti nə qədər olur?
A) 10 ildən artıq olmamalıdır
B) 30 ildən artıq olmamalıdır
C) 20 ildən artıq olmamalıdır
D) 40 ildən artıq olmamalıdır
E) 50 ildən artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi sənədlərlə iş
üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı
151. Mülki müdafiə xidmətləri hansılardır? Daha dəqiq cavabı göstərin.
A) Rabitə, tibb, sığınacaq-daldanacaq, ərzaq və paltarlarla təchizat, heyvan və bitkilərin
mühafizəsi, ictimai asayişin mühafizəsi, yanğından mühafizə
B) Rabitə, tibb, sığınacaq-daldanacaq, ərzaq və paltarlarla təchizat, ictimai asayişin mühafizəsi,
yanğından mühafizə
C) Rabitə, tibb, sığınacaq-daldanacaq, heyvan və bitkilərin mühafizəsi, ictimai asayişin
mühafizəsi, yanğından mühafizə
D) Rabitə, tibb, ərzaq və paltarlarla təchizat, heyvan və bitkilərin mühafizəsi, ictimai asayişin
mühafizəsi, yanğından mühafizə
E) Rabitə, sığınacaq-daldanacaq, ərzaq və paltarlarla təchizat, heyvan və bitkilərin mühafizəsi,
ictimai asayişin mühafizəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
152. Mülki müdafiə qüvvələrinin əsasını hansı qüvvələr təşkil edir?
Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Baş idarələrin və icra hakimiyyəti başçılarının tabeliyində qalmaqla mülki müdafiənin xüsusi
vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə cəlb olunana müxtəlif məqsədli dəstələr
B) Baş idarələrin və icra hakimiyyəti başçılarının tabeliyində qalmaqla mülki müdafiənin xüsusi
vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə cəlb olunana müxtəlif umumi məqsədli dəstələr
C) Baş idarələrin və icra hakimiyyəti başçılarının tabeliyində qalmaqla mülki müdafiənin xüsusi
vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə cəlb olunana müxtəlif dəstələr
D) Baş idarələrin və icra hakimiyyəti başçılarının tabeliyində qalmaqla mülki müdafiənin xüsusi
vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə cəlb olunana müxtəlif xüsusi dəstələr
E) Baş idarələrin və icra hakimiyyəti başçılarının tabeliyində qalmaqla mülki müdafiənin xüsusi
vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə cəlb olunana müxtəlif hərbiləşmiş dəstələr
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
153. Forma 11, 12, 13 hansı sənədlərdir?
A) Məxfi sənədlərllə işləməyə buraxılışın olması sərəncamı
B) Tam məxfi sənədlərllə işləməyə buraxılışın olması sərəncamı
C) Konfidensial sənədlərllə işləməyə buraxılışın olması sərəncamı
D) Buraxılş olması haqqında ezam olunan şəxsin arayışı
E) Xüsusi əhəmiyyətli sənədlərllə işləməyə buraxılışın olması arayışı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
154. Hansı buraxılış forması beş il saxlandıqdan sonra məhv edilir?
A) Forma 9.1
B) Forma 9
C) Forma 3
D) Forma 5
E) Forma 2
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
155. Buraxılış haqqında arayışda (forma 11, 12, 13) ezam olunan şəxs haqqında hansı
məlumatlar göstərilir?
A) Arayışın üz tərəfində, ezam olunan şəxsin tanış olduğu məlumatların məxfilik dərəcəsi, tarixi
göstərilir
B) Arayışın arxa tərəfində, ezam olunan şəxsin tanış olacağı məlumatların məxfilik dərəcəsi,
tarixi göstərilir
C) Arayışın arxa tərəfində, ezam olunan şəxsin tanış olduğu məlumatların məxfilik dərəcəsi, tarixi
göstərilir
D) Arayışın arxa tərəfində, ezam olunan şəxsin tanış olduğu məlumatların məxfilik dərəcəsi,
nömrəsi göstərilir
E) Arayışın arxa tərəfində, ezam olunan şəxsin tanış olduğu məlumatların məxfilik dərəcəsi,
əhəmiyyətliliyi göstərilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
156. Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması işləri hansı ardıcıllıqla təşkil edilir?
A) Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması və planlaşdırılması
B) Fəlakətin miqyasını, onun törətdiyi təhlükənin xarakterini və s.təyin etmək üçün kəşfiyyatın
təşkili
C) Ərazi-istehsalat prinsipi üzrə tədbirlərin yerinə yetirilməsi
D) MM tədbirlərinin planlaşdırılması və kənd təsərrüfatı obyektlərinin müdafiəsi
E) MM-nin xüsusi tədbirlərini yerinə yetirmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
157. Ezam olunan şəxsin buraxılış haqqında arayışda hansı qeydləri etmək qadağandır?
A) Şəxsiyyətinə aid edilən məlumat tərkibli qeydləri
B) Vəzifəsinə aid edilən məlumat tərkibli qeydləri
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C) Mənsubluğuna aid edilən məlumat tərkibli qeydləri
D) Dövlət sirri təşkil edən məlumat tərkibli qeydləri
E) Sağlamlığına aid edilən məlumat tərkibli qeydləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
158. Ümumi təyinatlı mülki müdafiə qüvvələri hansılardır?
A) Yanğınsöndürmə, sanitar manqa
B) Xilasetmə, sanitar manqa
C) Yanğınsöndürmə, xilasetmə
D) Sanitar manqa, xilasetmə
E) Xilasetmə, qəza-bərpa
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
159. “Sənədin təhvil-təslim vərəqəsi “ nə vaxt açılır?
A) İş bağlanarkən
B) İş açılarkən
C) İş arxivə verilərkən
D) İş icraçıya verilərkən
E) İş inventara alınarkən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
160. Mülki müdafiə planının 2 saylı əlavəsi hansıdır?
A) FH zamanı ehtimal olunan şərait, F/2
B) Təbii fəlakətlərin, istehsalat qəzalarının xarakteristikası
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C) zəhərılənmə haqqında məlumatlar və qüvvələrin yeridilmə sxemi
D) Fövqəladə hallar zamanı ehtimal olunan şərait, yarana biləcək vəziyyətin sxemi
E) Fövqəladə hallar zamanı fəliyyət və işçilərin təxliyə sxemi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: H. Ocaqov. Mülki müdafiə 2000-ci il, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin. təlmatı, 2016
161. Heyvanları və bitkiləri mühafizə xidməti hansı bazanın əsasında təşkil edilir?
A) Baytarlıq və aqronomiya idarələrin bazalarında
B) Baytarlıq və rabitə idarələrin bazalarında
C) Aqronom və kənd təsərrüfatı mütəxəssislərdən
D) Baytarlıq və baş həkim komandasından
E) Rayon istehlak xidməti və aqronomiya idarələrindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
162. Müəyyən edilmiş müddətdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına hansı hallarda gəlməmək
üzürlü səbəb ola bilər?
A) Ezamiyyətdə olduğuna görə
B) Fövqəladə və ya digər qarşısı alına bilinməyən hallara görə
C) Ailə vəziyyəti ilə əlaqədar məzuniyyətdə olduğuna görə
D) Elmi işini müdafiə etdiyinə görə
E) Xarici ölkələrdə müalicə aldığına görə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
163. Texniki sənədin əsli tamamilə dəyişdirilərsə onun uçotu necə aparılır?
A) Ona texniki sənədlərin inventar uçotu jurnalı üzrə yeni nömrə verilmir
B) Ona ilkin uçotu jurnalı üzrə yeni nömrə verilir
C) Ona hazırlanmış sənədlərin uçotu jurnalı üzrə yeni nömrə verilir
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D) Ona daxilolma sənədlərin uçotu jurnalı üzrə yeni nömrə verilir
E) Ona texniki sənədlərin inventar uçotu jurnalı üzrə yeni nömrə verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi sənədlərlə iş
üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı
164. Şəhərlərdə, rayonlarda, kənd və qəsəbələrdə mülki müdafiə sisteminə cavabdeh kimdir?
A) Fövqəladə hallar komissiyasına
B) Fövqəladə Hallar Nazirliyinə
C) Baş nazirin müavininə
D) Baş nazirə
E) Müvafiq icra hakimiyyəti başçıları və onların nümayəndələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
165. Aşağıdakılardan hansı rabitə xidmətinin işçilərinin vəzifələrinə aiddir?
A) MM dəstələrinin xüsusi hazırlığını nəzarətdə saxlayır
B) Epidemiya əleyhinə sanitariya xidmətlərini yerinə yetirir
C) Mülki müdafiə siqnallarının verilməsini təşkil edir
D) MM qərargahığının işlərini müşayiət edir
E) Yanğından mühafizəni təşkil edir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
166. Vərəqə forma 3 doldurulduqda hansı sənəd sayılır?
A) Məxfi sənəd
B) Tam məxfi sənəd
C) Xüsusi məxfi sənəd
D) Qeyri-məxfi sənəd
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E) Konfidensial sənəd
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
167. Mülki müdafiə sistemində imitasiya nöqtələri nə deməkdir?
A) Təlim və məşqlərdə qəza-xilasetmə aparılacaq və nümayiş ediləcək elementlər üçün təyin
edilmiş yer
B) Təlim və məşqlərdə işçilərin təxliyəsi və nümayiş ediləcək elementlər üçün yer
C) Təlim və məşqlərdə baxış nöqtələri və nümayiş ediləcək elementlər üçün yer
D) Təlim və məşqlərdə rəhbər heyyətin yerləşdirilməsi üçün yer
E) Təlim və məşqlərdə qəza-xilasetmə aparılacaq işlər üçün yer
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
168. Mülki müdafiə planının 2-ci bölməsində hansı rejimlərdə yerinə yetiriləcək tədbirlər əks
olunur?
A) Yüksək hazırlıqlı rejim
B) Gündəlik rejim, fövqəladə rejim
C) Yüksək hazırlıqlı rejim, gündəlik rejim
D) Yüksək hazırlıqlı rejim, fövqəladə rejim
E) Fövqəladə rejim
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: H. Ocaqov. Mülki müdafiə 2000-ci il, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin. təlmatı, 2016
169. Etibarlıq müddətindən asılı olmayaraq birinci və ikinci forma üzrə işləməyə buraxılışın
yenidən rəsmiləşdirilməsi hansı hallarda aparılır?
A) Vətəndaş insan resursları və ya texniki şöbəyə yüksək vəzifəyə işə keçdikdə
B) Vətəndaş rənbər vəzifələrə və ya kiçik vəzifələrə yeni təyinat alaraq başqa işə keçdikdə
C) Vətəndaş dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölməyə, şifrələnmə və ya səfərbərlik orqanlarına işə
keçdikdə
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D) Vətəndaş kiçik və ya dafa yüksək həcmli vəzifələrə təyinat alaraq başqa işə keçdikdə
E) Vətəndaş təşkilatın xaricdəki filialına yeni vəzifəyə təyinat alaraq başqa işə keçdikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
170. Mülki müdafiənin daşınar əmlakı hansılardır?
A) Fərdi mühafizə vasitələri, cihaz, texnika, xüsusi əmlaklar, anbarlar
B) Fərdi mühafizə vasitələri, cihaz, texnika, xüsusi əmlaklar
C) Fərdi mühafizə vasitələri, cihaz, texnika, mühafizə qurğuları
D) Şəxsi əmlaklar, sənədlər, qovluqlar
E) Fərdi mühafizə vasitələri, cihaz, qovluq, sənədlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
171. İşlər nomenklaturu nə vaxt kitab şəklinə salınaraq inventar kimi saxlanılır?
A) İllik yoxlaması başa çatdıqdan sonra
B) Tədris ili başa çatdıqdan sonra
C) Rüblük yoxlaması başa çatdıqdan sonra
D) Kalendar üzrə il başa çatdıqdan sonra
E) Yeni ilin ilk iş günü başlayarkən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
172. Bir təşkilatda tapşırığı yerinə yetirmək üçün hansı sənəd verilir?
A) Tapşırıq
B) Təşkilati göstəriş
C) Əmr
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D) Sərəncam
E) Fərman
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
173. Üçüncü forma üzrə işləməyə buraxılış almış hər bir şəxsə kim tərəfindən və hansı vərəqəforma açılır, necə yazılır?
A) Dövlət sirrinin mühafizəsi bölməsi tərəfindən, siyahı forma 1, kəsr xətti ilə ayrılmaqla şəxsin
siyahıda nömrəsi, uçot tarixi
B) Dövlət sirrinin mühafizəsi bölməsi tərəfindən, siyahı forma 2, kəsr xətti ilə ayrılmaqla şəxsin
siyahıda nömrəsi, təsdiq edilmə tarixi
C) Dövlət sirrinin mühafizəsi bölməsi tərəfindən, siyahı forma 6, kəsr xətti ilə ayrılmaqla şəxsin
siyahıda forması, təsdiq edilmə nömrəsi
D) Dövlət sirrinin mühafizəsi bölməsi tərəfindən, siyahı forma 3, kəsr xətti ilə ayrılmaqla şəxsin
sira nömrəsi, təsdiq edilmə tarixi
E) Dövlət sirrinin mühafizəsi bölməsi tərəfindən, siyahı forma 6, kəsr xətti ilə ayrılmaqla şəxsin
siyahıda nömrəsi, təsdiq edilmə tarixi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
174. Vətəndaşın xüsusi əhəmiyyətli və tam məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılması üçün
təhlükəsizlik orqanının yoxlama tədbirlərinin keçirilməsi haqqında vərəqə forma 3 dövlət sirrinin
mühafizəsi bölməsinə necə qaytarılır?
A) Bələdçi məktubu ilə
B) Bələdçi aktı ilə
C) Bələdçi məktubsuz
D) Bələdçi göndərişi ilə
E) Bələdçi arayışla
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
175. Mülki müdafiənin daşınmaz əmlakı hansılardır?
A) Sığınacaq, İdarəetmə məntəqəsi, sadə daldanacaqlar
B) Sığınacaq, Radiasiya əleyhinə daldanacaq, sadə daldanacaqlar
C) Xüsusi qurğular, Radiasiya əleyhinə daldanacaq, İdarəetmə məntəqəsi, sadə daldanacaqlar
D) Sığınacaq, Radiasiya əleyhinə daldanacaq, İdarəetmə məntəqəsi, texnika
E) Sığınacaq, RƏD, İdarəetmə məntəqəsi, sadə daldanacaqlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
176. Fövqəladə hadisələri cəm halında hansı növlərə bölmək olar?
A) Münaqişəli, münaqişəsiz
B) Münaqişəli, təbii
C) Münaqişəli, təbii, texnogen
D) Hərbi, təbii, texnogen
E) Münaqişəli, təbii, texnogen, hərbi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov

177. Hansı hərbi vəzifəlilər hərbi təlim toplanışlarına çağırıla bilər?
A) İkinci dərəcəli ehtiyatda olanlar-hər dəfə 3 ayadək müddətə 2 dəfəyədək, lakin il ərzində 2
dəfədən çox olmayaraq
B) İkinci dərəcəli ehtiyatda olanlar-hər dəfə 2 ayadək müddətə 3 dəfəyədək, lakin il ərzində 3
dəfədən çox olmayaraq
C) İkinci dərəcəli ehtiyatda olanlar-hər dəfə 2 ayadək müddətə 3 dəfəyədək, lakin il ərzində 1
dəfədən çox olmayaraq
D) İkinci dərəcəli ehtiyatda olanlar-hər dəfə 4 ayadək müddətə 3 dəfəyədək, lakin il ərzində 2
dəfədən çox olmayaraq
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E) İkinci dərəcəli ehtiyatda olanlar-hər dəfə 2 ayadək müddətə 4 dəfəyədək, lakin il ərzində 1
dəfədən çox olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
178. Baş verməsi sahələrinə görə Fövqəladə hadisələr necə təsnif olunur? Daha dəqiq cavabı
göstərin.
A) Tikintidə, nəqliyyatda, məişətdə, istehsalatda
B) Metroda, qəsəbədə, kənddə, rayonda, idarədə
C) Şəhərdə, məişətdə, istehsalatda
D) Gəmidə, dənizdə, havada, kosmosda
E) Tikintidə, nəqliyyatda, dənizdə, havada
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
179. Hansı halda ezam olunan şəxsə buraxılışının olması haqqında verilmiş arayış məhv edilir ?
A) Ezamiyyət tapşırığını yerinə yetirmədikdə
B) İşçi tərəfindən öhdəliyin pozulma hallarında
C) Məxfi məlumatlardan istifadə etmədikdə
D) Saxlma müddəti bitdikdə
E) Ezamiyyətdən qayıtdıqdan sonra
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
180. Təbii və Texnogen xarakterli fövqəladə hadisələr hansı xarakterli fövqəladə hallara aid etmək
olar?
A) Müharibə dövründə baş verə viləcək FH
B) Ekoloji dövrdə baş verə biləcək FH
C) Sülh dövründə baş verə biləcək FH
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D) Texnoloji proseslərin inkişafı dövründə baş verə biləcək FH
E) Yeni texnologiyaların inkişafı zamanı FH
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
181. Ezam olunan şəxsin buraxılış haqqında arayışı kim imzalayır və təsdiq edir?
A) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsinin rəhbəri və möhürü ilə
B) İnsan resursları bölməsinin rəhbəri və möhürü ilə
C) Xüsusi mühafizə bölməsinin rəhbəri və möhürü ilə
D) Kadr və rejim üzrə müavini və möhürü ilə
E) Təşkilat rəhbəri və möhürü ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
182. Mülki müdafiə üzrə Azərbaycan Respublikasının ərazisi neçə zonaya bölünür?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 6
E) 7
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiənin təmin edilməsi» barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
1998-ci il 25 sentyabr tarixli 193 nömrəli qərarı
183. Ekoloji və Sosial-siyasi xarakterli fövqəladə hadisələr hansı xarakterli fövqəladə hallara aid
etmək olar?
A) Geofiziki fövqəladə hallar
B) Yeni texnologiyaların inkişafı zamanı FH
C) Aqrometroloji fövqəladə hallar
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D) Sülh dövründə baş verə biləcək FH
E) Cəmiyyətin kriminallaşması zamanı FH
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
184. Birinci və ikinci forma üzrə işləməyə buraxılışa malik olan və eyni təşkilatda işləyən
vətəndaşlar nigaha daxil olduqda rəsmiləşdirmə necə keçirilir?
A) Buraxılışın yenidən rəsmiləşdirilməsi keçirilmir
B) Buraxılışın yenidən rəsmiləşdirilməsi keçirilir
C) Buraxılışın formasının dəyişdirilməsi aparılır
D) Buraxılışın qrifi yüksəldilməyə keçirilir
E) Nigah haqqında təhlükəsizlik orqanına məlumat verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
185. Kadrlar orqanları aşağıda göstərilən hansı uçotu aparır?
A) Səfərbərlik xidməti tərəfindən
B) Hərbi uçotu
C) Məxfi məlumatların uçotu
D) Tam məxfi məlumatların uçotu
E) Əsgərlərin uçotunu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013
186. Ümumdünya Mülki müdafiə günü“nün tarixi nə vaxtdan başlayır?
A) 1925 il
B) 1945 il
C) 1935 il
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D) 1931 il
E) 1932 il
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
187. Hərbiləşdirilməmiş Mülki müdafiə qüvvələr ilə əməli məşq nə vaxt və neçə vaxtdan bir
keçirilir?
A) Kompleks təlimi vaxtı, 3 ildən bir
B) Kompleks təlimi və obyekt məşqi keçiriləndə, 3 ildən bir
C) Kompleks təlimi və obyekt məşqi keçiriləndə, 5 ildən bir
D) Kompleks təlimi və obyekt məşqi keçiriləndə, hər il
E) Kompleks təlimi və obyekt məşqi keçiriləndə, 4 ildən bir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
188. Qeydiyyat jurnalı forma 14-də imza edilməklə bir ildən çox olmayan müddətə hansı sənəd
verilir?
A) Məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılışının təsdiqi haqqında arayış
B) Tamamilə məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılışının təsdiqi haqqında arayış
C) Xüsusi əhəmiyyətli məlumatlarla işləməyə buraxılışının təsdiqi haqqında arayış
D) Konfidensial məlumatlarla işləməyə buraxılışının təsdiqi haqqında arayış
E) Ezam olunan şəxsin buraxılışının olması haqqında arayışı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
189. Hərbi vəzifəli olmayanlar hansı hərbi qulluqçulara deyilir?
A) Hərbi qeydiyyata götürülmüş, lakin xidməti uyğunsuzluqla istefaya buraxılmış vətəndaşlar
B) Hərbi qeydiyyata götürüimüş, lakin vəzifəsi olmayan vətəndaşlar
C) Hərbi qeydiyyata götürülməli olmayan vətəndaşlar
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D) Hərbi qeydiyyata götürülməli olmayan, lakin ehtiyata keçirilmiş vətəndaşlar
E) Hərbi qeydiyyata götürülmüş, lakin ehtiyata keçirilmiş vətəndaşlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
190. Fövqəladə hallar üzrə Komissiya sədrinin işçi qovluğunda hansı normativ hüquqi sənədlər
olmalıdır?
A) ”Mülki müdafiə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”, Nazirlər Kabinetinin mülki
müdafiə üzrə qərarları, Mərkəzi və Yerli İcra hakimiyyətinin rəhbərlərinin əmr və sərəncamları,
Fövqəladə hallar Nazirliyinin təlimatları və rayon (regional) Fövqəladə hallar və Mülki Müdafiə
şöbələrinin təşkilati göstərişləri, komissiyanın yaradılması haqqında əmr, üzvlər haqqında
məlumat, telefon nömrələri
B) “Mülki müdafiə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”, Nazirlər Kabinetinin Mülki
müdafiə üzrə qərarları, Mərkəzi və Yerli İcra hakimiyyətinin rəhbərlərinin əmr və sərəncamları
C) CNazirlər Kabinetinin Mülki müdafiə üzrə qərarları, Mərkəzi və Yerli İcra hakimiyyətinin
rəhbərlərinin əmr və sərəncamları, Fövqəladə hallar Nazirliyinin təlimatları və rayon (regional)
Fövqəladə hallar və Mülki müdafiə şöbələrinin təşkilati göstərişləri
D) ”Mülki müdafiə haqqında Azərbaycan respublikasının qanunu”, Nazirlər Kabinetinin Mülki
müdafiə üzrə qərarları, Mərkəzi və Yerli İcra hakimiyyətinin rəhbərlərinin əmr və sərəncamları,
Fövqəladə hallar Nazirliyinin təlimatları
E) Mülki müdafiə haqqında Azərbaycan respublikasının qanunu”, Nazirlər Kabinetinin Mülki
müdafiə üzrə qərarları, Mərkəzi və Yerli İcra hakimiyyətinin rəhbərlərinin əmr və sərəncamları,
Fövqəladə hallar Nazirliyinin təlimatları və rayon (regional) Fövqəladə hallar və Mülki müdafiə
şöbələrinin təşkilati göstərişləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
191. Vətəndaşın buraxılış forması onun tanış olmağa buraxıldığı məlumatların məxfilik dərəcəsinə
uyğun olmadıqda nə edilir?
A) Buraxılış forması yüksəlməlidir
B) Buraxılış forması dəyişdirilməlidir
C) Buraxılış forması ləğv edilməlidir
D) Buraxılış forması endirilməlidir
E) Komissiyadan rəy alınmalıdır
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
192. Obyekt məşqi neçə vaxtdan bir keçirilir?
A) Beş ildən bir
B) Dörd ildən bir
C) İki ildən bir
D) İldə bir
E) Üç ildən bir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
193. Hərbi vəzifəlilər kimlər hesab olunur?
A) Ehtiyata keçirilmiş gizirlər
B) Ehtiyata keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları
C) Ehtiyatda keçirilmiş müddətli hərbi qulluqçular
D) Ehtiyata keçirilmiş qadın hərbi qulluqçuları
E) Ehtiyata keçirilmiş çağırışçılar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
194. Öhdəlik forma 9 (9.1) harada qeydiyyatdan keçir və hansı nömrə ilə?
A) Məxfi bölmədə, buraxılış müqaviləsinin qeydiyyat nömrəsi ilə
B) Məxfi bölmədə, inventar qeydiyyat nömrəsi ilə
C) Məxfi bölmədə, daxilolma qeydiyyat nömrəsi ilə
D) Kadrlar bölməsində, əmək müqaviləsinin qeydiyyat nömrəsi ilə
E) Kadrlar bölməsində, daxiloolma qeydiyyat nömrəsi ilə
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
195. Aşağıdakılardan hansı ümumi məqsədli dəstələrin tərkibinə aiddir?
A) Yığma kəşfiyyat dəstələri
B) Yığma mexanizasiya dəstələri
C) Yığma mühəndis dəstələri
D) Yığma hərbiləşmiş dəstələr
E) Yığma rabitə dəstələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
196. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı olmayan şəxslər, sağlamlıq vəziyyətinə görə həm
dinc dövrdə, həm də müharibə dövründə hərbi xidmətə yararsız hesab edilmiş vətəndaşlar necə
adlanır?
A) Hərbi vəzifəlilər
B) Hərbi qeydiyyata götürülməli olan vətəndaşlar
C) Müddətli həqiqi hərbi qulluqçular
D) Hərbi qeydiyyata götürülməli olmayan vətəndaşlar
E) Çağırışçılar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
197. Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışı tələb edilən vəzifələrə vətəndaş hansı halda təyin oluna
bilər?
A) Həmin vəzifəyə uyğun buraxılış forması üzrə yoxlama tədbirlərinə başlandıqdan sonra
B) Həmin vəzifəyə uyğun buraxılış forması üzrə yoxlama tədbirləri qurtardıqdan sonra
C) Həmin vəzifəyə uyğun buraxılış forması müəyyən edilmiş qaydada rəsmiləşdirildikdən sonra
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D) Həmin vəzifəyə uyğun buraxılış forması üzrə müvafiq müqavilə bağlandıqdan sonra
E) Həmin vəzifəyə uyğun buraxılış formasına uyğuluğuna əmin olduqdan sonra
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
198. Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının, həmçinin təşkilatların səfərbərlik hazırlığının və
səfərbərliyinin təşkili və qaydası hansı orqan tərəfindən müəyyən olunur?
A) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi
B) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
C) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
D) Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
E) Yerli bələdiyyə orqanları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun
2005-ci il tarixli 923-IIQ nömrəli AR-nin Qanununu
199. Aşağıdakılardan hansı rayon baş həkiminin vəzifələrinə aiddir?
A) Tibb işçilərinin biliklərini öyrənir
B) Tibb işçilərinin yeni nəaliyyətlərini nəzərdə saxlayır
C) Tibb işçilərinin yeni ixtisas almalarını nəzarətdə saxlayır
D) Tibb işçilərinin ixtisasını yoxlayır
E) Tibb dəstələrinin ixtisas hazırlığını təmin edir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
200. Avtomobil nəqliyyatı xidməti hansı bazada yaradılır?
A) Rabitə bazası əsasında
B) Avtomobil təsərrüfatlarında və ya yol idarələrinin bazasında
C) Respublika istehlak təşkilatlarında və ticarət bazasında
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D) Yanğın söndürmə idarələrinin bazasında
E) Mühəndis dəstələrinin bazasında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
201. Uçot sənədlərində düzəlişi kim və necə apara bilər?
A) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsinin əməkdaşı, öz imzası ilə təsdiq etməklə
B) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsinin rəhbəri, öz imzası ilə təsdiq etməklə
C) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsinin kargüzarı, öz imzası ilə təsdiq etməklə
D) Təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşı, öz imzası ilə təsdiq etməklə
E) Arxivin məsul əməkdaşı, öz imzası ilə təsdiq etməklə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi sənədlərlə iş
üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı
202. "Hərbi nəqliyyat vasitələrinin uçotu qaudaları" haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin qərarı nə vaxt qüvvəyə minib?
A) 04.04.2006-cı il, 96 nömrəli qərar
B) 14.05.2008-cı il, 96 nömrəli qərar
C) 24.06.2009-cı il, 96 nömrəli qərar
D) 28.07.2010-cı il, 96 nömrəli qərar
E) 13.09.2011-cı il, 96 nömrəli qərar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Hərbi nəqliyyat vasitələrinin uçotu qaydaları» haqqında Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 4 aprel tarixli 96 nömrəli qərarı
203. Ərazidə radioaktiv zəhərlənmə aşkar edildikdə və ya belə zəhərlənmə ən geci 1 saat ərzində
gözlənildikdə, əhaliyə hansı xəbərdaredici siqnal verilir?
A) "Hamının diqqətinə"
B) "Hava həyacanı sovuşdu"
C) "Hava həyacanı"
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D) "Radiasiya təhlükəsi"
E) "Kimya həyacanı"
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
204. Ailə vəziyyətinə görə müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışa möhlət himayəsində hansı
şəxslər olan çağırışçılara verilir?
A) Başqa övladı olmayan I qrup əlil ata (yaxud qardaş)
B) Başqa övladı olmayan III qrup əlil ana (yaxud ata)
C) Başqa övladı olmayan II qrup əlil ata (yaxud bacı)
D) Başqa övladı olmayan I qrup əlil ana (yaxud ata)
E) Başqa övladı olmayan II qrup əlil ata (yaxud ana)
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
205. Vətəndaşın dövlət sirri ilə üçüncü forma ilə işləməyə buraxılışı necə, kim tərəfindən həyata
keçirilir ?
A) Təhlükəsizlik orqanı tərəfindən yoxlama keçirilməklə, təşkilat rəhbəri tərəfindən
B) Təhlükəsizlik orqanı tərəfindən yoxlama keçirilmədən, təşkilat rəhbəri tərəfindən
C) Təhlükəsizlik orqanı tərəfindən yoxlama keçirilmədən, dövlət sirrinin mühafizə bölməsi
tərəfindən
D) Təhlükəsizlik orqanı tərəfindən yoxlama keçirilmədən, insan resursları tərəfindən
E) Təhlükəsizlik orqanı tərəfindən yoxlama keçirilmədən, təşkilat rəhbərinin rejim üzrə müavini
tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
206. Mülki müdafiə tədbirlərinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsinə bilavasitə kim rəhbərlik
edir?
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A) Respublikanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi
B) Respublikanın Müdafiə Nazirliyi
C) Respublikanın Daxili İşlər Nazirliyi
D) Respublikanın Ədliyyə Nazirliyi
E) Respublikanın İcra hakimiyyəti orqanları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
207. "Hərbi And" Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin hansı nizamnaməsində
göstərilmişdir?
A) Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ümumqoşun Nizamnamələri
B) Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin İntizam Nizmanaməsi
C) Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Qarnizon və Qarovul Xidmətləri Nizamnamələri
D) Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Sıra Nizamnaməsi
E) Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Daxili Xidmət Nizamnaməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
208. Obyektin Mülki müdafiə rəhbərinin Fövqəladə hallar Nazirliyinin Mərkəzi Mülki müdafiə
Kurslarında hazırlığı neçə ildən bir aparılır?
A) 5-ildən bir
B) 3-ildən bir
C) Hər il
D) 2 ildən bir
E) Vəzifəyə təyin olunarkən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiənin təmin edilməsi» barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
1998-ci il 25 sentyabr tarixli 193 nömrəli qərarı
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209. Hərbiləşdirilməmiş Mülki müdafiə qüvvələrilə xəbərdarlıq toplanış məşqi nə vaxt və neçə
dəfə keçirilir?
A) Hər rübdə
B) İldə bir dəfə, ikinci yarımillikdə
C) İldə bir dəfə, birinci yarımillikdə
D) İldə iki dəfə, birinci və ikinci yarımillikdə
E) İldə dörd dəfə, birinci və ikinci yarımillikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
210. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Mülki müdafiə sisteminə cavabdeh kimdir?
A) Naxçıvan MR Muxtar Respublikası baş nazirinin müavini
B) Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə hallar konissiyasının sədri
C) Naxçıvan MR Muxtar Respublikası baş naziri
D) Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali məclisinin sədri
E) Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
211. “Təbii fəlakətlər, istehsalat qəzaları və dağıntılar təhlükəsi yarandıqda yerinə yetirilən
tədbirlər” obyektin MM (Mülki müdafiə) planının hansı bölməsidir?
A) 2-ci
B) 3-cü
C) 4-cü
D) 5-ci
E) 1-ci
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
212. Hansı müəssisələrdə Güclü təsirli zəhərləyici maddələrdən mühafizə planları tərtib olunur?
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A) Yanğın təhlükəli və kimyəvi obyektlərdə
B) Güclü təsirli zəhərləyici maddələr istifadə edən obyektlərdə
C) Güclü təsirli zəhərləyici maddələr istifadə -istehsal edən və yaxınlığında belə müəssisələr olan
obyektlərdə
D) Kimyəvi maddələrin daşınması ilə məşğul olan obyektlərdə
E) Güclü təsirli zəhərləyici maddələr daşınma əməliyyatı aparan və yaşayış yerlərinə yaxın olan
obyektlərdə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: H. Ocaqov. Mülki müdafiə 2000-ci il, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin. təlmatı, 2016
213. Mülki müdafiə üzrə yekun məlumat nə vaxt təqdim olunur?
A) Hər rübün sonunda
B) Hər ayın 25-dək
C) Üç ildən bir
D) Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tələbinə əsasən
E) Hər il dekabrın 25-dək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
214. Birinci, ikinci və üçüncü forma üzrə buraxılış rəsmiləşdirildikdən sonra hansı halda buraxılış
qüvvədən düşür?
A) Beş il ərzində dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla təmasda olmadıqda, işdən azad olmuş,
təqaüdə çıxmış, il ərzində vərəqələri (forma 3) üçün heç yerdən sorğu daxil olmayıbsa
B) Bir il ərzində dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla təmasda olmadıqda, işdən azad olmuş,
təqaüdə çıxmış, il ərzində vərəqələri (forma 3) üçün heç yerdən sorğu daxil olmayıbsa
C) İki il ərzində dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla təmasda olmadıqda, işdən azad olmuş,
təqaüdə çıxmış, il ərzində vərəqələri (forma 3) üçün heç yerdən sorğu daxil olmayıbsa
D) Üç il ərzində dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla təmasda olmadıqda, işdən azad olmuş,
təqaüdə çıxmış, il ərzində vərəqələri (forma 3) üçün heç yerdən sorğu daxil olmayıbsa
E) Dörd il ərzində dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla təmasda olmadıqda, işdən azad olmuş,
təqaüdə çıxmış, il ərzində vərəqələri (forma 3) üçün heç yerdən sorğu daxil olmayıbsa
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
215. Təhlükəsizlik orqanı tərəfindən təşkilata qaytarılan siyahılarda (forma 6) qoyulan daxilolma
nömrəsi necə qəbul olunur?
A) Buraxılışın tarixi kimi
B) Buraxılışın nömrəsi kimi
C) Buraxılışın forması kimi
D) Buraxılışın qrifi kimi
E) Buraxılışın müddəti kimi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
216. Hərbi Andın mətnini hansı orqan təsdiq edir?
A) Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
B) Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənaye Nazirliyi
C) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
D) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
E) Azərbaycan Respublikası Prizident Aparatı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
217. Səfərbərlik orqanının rəhbərləri və səfərbərlik işçiləri kimə tabe olurlar?
A) Yerli bələdiyyə orqanlarının rəhbərlərinə
B) Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşlarına
C) İdarə və müəssisələrin rəhbərlərinə
D) Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinə
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E) Nazirlər Kabinetinin əməkdaşlarına
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun
2005-ci il tarixli 923-IIQ nömrəli AR-nin Qanununu
218. Təşkilatlarda dövlət sirrinin mühafizə bölməsinin işçilərinin, məxfi kargüzarların işə qəbulu
zamanı ştat üzrə birinci forma tələb olunmursa hansı forma üzrə buraxılışı rəsmiləşdirilir?
A) Konfidensial forma
B) Xüsusi forma
C) Üçüncü forma
D) Birinci forma
E) İkinci forma
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
219. Kimyəvi və bakterioloji zəhərlənmə təhlükəsi olduqda, yaxud bakterioloji zəhərlənmələr aşkar
edildikdə əhaliyə hansı xəbərdaredici siqnal verilir?
A) "Radiasiya təhlükəsi"
B) "Hava həyacanı"
C) "Hava həyacanı sovuşdu"
D) "Hamının diqqətinə"
E) "Kimya həyacanı"
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
220. Aşağıdakılardan hansı ümumi məqsədli dəstələrin tərkibinə aiddir?
A) Yığma komandalar, kəşfiyyat dəstələri
B) Mülki müdafiə qoşunları, xüsusi məqsədli dəstələr
C) Xidmət dəstələri, özünü mühafizə dəstələri
D) Mühəndis dəstələri, ərazi dəstələr
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E) Yığma komandalar, xilasetmə komandaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
221. Dövlət sirrinə üçüncü forma üzrə işləməyə buraxılış nəyə əsasən rəsmiləşdirilir?
A) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsinin təqdimatına əsasən
B) Vətəndaşın işlədiyi bölmənin rəhbərinin təqdimatına əsasən
C) Vətəndaşın işlədiyi təşkilat rəhbərinin təqdimatına əsasən
D) Vətəndaşın işlədiyi təşkilatın rejim üzrə müavininin təqdimatına əsasən
E) Vətəndaşın işlədiyi bölmənin vəzifənin vacibliyinə əsasən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
222. Aşağıdakılardan hansı yanğından mühafizə xidmətinin vəzifələrinə aiddir?
A) Mühəndis dəstələri hazırlamaqdan
B) Xilasetmə dəstələr hazırlamaqdan
C) Yanğınsöndürən dəstələr hazırlamaqdan
D) Özünümühafizə dəstələri hazırlamaqdan
E) Sualtı dalğıc dəstələrin hazırlamaqdan
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
223. Kimyəvi və bioloji silahın tətbiq edilməsi zamanı hansı fövqəladə hal yaranır?
A) Sosial-siyasi xarakterli FH
B) Ekoloji xarakterli FH
C) Texnogen xarakterli FH
D) Müharibə dövründə baş verə biləcək FH
E) Sülh dövründə texnoloji prosesin pozulması zamanı yaranan FH
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
224. Hərbi qulluqçular və toplanışa çağırılmış hərbi vəzifəlilər hansı hallarda hərbi xidmət
vəzifələrinin icrasında sayılırlar?
A) Ezamiyyətdə olarkən və ezamiyyətə gedib-gələrkən
B) Müalicədə olarkən və müalicə yerinə gedib-gələrkən
C) Məzuniyyətdə olarkən və məzuniyyətə gedib-gələrkən
D) Seminarlarda olarkən və seminarlara gedib-gələrkən
E) Konfransda olarkən və konfransa gedib-gələrkən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
225. Rəhbər heyətin tədris qrupunun rəhbəri kim olur?
A) Föbvqəladə hallar komissiyasının sədri
B) Mülki müdafiə qərargah rəisi
C) Mülki müdafiə mütəxəssisi
D) Obyekt rəhbəri
E) Obyekt rəhbərinin müavini
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
226. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışa möhlət rayon çağırış komissiyasının hansı qərarına
əsasən verilir?
A) Azərbaycan Respublikasının Əmlak komitəsində fəaliyyətinə görə
B) Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənaye Nazirliyində hüquq işlərinə görə
C) Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkil fəaliyyətinə görə
D) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyində Elmi Şuranın katibliyinə görə
E) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin İqtisadi fəaliyyətinə görə
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
227. Təşkilatın filiallarının işçilərinin xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi və məxfi məlumatlarla işləməyə
buraxılışı üçün yoxlama tədbirləri hansı orqan tərəfindən aparılır?
A) Həmin filialların məxfi şöbələri tərəfindən
B) Həmin filialın yerləşdiyi təhlükəsiz orqanı tərəfindən
C) Həmin filialların kadr orqanları tərəfindən
D) Həmin filialların rəhbərləri tərəfindən
E) Həmin filialların rejim üzrə müavinləri tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
228. Aşağıdakılardan hansı Rayon qərargahının əsas vəzifələrindən biridir?
A) Müdafiə və mühafizə işlərinə rəhbərlik etmək
B) Rabitə və mühafizə işlərini təşkil etmək
C) Rabitə və mühəndis işlərini təşkil etmək
D) Kəşfiyyatı təşkil etmək və rəhbərlik etmək
E) Fərdi mühafizə vasitələri ilə təmin etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
229. 16 yaşına çatmamış və tam fəaliyyət qabiliyyətli hesab edilmiş tələbələr və digər şəxslər
tərəfindən məxfilik rejiminin təmin olunmasına kim məsuliyyət daşıyır?
A) Təhlükəsizlik xidmətinin rəhbərləri şəxsən
B) Məxfi rejim bölməsinin rəhbərləri şəxsən
C) Birbaşa tabe olduqları sahənin rəhbərləri şəxsən
D) Kadr və rejim üzrə müavinlər şəxsən
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E) Təşkilat rəhbərləri şəxsən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
230. Mülki müdafiənin təşkil edilmə prinsipləri hansılardır?
A) Ərazi, fərdi və kompleks yanaşma, kütləvilik və məcburilik, daimi hazırlıq, dərhal xəbərdarlıq,
qarşılıqlı əlaqə
B) Fərdi yanaşma, kütləvilik və məcburilik, daimi hazırlıq, dərhal xəbərdarlıq, qarşılıqlı əlaqə,
kompleks yanaşma
C) Kütləvilik, fərdi yanaşma, məcburilik, daimi hazırlıq, dərhal xəbərdarlıq, qarşılıqlı əlaqə,
kompleks yanaşma
D) Fərdi və kollektiv yanaşma, kütləvilik və məcburilik, hazırlıq, dərhal xəbərdarlıq, qarşılıqlı
əlaqə
E) Ərazi, fərqli və kompleks yanaşma, kütləvilik və məcburilik, daimi hazırlıq, dərhal xəbərdarlıq,
qarşılıqlı əlaqə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə haqqında» Azərbaycan Respublikasının 420-IQ nömrəli qanunu
231. Mülki müdafiə kurslarının hansı planları olur?
A) İllik və perspektiv
B) Rüblük və illik
C) İllik və aylıq
D) Aylıq, rüblük və illik
E) İllik
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
232. Uçotdan çıxarılmış məlumat daşıyıcısının qeydə alındığı uçot sənədində uçotdan çıxarılması
barədə qeyd necə yazılır?
A) Təsdiqedici sənədin nömrəsi və tarixi göstərilməklə
B) Uçot sənədinin nömrəsi və tarixi göstərilməklə
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C) Təsdiqedici sənədin məxfilik qrifi və tarixi göstərilməklə
D) Təsdiqedici sənədin nömrəsi və məxfilik qrifi göstərilməklə
E) Təsdiqedici sənədin nömrəsi və indeksi göstərilməklə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi sənədlərlə iş
üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı
233. Dövlət sirrinin mühafizəsi bölmələrinin vəzifələrinə hansı aiddir?
A) Vətəndaşların buraxılış tələb olunan işlərə rəsmiləşdirilməsi üçün işçilərə tövsiyələr
hazırlamaq
B) Vətəndaşların buraxılış tələb olunan işlərə rəsmiləşdirilməsi üçün kadr aparatına tövsiyələr
hazırlamaq
C) Vətəndaşların buraxılış tələb olunan işlərə nomenklatur tərtibi üçün kadr aparatına tövsiyələr
hazırlamaq
D) Vətəndaşların buraxılış tələb olunan vəzifələrə rəsmiləşdirilməsi üçün kadr aparatına
tövsiyələr hazırlamaq
E) Vətəndaşların buraxılış tələb olunan işlərə rəsmiləşdirilməsi üçün ümumi şöbəyə tövsiyələr
hazırlamaq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
234. Texniki sənədlərin dublikatlarının bərpasına hansı halda icazə verilir?
A) Bərpa olunmasına yol verilmir, zəruri halda yenisi hazırlanır
B) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsinin qərarından sonra
C) Təşkilat rəhbərinin qərarından sonra
D) Təhlükəsizlik orqanının icazəsindən sonra
E) Texniki şöbənin rəisinin vəsatətindən sonra
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi sənədlərlə iş
üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı
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235. Aşağıdakılardan hansı Fövqəladə Hallarda Dövlət sisteminin ikinci fəaliyyət rejiminə aiddir?
A) Yüksək hazırlıq rejimi
B) Gündəlik rejim
C) Müvəqqəti rejim
D) Daimi rejim
E) Nəzarət rejimi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
236. Mülki müdafiə dəstələri yerinə yetirdiyi vəzifələrə görə hansı dəstələrə bölünür?
A) Özünü müdafiə dəstələri
B) Kənd təsərrüfatı mühafizə dəstələri
C) Xidmət dəstələri
D) Özünü mühafizə dəstələri
E) Mühəndis dəstələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
237. Mülki müdafiə planları neçə ildən bir hazırlanır?
A) 3
B) Hər il
C) 4
D) 5
E) Rəhbərlik dəyişdikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: H. Ocaqov. Mülki müdafiə 2000-ci il, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin. təlmatı, 2016
238. Mülki müdafiə qüvvələrinin əsasını hansı qüvvələr təşkil edir?
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A) Energitika qoşunları
B) Xüsusi qoşunlar
C) Rabitə qoşunları
D) Quru qoşunları
E) Mülki müdafiənin qoşun hissələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
239. Ehtiyata keçirilmiş hərbi vəzifəlilərin hərbi qeydiyyatını hansı orqan yerinə yetirir?
A) Yerli bələdiyyə orqanlarına
B) Müdafiə Nazirliyi
C) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
D) Nazirlər Kabineti
E) Milli Məclisin xüsusi şöbəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
240. Obyektlərdə Mülki müdafiə hansı səbəblə yaradılır?
A) Mülki müdafiə rəhbərinin əmrini icra etmək
B) Mülki müdafiə tədbirlərini yerinə yetirmək
C) Obyektin fövqəladə hallarda sabit işləməsi üçün şərait yaratmaq
D) Təsərrüfat obyektlərində mülki müdafiə məsələlərini həll etmək
E) Mülki müdafiə qüvvələrinin fəaliyyətini izləmək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
241. Kimyəvi və güclü təsirli zəhərli maddələrdən mühafizə olmaq üçün hansı vasitələrdən istifadə
olunur?
A) Dərinin mühafizə vasitələri və radiasiya əleyhinə daldanacaqlar
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B) Əleyhqazlar, xüsusi paltarlar və ya hermetik bağlanmış sığınacaqlar
C) Skafandr, xüsusi geyimlər və ya hermetik bağlanmış sadə radiasiya əleyhinə sığınacaqlar
D) Xüsusi əlcəklər, respiratorlar, sadə üstü açıq səngərlər
E) Respiratorlar, pambıq tənzifli maskalar, tənzif sarğılar, üstü örtülmüş sığınacaqlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: H. Ocaqov. Mülki müdafiə 2000-ci il, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin. təlmatı, 2016
242. Radiasiya kimya müşahidə postu neçə nəfərdən və kimlərdən ibarət olur?
A) 2 nəfər, rəis və 1 müşahidəçidən
B) 3 nəfər, rəis və 2 yoxlayıcı
C) 3 nəfər, rəis və 1 müşahidəçidən və yoxlayıcı
D) 3 nəfər, rəis və 2 müşahidəçidən
E) 4 nəfər, rəis, 1 müşahidəçidən və 2 yoxlayıcı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
243. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikası FHN MM-in əsas vəzifələrinə aid deyil?
A) Fövqəladə halların nəticələrindən əhalinin və təsərrüfat obyektlərinin mühafizə edilməsi
B) Sülh və müharibə dövrlərində adamların həyatı, sağlamlığı üçün təhlükə yarandığı barədə
əhalinin vaxtında xəbərdar edilməsi
C) Fövqəladə halların nəticələri aradan qaldırılarkən qəza-xilasetmə və digər təxirəsalınmaz
işlərin təşkili və yerinə yetirilməsi
D) Mülki müdafiə tədbirlərini planlaşdırmaq, əhali və qeyri hökümət orqanları ilə əlaqə qurmaq,
təxirəsalınmaz səngərlər, sığınacaqlar hazırlamaq
E) FHN-nin orqanlarının rəhbər heyətinin, idarəetmə orqanları və qüvvələrinin fövqəladə hallarda
mühafizəyə və fəaliyyətə hazırlanması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
244. Hansı Güclü təsirli zəhərləyici maddələrdən mühafizə planının bölməsinə aiddir?
A) İstifadə olunan Güclü təsirli zəhərləyici maddələr
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B) Obyektin təyinatı haqqında məlumatlar
C) Coğrafi göstəricilər haqqında məlumatlar
D) Qısa məlumat
E) Ümumi məlumat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: H. Ocaqov. Mülki müdafiə 2000-ci il, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin. təlmatı, 2016
245. Obyektlərdə mülki müdafiənin təşkil edilməsinə bilavasitə kim rəhbərlik edir?
A) Fövqəladə hallar nazirliyinin əməkdaşları
B) Obyekt rəhbəri
C) İcra hakimiyyəti orqanlarının əməkdaşları
D) Mülki müdafiə qərargahının rəisi
E) Mülki müdafiə qoşunlarının komandirləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
246. Büynəlxalq Mülki müdafiə təşkilatının baş məclisi nə vaxtdan 1 martı „Ümumdünya Mülki
Müdafiə günü“nü qeyd edir?
A) 1945 il
B) 1932 il
C) 1965 il
D) 1975 il
E) 1972 il
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
247. Hansı hadisələr ancaq yaşayış məntəqəsinin, şəhərin və ya kənd təsərrüfatı müəssisəsinin
ərazisində baş verir?
A) Milli miqyaslı hadisələr
B) Obyekt miqyaslı hadisələr
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C) Qlobal miqyaslı hadisələr
D) Yerli miqyaslı hadisələr
E) Lokal miqyaslı hadisələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2000, H.Ocaqov
248. Mülki müdafiənin təmin edilməsi barədə qərar hansıdır?
A) 25.09.1993-ci il 193 saylı
B) 30.12.1997-ci il 420 saylı
C) 23.04.1992-ci il 239 saylı
D) 25.09.1998-ci il 193 saylı
E) 23.09.1998-ci il 240 saylı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Fövqəladə hallar və mülki müdafiə haqqında sənədlər toplusu, 2007
249. Fövqəladə halların qarşısının alınması və belə hallarda fəaliyyət üzrə Azərbaycan Dövlət
Sistemi haqqında qərar hansıdır?
A) 11.07.1997-ci il 239 saylı
B) 25.09.1998-ci il 193 saylı
C) 30.04.1992-ci il 239 saylı
D) 23.04.1992-ci il 239 saylı
E) 30.04.1998-ci il 193 saylı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
250. Rəhbər heyətin məşqi neçə vaxtdan bir keçirilir?
A) Rübdə bir dəfə
B) İldə iki dəfə
C) Üç ildən bir
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D) İldə bir dəfə
E) İki ildən bir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
251. Qüvvə və vasitələrin tətbiqinə görə mülki müdafiə kəşfiyyatının növləri?
A) Xüsusi və ümumi
B) Yerüstü, hava,dəniz (çay)
C) Yerüstü, yeraltı, hava
D) Yerüstü, yeraltı, dəniz (çay)
E) Hava,dəniz (çay), quru
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
252. Təhlükəsizlik orqanı tərəfindən təşkilata qaytarılan siyahılarda (forma 6) buraxılışın nömrəsi
hansı nömrə hesab olunur?
A) Daxilolma nömrəsi
B) Giriş nömrəsi
C) Yoxlama nömrəsi
D) Hesab nömrəsi
E) Funksional nömrəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
253. Təşkilatın filialının vəzifələr nomenklaturunun hazırlanması necə aparılır?
A) Təhlükəsizlik orqanına təsdiq üçün göndərilməzdən əvvəl tabeliyində olduğu təşkilatın dövlət
sirrinin mühafizə bölməsi təsdiq etməli
B) Təhlükəsizlik orqanına təsdiq üçün göndərilməzdən əvvəl tabeliyində olduğu təşkilatın dövlət
sirrinin mühafizə bölməsi ilə razılaşdırmalı
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C) Təhlükəsizlik orqanına razılaşdırmaq üçün göndərilməzdən əvvəl tabeliyində olduğu təşkilatın
dövlət sirrinin mühafizə bölməsinin təsdiqi ilə
D) Təhlükəsizlik orqanına razılaşdırmaq üçün göndərilməzdən əvvəl tabeliyində olduğu təşkilatın
dövlət sirrinin mühafizə bölməsi ilə razılaşdırmalıdır
E) Təhlükəsizlik orqanına razılaşdırmaq üçün göndərilmədən, tabeliyində olduğu təşkilatın dövlət
sirrinin mühafizə bölməsi ilə razılaşdırılır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
254. Fövqəladə hadisələri təsnif edərkən tələf olunanların sayına görə necə xarakterizə olunur?
Daha dəqiq cavabı qeyd edin.
A) Yüngül, orta ağırlıqlı, ağır, katastrofik, böhranlı əvəzolunmaz
B) Yüngül, respublika səviyyəli, katastrofik
C) Şəhər miqyaslı, orta ağırlıqlı, ağır, çox ağır, katastrofik
D) Yüngül, orta ağırlıqlı, respublika səviyyəli, katastrofik, böhranlı
E) Yüngül, orta ağırlıqlı, ağır, çox ağır, katastrofik, böhranlı əvəzolunmaz
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
255. Mülki müdafiə qüvvələrinə cəlb olunmayan işçilərlə il ərzində neçə saat tədris keçirilir?
A) 7 saat
B) 12 saat
C) 8 saat
D) 10 saat
E) 15 saat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
256. Münaqişəli fövqəladə hadisələr hansılardır?
A) Gözlənilməz münaqişələr, təbii hadisələr
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B) Hərbi toqquşmalar, tuğyan edən cinayətkarlıq
C) Müharibələr, istehsalat qəzaları
D) Hərbi münaqişələr, tuğyan edən cinayətkarlıq
E) Nüvə, kimyəvi və bakterioloji silahların tətbiq edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
257. Texniki sənədlərin yararsız hala düşmüş əsilləri hansı müddətdən sonra məhv edilir?
A) İki il saxlandıqdan sonra
B) Beş il saxlandıqdan sonra
C) Üç il saxlandıqdan sonra
D) Dərhal məhv edilir
E) Bir il saxlandıqdan sonra
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi sənədlərlə iş
üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı
258. Ərazi və sahə orqanları tərəfindən yaradılan hansı dəstələr bilavasitə həmin orqan
rəhbərlərinin sərəncamı ilə fəaliyyət göstərir?
A) Xilasetmə və xüsusi mülki dəstələri
B) Ümumi və xüsusi təyinatlı mülki müdafiə dəstələri
C) Ştatlı xüsusi təyinatlı və rabitə dəstələri
D) Kəşfiyyat və rabitə dəstələri
E) Energetika və qəza dəstələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
259. Aşağıdakılardan hansı Rayon qərargahının əsas vəzifələrindən biridir?
A) Əhalini mühafizə etmək üçün fərdi mühafizə vasitələri ilə təmin etmək
B) Əhalini və kənd təsərrüfatı mallarının mühafizə edilməsi üçün tədbirlər planı hazırlamaq
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C) Xalq təsərrüfatını, güc strukturlarını havadan mühafizə etmək
D) Obyektləri və müəssisələri düşmən sursatlarından müdafiə etmək
E) Əhalinin və xalq təsərrüfatı istehsalı obyektlərinin nüvə, kimyəvi silahlardan mühafizə etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
260. Mülki müdafiə nə deməkdir?
A) Dinc və müharibə dövrlərində mülki əhalinin müdafiəsi üçün həyata keçirilən tədbirlər
sistemidir
B) Dinc və müharibə dövrlərində əhalinin və ərazilərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə
həyata keçirilən tədbirlər sistemidir
C) Dinc və müharibə dövrlərində ərazilərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə həyata
keçirilən tədbirlər sistemidir
D) Dinc və müharibə dövrlərində istehsal və sosial təyinatlı obyektlərin dayanıqlığını təmin
edilməsi məqsədilə həyata keçirilən tədbirlər sistemidir
E) Dinc və müharibə dövrlərində dövlət hakimiyyəti orqanları, hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən
həyata keçirilən tədbirlər sistemidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə haqqında» Azərbaycan Respublikasının 420-IQ nömrəli qanunu
261. Xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi və məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılmış şəxslər anket
məlumatlarındakı dəyişikliklər barədə hara məlumat verməlidirlər?
A) Xüsusi mühafizə bölməsinə
B) İnsan resursları bölməsinə
C) Kadr və rejim üzrə müavinə
D) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsinə
E) İcraya nəzarət və kargüzarlıq bölməsinə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
262. Texniki sənədin əslinin ayrı-ayrı vərəqləri dəyişərsə uçotu necə aparılır?
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A) Sənədə yeni nömrə verilir, hazırlanmış sənədlərin uçotu jurnalında bu barədə qeydlər yazılır
B) Sənədə yeni nömrə verilir, texniki sənədlərin uçotu jurnalında bu barədə qeydlər yazılır
C) İnventar nömrəsi saxlanılır, texniki sənədlərin uçotu jurnalında bu barədə qeydlər yazılmır
D) İnventar nömrəsi saxlanılır, texniki sənədlərin uçotu jurnalında bu barədə qeydlər yazılır
E) İnventar nömrəsi saxlanılmır, texniki sənədlərin uçotu jurnalında bu barədə qeydlər yazılır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi sənədlərlə iş
üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı
263. Müharibə dövründə fövqəladə halların neçə növü var?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
264. Obyektlərin Mülki müdafiə planlarının neçə əlavəsi olur?
A) 11
B) 10
C) 9
D) 8
E) 6
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: H. Ocaqov. Mülki müdafiə 2000-ci il, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin. təlmatı, 2016
265. Obyektlərdə yaradılmış Mülki müdafiə qüvvələri ilə il ərzində neçə saat və hansı formada
tədris aparılır?
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A) Cəmi 15 saat-5 saat nəzəri, 10 saat praktiki
B) Cəmi 15 saat-8 saat nəzəri, 7 saat praktiki
C) Cəmi 12 saat-6 saat nəzəri, 6 saat praktiki
D) Cəmi 15 saat-6 saat nəzəri, 9 saat praktiki
E) Cəmi 14 saat-6 saat nəzəri, 8 saat praktiki
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: H. Ocaqov. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin əsasları.1998
266. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik sahəsində dövlətin vəzifələri hansılardır?
A) Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik hazırlığının vəziyyətini yoxlamaq
B) Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik hazırlığının vəziyyətini qiymətləndirmək
C) Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik hazırlığının vəziyyətini öyrənmək
D) Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik hazırlığının vəziyyəti ilə əlaqədar tədbirlər görmək
E) Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik hazırlığının vəziyyətini tənzimləmək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun
2005-ci il tarixli 923-IIQ nömrəli AR-nin Qanununu
267. Aşağıdakılardan hansı Rayon qərargahının əsas vəzifələrindən biridir?
A) Rayonun ərazisində yerləşən obyektlərin mülki müdafiə hazırlığını təşkil etmək
B) Rayonun ərazisində yerləşən obyektlərin mülki müdafiə hazırlığını təmin etmək
C) Rayonun ərazisində yerləşən obyektlərin mülki müdafiə hazırlığını müşahidə etmək
D) Rayonun ərazisində yerləşən obyektlərin mülki müdafiəyə hazırlığına nəzarət etmək
E) Rayonun ərazisində yerləşən obyektlərin mülki müdafiə hazırlığını müdafiə etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
268. Mülki müdafiə həyəcan siqnalları hansılardır?
A) Hamının diqqətinə, hava həyəcanı, hava həyacanı keçdi, radiasiya təhlükəsi, kimya hücumu
B) Hava həyəcanı, hava həyacanı keçdi, radiasiya təhlükəsi, kimya hücumu, fövqəladə vəziyyət
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C) Hava həyəcanı, bakteroloji silah tətbiqi, radiasiya təhlükəsi, kimya hücumu
D) Hamının diqqətinə, hava həyəcanı, hava həyacanı keçdi, radiasiya təhlükəsi, nüvə təhlükəsi
E) Hamının diqqətinə, hava həyəcanı, texnogen qəza, radiasiya təhlükəsi, kimya hücumu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
269. Düşmənin hava basqını zamanı hansı xəbərdaredici siqnal verilir?
A) "Hava həyacanı"
B) "Hava həyacanı sovuşdu"
C) "Kimya həyacanı"
D) "Radiasiya təhlükəsi"
E) "Hamının diqqətinə"
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
270. Fövqəladə halların qarşısının alınması və belə hallarda fəaliyyət üzrə Azərbaycan Dövlət
Sisteminin iş rejimləri hansılardır?
A) Gündəlik , yüksək hazırlıq və fövqəladə rejim
B) Yüksək hazırlıq rejimi və fövqəladə rejim
C) Gündəlik iş rejimi və fövqəladə rejim
D) Adi iş rejimi, yüksək hazırlıq rejimi və fövqəladə rejim
E) Gündəlik iş rejimi, yüksəldilmiş və fövqəladə rejim
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
271. Təsir dairəsindən əlavə, fövqəladə hallar neçə yerə ayrılır?
A) 1
B) 2
C) 3
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D) 4
E) 5
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
272. Təşkilatda dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışla bağlı vəzifələr nomenklaturuna dəyişikliklər və
əlavələr necə aparılır?
A) Təşkilat rəhbərinin təsdiq edildiyi qaydada
B) Təhlükəsizlik xidmətinin təsdiq edildiyi qaydada
C) Məxfi hissə rəhbərinin təsdiq edildiyi qaydada
D) Kadrlar bölməsi rəhbərinin təsdiq edildiyi qaydada
E) Mühafizə xidməti rəhbərinin təsdiq edildiyi qaydada
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
273. Aşağıdakılardan hansı kəşfiyyat qrupunun vəzifəsinə aiddir
A) Zədələnmiş insanları nühafizə etmək, onlar haqqında axtarışlar təşkil etmək və binalardan
çıxarmaq
B) Xüsusi təmizliyin aparılması üçün kənd təsərrüfatı istehsalı olan sexlərdə sanitar-gigiyena
işlərini təyin etmək
C) Əhali arasında yayılmış yoluxucu xəstəlikləri nəzərdə saxlamaq
D) Kənd təsərrüfatı heyvanlarında baş qaldıra biləcək yoluxucu xəstəliklər haqqında məlumat
toplamaq
E) Zəhərləyici maddələrin növünü müəyyən etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
274. Fövqəladə hadisə nə deməkdir?
A) Baş vermiş hər hansı böyük həcmli hadisə, texnoloji proseslərin pozulması və qəzalar
nəticəsində yaranmış vəziyyət
B) Ətraf mühitə əhəmiyyətli maddi itkilərin dəyməsi və qəzalar nəticəsində yaranmış vəziyyət
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C) Çoxlu insan tələfatına səbəb olan müəyyən ərazidə hadisələr, onların nəticələrinin aradan
qaldırılması
D) İnsan tələfatına (səhhətinə) və ətraf mühitə dəymiş əhəmiyyətli maddi itkilərə səbəb olan
müəyyən ərazidə yaranmış vəziyyət
E) İnsanların həyat şəraitinin pozulmasına, itkilərə səbəb olan hadisələr, onların nəticələrinin
aradan qaldırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə haqqında» Azərbaycan Respublikasının 420-IQ nömrəli qanunu, «Mülki
müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
275. Uçot sənədinin məxfilik dərəcəsi necə müəyyən edilir ?
A) Onlarda əks olunan məlumatlardan asılı olaraq
B) Onların kim tərəfindən yazılmasından asılı olaraq
C) Onların hansı şəraitdə yazılmasından asılı olaraq
D) Onların hansı həcmdə olmasından asılı olaraq
E) Onlardan kimin istifadə edəcəyindən asılı olaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi sənədlərlə iş
üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı
276. Təşkilata qaytarılan siyahıda (forma 8) təhlükəsiz orqanı tərəfindən hansı qeyd aparılır?
A) Yoxlama tədbirlərinin keçirilməsi barədə
B) Şəxsin məxfi işlərlə işləməyə qadirliyi barədə
C) Qeydsiz, yalnız daxilolma nömrəsi qoymaqla
D) Buraxılışın məqsədə uyğunluğu barədə
E) Buraxılışın həddinin müəyyənliyi barədə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
277. P-164 cihazı nə üçündür?
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A) Mərkəzləşdirilmiş xəbərdarlıq üçün
B) Mərkəzləşdirilmiş və lokal xəbərdarlıq üçün
C) lokal xəbərdarlıq üçün
D) Rəhbər heyətin xəbərdarlığı üçün
E) Əhalinin xəbərdarlığı üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
278. Kompleks təlim neçə vaxtdan bir keçirilir?
A) Üç ildən bir
B) İki ildən bir
C) Beş ildən bir
D) İldə bir
E) Dörd ildən bir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
279. Hərbi qulluqçular və toplanışa çağırılmış hərbi vəzifəlilər hansı hallarda hərbi xidmət
vəzifələrinin icrasında sayılırlar?
A) Konfransda olarkən
B) İaşə obyektlərində olarkən
C) Əsirlikdə olarkən (düşmən tərəfinə könüllü keçmə hallarından başqa)
D) Xidmətdə olarkən
E) Məzuniyyətdə olarkən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
280. Hansı vaxt ərzində forma 8 saxlanıldıqdan sonra məhv edilir?
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A) Bir il
B) İki il
C) Beş il
D) On il
E) Üç il
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
281. Məxfilik dərəcəsi olan məmulatın və onunla bağlı olan prosesin çəkilişi necə aparılır?
A) Xüsusi mühafizə bölməsinin rəhbərinin iştirakı ilə
B) İnsan resursları bölməsinin rəhbərinin iştirakı ilə
C) Təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşlarının iştirakı ilə
D) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsinin rəhbərinin iştirakı ilə
E) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsinin əmkdaşının iştirakı ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi sənədlərlə iş
üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı
282. Dövlət sirrinin mühafizə bölməsinin rəhbərinin imzası və möhürü ilə hansı sənəd təsdiq
edilir?
A) Məxfi sənədlərə buraxılış forması
B) Ezam olunan şəxsin buraxılış haqqında arayışı
C) Tamamilə məxfi sənədlərə buraxılış forması
D) Xüsusi əhəmiyyətli sənədlərə buraxılış forması
E) Konfidensial sənədlərə buraxılış forması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
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283. Buraxılışın rəsmiləşdirilməsi məsələləri ilə əlaqədar olaraq vətəndaşları hara göndərmək
qadağandır?
A) Təhlükəsizlik orqanlarına, ümumi şöbə və kargüzarlıq bölmələrinə
B) Təhlükəsizlik orqanlarına və qeyri-məxfi kargüzarlıq bölməsinə
C) Rəhbər orqanlara və insan resursları bölmə rəisinin qəbuluna
D) İnzibati orqanlara və dövlət sirrinin mühafizəsi bölmələrinə
E) Təhlükəsizlik orqanlarına və dövlət sirrinin mühafizəsi bölmələrinə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
284. Məxfi məlumatlı kinoların nümayiçinin uçotu necə aparılır ?
A) Dövlət sirrinin mühafizəsi şöbəsində filmlərin nümayişinin uçotu jurnalı üzrə
B) Təhlükəsizlik orqanlarında filmlərin nümayişinin uçotu jurnalı üzrə
C) Dövlət sirrinin mühafizəsi şöbəsində buraxılışların uçotu jurnalı üzrə
D) Dövlət sirrinin mühafizəsi şöbəsində hazırlanmış sənədlərin uçotu jurnalı üzrə
E) Dövlət sirrinin mühafizəsi şöbəsində xaricolma sənədlərinin uçotu jurnalı üzrə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi sənədlərlə iş
üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı
285. Mühəndis xidməti hansı bazada yaradılır?
A) Rabitə idarələrinin bazası əsasında
B) Avtomobil idarələrinin bazası əsasında
C) Tikinti təşkilatlarının bazası əsasında
D) Kənd təsərrüfatı idarələrinin bazasında
E) Komunal təsərrüfatı təşkilatlarının bazasında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
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286. Məlumat daşıyıcıların hansı hallarda uçotdan çıxarılır?
A) Məlumat daşıyıcısının əks etdirmədiyi məlumatın məxfiliyi açıldıqda
B) Məlumat daşıyıcısının əks etdirdiyi məlumatın məxfiliyi açıldıqda
C) Məlumat daşıyıcısının əks etdirdiyi məlumatın məxfiliyi açılmadıqda
D) Məlumat daşıyıcısının əks etdirdiyi məlumata yüksək məxfilik dərəcəsi verildikdə
E) Məlumat daşıyıcısının əks etdirdiyi məlumatın məxfilik dərəcəsi aşağı salındıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi sənədlərlə iş
üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı
287. Məxfi məlumatlara buraxılmalı olan şəxslərin siyahıları forma 6 necə saxlanılır?
A) Ümumi işdə daxili qeydiyyata götürülərək
B) Ayrıca işdə xüsusi qeydiyyata götürülərək
C) Ayrıca işdə daxili qeydiyyata götürülərək
D) Ümumi işdə xarici qeydiyyata götürülərək
E) Ayrıca işdə daxili qeydiyyata götürülməyərək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
288. Aşağıdakılardan hansı Fövqəladə Hallarda Dövlət sisteminin üçüncü fəaliyyət rejiminə
aiddir?
A) Əhalini mühafizə etməklə yanaşı, ilk tibbi qaydalarını öyrətmək
B) Əhalini xəbərdarlıq etmək
C) Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması
D) Yaralı insanlar arasında qarşılıqlı yardım aparmaq
E) Yaralı insanları dərhal fəlakət baş vermiş yerlərdən uzaqlaşdırmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
289. Mülki müdafiə dəstələri tabeliyinə görə hansı dəstələrə bölünür?
A) Ərazi dəstələri və obyekt mülki müdafiə dəstələri
B) Ümumi məqsədli mülki müdafiə dəstələri və hərbiləşmiş dəstələr
C) Hərbiləşmiş xüsusi dəstələr və ərazi xilas etmə dəstələri
D) Ərazi xilasetmə dəstələri və mülki müdafiə dəstələri
E) Qəza xilasetmə dəstələri və ərazi dəstələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
290. Kadrlar bölməsi buraxılışla bağlı hansı sənədləri tərtib edir?
A) Anket forma № 2 və öhdəlik forma 9 ( 9,1 )
B) Anket forma № 4 və öhdəlik forma 9 ( 9,1 )
C) Anket forma № 6 və öhdəlik forma 9 ( 9,1 )
D) Anket forma № 8 və öhdəlik forma 9 ( 9,1 )
E) Anket forma № 10 və öhdəlik forma 9 ( 9,1 )
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
291. Aşağıdakılardan hansı Mülki müdafiənin əsas xidmətlərinə aiddir?
A) Avtomobil və aviasiya vasitələri, energetika, yanacaq, sürtkü materialları
B) Təxirə salınmaz tədbirlər, rabitə, telefon, tibb, müşahidə postu
C) Rabitə, kimya məhsulları, tibb ləvazimatları, energetika
D) Maddi texniki təchizat, ticarət və energetika
E) Yanğından mühafizə, kənd təsərrüfatı malları, iaşə otaqları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
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292. Vətəndaşlara xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi və məxfi məlumatlara buraxılışın
rəsmiləşdirilməsi kim tərəfindən aparılır?
A) Kadrlar orqanları tərəfindən
B) Təhlükəsizlik orqanları tərəfindən
C) İnzibati orqanlar tərəfindən
D) Məxfi hissə tərəfindən
E) Məxfi kargüzar tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
293. Başqa təşkilatlara ezam olunanlara hansı sənəd verilir (məxfi işlərlə əlaqədar)?
A) Səlahiyyətli olduğu barədə arayış
B) Təhsilinin olması barədə arayış
C) Vəzifəsinin olduğu barədə arayış
D) Buraxılışının olduğu barədə arayış
E) Ezamiyyətin məqsədi barədə arayış
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
294. Aşağıdakılardan hansı Mülki müdafiənin əsas xidmətlərinə aiddir?
A) Kimya və Radiasiyadan mühafizə
B) Tarix və elektromaqnitdən mühafizə
C) Neytron selindən mühafizə
D) Döyüş postunun mühafizəsi
E) Müşahidə postun mühafizəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
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295. 16 yaşına çatmamış və tam fəaliyyət qabiliyyətli hesab edilmiş tələbələr və digər şəxslərə
kimin qərarı və hansı forma üzrə buraxılış rəsmiləşdirilir?
A) Kadr və rejim üzrə müavinin qərarı ilə, yalnız məxfi məlumatlara
B) Təşkilat rəhbərinin qərarı ilə, yalnız şəxsi məlumatlara
C) Təşkilat rəhbərinin qərarı ilə, yalnız konfidensial məlumatlara
D) Təhlükəsizlik xidmətinin qərarı ilə, yalnız məxfi məlumatlara
E) Təşkilat rəhbərinin qərarı ilə, yalnız məxfi məlumatlara
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
296. Aşağıdakılardan hansı yerinə yetirdikləri vəzifələrinə görə mülki müdafiə dəstələri hesab
edilir?
A) Yüksək və ümumi hazırlıqlı
B) Gündəlik hazırlıqlı
C) Obyekt və ərazi qüvvələri
D) Kimyəvi təhlükəli obyektlərdə ixtisaslaşdırılmış dəstələr
E) Xidməti dəstələr və gündəlik hazırlıqlı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
297. Çağırışçı kimə deyilir?
A) İlkin hərbi qeydiyyata alınmış, hərbi xidmət keçməmiş18 yaşından 35 yaşınadək kişi cinsli
vətəndaşlar
B) İlkin hərbi qeydiyyata alınmamış, hərbi xidmət keçmiş 18 yaşından 37 yaşınadək kişi və qadın
cinsli vətəndaşlar
C) İlkin hərbi qeydiyyat alınmış, hərbi xidmət keçmiş 18 yaşından 40 yaşınadək qadın cinsli
vətəndaşlar
D) İlkin hərbi qeydiyyata alınmamış, hərbi xidmət keçməmiş 18 yaşından 37 yaşınadək kişi cinsli
vətəndaşlar
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E) İlkin hərbi qeydiyyata alınmamış və hərbi xidmət keçməmiş 18 yaşından 40 yaşınadək kişi
cinsli vətəndaşlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
298. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik sahəsində dövlətin vəzifələri hansılardır?
A) Səfərbərlik zamanı kütləvi informasiya vasitələrinin işə hazırlanması
B) Səfərbərlik zamanı ianə obyektlərinin işə hazırlanması
C) Səfərbərlik zamanı iaşə obyektlərinin işə hazırlanması
D) Səfərbərlik zamanı ehtiyat materiallar fondunun işə hazırlanması
E) Səfərbərlik zamanı kənd təsərrüfatı mallarının əhaliyə verilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun
2005-ci il tarixli 923-IIQ nömrəli AR-nin Qanununu
299. Aşağıdakılardan hansı yanğından mühafizə xidmətinin vəzifələrinə aiddir?
A) Yanğına qarşı sanitarya tədbirlərinin həyata keçirilməsi
B) Yanğına qarşı profilaktika tədbirlərini həyata keçirməkdən
C) Yanğına qarşı ştat vasitələrdən istifadə etmə tədbirlərinin hazırlanması
D) Yanğına qarşı su ehtiyatının toplanmasını həyata keçirmək
E) Yanğın söndürmə vasitələrinin sazlığını yoxlamaq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
300. Sülh dövründəki Fövqəladə hallar hansılardır? Daha dəqiq cavabı göstərin.
A) Daşqınlar, marxallar, sellər, zəlzələlər
B) Hidrosferin vəziyyəti, təbii, ekoloji, sosial, siyasi, iqtisadi
C) Təbii, texnogen, ekoloji, sosial-siyasi
D) Zəlzələlər, nəqliyyat, sənaye, təbi, ekoloji, sosial
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E) Təbii, ekoloji, sosial, siyasi, iqtisadi, nəqliyyat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
301. Baş vermə sahələrinə görə fövqəladə halların neçə növü var?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
302. Hansı Güclü təsirli zəhərləyici maddələrdən mühafizə planının 1-ci bölməsinə aiddir?
A) Müəssisədə istifadə olunan Güclü təsirli zəhərləyici maddələrin kimyəvi xüsusiyyətləri
B) Müəssisədə istifadə olunan Güclü təsirli zəhərləyici maddələrin fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri
C) Müəssisədə istifadə olunan Güclü təsirli zəhərləyici maddələrin fiziki xüsusiyyətləri
D) Müəssisədə istifadə olunan Güclü təsirli zəhərləyici maddələrin vizual xüsusiyyətləri
E) Müəssisədə istifadə olunan Güclü təsirli zəhərləyici maddələrin mexaniki xüsusiyyətləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: H. Ocaqov. Mülki müdafiə 2000-ci il, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin. təlmatı, 2016
303. Buraxılışı rəsmiləşdirilən şəxsin anketi kim tərəfindən imzalanır və hara təqdim olunur?
A) Kadr aparatının işçisi tərəfindən imzalanır və rejim üzrə müavinə təqdim edilir
B) Məxfi bölmə işçisi tərəfindən imzalanır və ümumi şöbəyə təqdim edilir
C) Kadr aparatının işçisi tərəfindən imzalanır və dövlət sirrinin mühafizəsi bölmələrinə təqdim
edilir
D) Məxfi bölmə işçisi tərəfindən imzalanır və insan resursları bölmələrinə təqdim edilir
E) Ümumi şöbə işçisi tərəfindən imzalanır və insan resursları bölmələrinə təqdim edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
304. İnventar uçotunda olan texniki sənədlərin sorğu işləri üçün hansı kartotekalar açılır ?
A) Rəqəmli kartotekaları və uçot vərəqələri
B) Əlifba kartotekaları və uçot vərəqələri
C) Axtarış kartotekaları və kataloqlar
D) Sorğu kartotekaları və kataloqlar
E) Sifariş kartotekaları və uçot vərəqələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi sənədlərlə iş
üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı
305. Təşkilat rəhbərlərinin məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılışı hansı tədbirləri keçirməklə
rəsmiləşdirilir?
A) Təhlükəsizlik orqanları tərəfindən əməliyyat tədbirləri keçirilməklə
B) Təhlükəsizlik orqanları tərəfindən istintaq tədbirləri keçirilməklə
C) Təhlükəsizlik orqanları tərəfindən yoxlama tədbirləri keçirilməklə
D) Təhlükəsizlik orqanları tərəfindən sorğu tədbirləri keçirilməklə
E) Təhlükəsizlik orqanları tərəfindən nəzarət tədbirləri keçirilməklə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
306. Təbii fəalkətlərin, qəzaların növündən və konkret vəziyyətdən asılı olaraq hansı xəbərdarlıq
siqnalından sonra MM qərargahı tərəfindən məlumat və ya göstəriş verilir?
A) "Hava həyacanı sovuşdu"
B) "Hava həyacanı"
C) "Hamının diqqətinə"
D) "Radiasiya təhlükəsi"
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E) "Kimya həyacanı"
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
307. Cari il üçün Mülki müdafiə tədbirlər planının tərtib edilməsi ardıcıllığını açıqlayın?
A) Mərkəzi (Yerli) icra Hakimiyyətinin tədbirləri, rayon (regional) Fövqəladə hallar və Mülki
Müdafiə şöbəsinin tədbirləri, obyektin tədbirləri bölməsi
B) Rayon (regional) Fövqəladə hallar və Mülki müdafiə şöbəsinin tədbirləri, Mərkəzi(Yerli) İcra
hakimiyyətinin tədbirləri, obyektin tədbirləri
C) Obyektin tədbirləri, Mərkəzi (Yerli) İcra hakimiyyətinin tədbirləri, rayon (regional) Fövqəladə
hallar və Mülki müdafiə şöbəsinin tədbirləri
D) Rayon (regional) Fövqəladə hallar və Mülki müdafiə şöbəsinin tədbirləri, obyektin tədbirləri
E) Rayon (regional) Fövqəladə hallar və Mülki müdafiə şöbəsinin tədbirləri, Mərkəzi (Yerli)
Mərkəzi (Yerli) İcra hakimiyyətinin tədbirləri Mülki müdafiə kurslarının tədbirləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
308. Aşağıdakılardan hansı sülh dövründə baş verə biləcək fövqəladə hallara aiddir?
A) Geofiziki fövqəladə hallar
B) Texnogen xarakterli fövqəladə hallar
C) Nəqliyyatda baş verən qəzalar
D) Metroloji xarakterli fövqəladə hallar
E) Sənaye müəssisələrində baş verə biləcək qəzalar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
309. Aşağıdakılardan hansı müharibə dövründə baş verə biləcək fövqəladə hallara aiddir?
A) Sosial-siyasi xarakterli fövqəladə hallar
B) Təbii xarakterli fövqəladə hallar
C) Ekoloji xarakterli fövqəladə hallar
D) Texnogen xarakterli fövqəladə hallar
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E) Nüvə partlayışı zamanı fövqəladə hallar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
310. Hansı aparat rəhbər heyətin mərkəzi çağırış dayağına aiddir?
A) P-64
B) P-104
C) P-132
D) P-164
E) P-264
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
311. Məxfi kargüzarlıqda istifadə edilən jurnallar, kartotekalar və işlər hansı tarixdən uçota
götürülür?
A) Jurnallar, kartotekalar bağlandığı və işlər açıldığı andan
B) Jurnallar, kartotekalar və işlər açıldığı andan
C) Jurnallar, kartotekalar açıldığı və işlər bağlandığı andan
D) Jurnallar, kartotekalar və işlər bağlandığı andan
E) Jurnallar, kartotekalar rübün sonunda və işlər ilin sonunda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi sənədlərlə iş
üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı
312. Respublikanın xaricdəki təşkilatlarına, konsulluqlara, nümayəndəliklərə ezam olunanlara
məxfi məlumatlarla işləməyə ehtiyac yarandıqda buraxılış kim tərəfindən hazırlanır?
A) Həmin təşkilatların rejim üzrə müavinləri tərəfindən
B) Həmin təşkilatların rəhbərləri tərəfindən
C) Həmin təşkilatların kadr orqanları tərəfindən
D) Həmin təşkilatların məxfi şöbələri tərəfindən
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E) Təhlükəsizlik orqanlarının rəhbərləri tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
313. Dövlət hakimiyyəti orqanlarının tərkibinə daxil olan təşkilatların rəhbərlərinin dövlət sirri ilə
buraxılışı haqqında qərarı kim qəbul edilir?
A) Bu orqanların rəhbərləri tərəfindən
B) Bu orqanların rejim üzrə müavinləri tərəfindən
C) Bu orqanların məxfi hissə rəhbərləri tərəfindən
D) Bu orqanların ekspert komissiyası tərəfindən
E) Bu orqanların idarələrarası komissiyası tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
314. Nəticələrin miqyasına görə Fövqəladə hadisələr necə təsnif olunur?
A) Texnogen, təbii, obyekt miqyaslı, yerli, regional və qlobal fövqəladə hadisələr
B) Respublika miqyaslı, yerli, regional və qlobal fövqəladə hadisələr
C) Lokal, obyekt miqyaslı, yerli, regional və qlobal fövqəladə hadisələr
D) Ölkə miqyaslı, lokal, obyekt miqyaslı, yerli, regional
E) Şəhər miqyaslı, obyekt miqyaslı, yerli, regional
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
315. I qrup Mülki müdafiə əmlakı kimlər üçün nəzərdə tutulub?
A) Rəhbər heyət
B) Bütün insanlar
C) İşləyənlər üçün
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D) Qocalar və xəstələr
E) Qadınlar və uşaqlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
316. Qovluğa (alboma) inventar nömrəsi hansı qeydiyyat jurnalı üzrə verilir?
A) Daxil olan sənədlərin uçotu jurnalı üzrə
B) Hazırlanmış sənədlərin uçotu jurnalı üzrə İki
C) Kitab şəklinə salınmış yazılı materialların inventar uçotu jurnalı üzrə
D) Sənədlərin ilkin uçotu jurnalı üzrə
E) İş dəftərlərinin uçotu jurnalı üzrə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi sənədlərlə iş
üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı
317. Tibb müəssisələrinin bazası əsasında yaradılmış xidmət rəisi vəzifəsini kim icra edir?
A) Rayonun baş həkimi
B) Rayonun baş iqtisadçısı
C) Rayonun baş terapevti
D) Rayonun rabitə rəisi
E) Ryonun icra hakimiyyəti orqanlarından biri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov
318. II qrup Mülki müdafiə əmlakı kimlər üçün nəzərdə tutulub?
A) Rəhbər heyət
B) Bütün işçilər
C) İşləməyən əhali
D) Qocalar və xəstələr
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E) Qadınlar və uşaqlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
319. Obyekt Fövqəladə hallar komissiyasının sədri Mülki müdafiə kurslarında neçə ildən bir
hazırlanır?
A) 6
B) 2
C) 3
D) 5
E) 4
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
320. Buraxılış formasının birincidən ikinciyə, ikincidən üçüncüyə dəyişdirilməsi kimin sərəncamı
ilə həyata keçirilir?
A) Məxfi hissə rəisinin
B) Təşkilat rəhbərinin
C) Təhlükəsiz xidmətinin
D) Ekspert komissiyasının
E) İdarələrarası komissiyanın
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
321. S-40 elektro sirenası hansı məsafədən eşidilir?
A) 400-700 m
B) 800-900 m
C) 500-1000 m
D) 300-700 m
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E) 100-900 m
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
322. Mülki müdafiə işlərinə gündəlik rəhbərlik kimlər tərəfindən təşkil edilib həyata keçirilir?
A) Fövqəladə Hallar Komissiyası
B) Mülki müdafiə qərargahı
C) Mülki müdafiə rəhbəri
D) Mülki müdafiə mühəndisi
E) Mülki müdafiə qərargahı, Mülki müdafiə işçisi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Fövqəladə hallar Nazirliyinin təlimatı
323. Mülki Müdafiə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu nə vaxt imzalanıb?
A) 30.12.1998-ci il
B) 25.09.1998-ci il
C) 30.12.1997-ci il
D) 25.09.1997-ci il
E) 25.04.1998-ci il
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Mülki müdafiə» Bakı-2000-ci il, H.Ocaqov
324. İşlərin bağlanması necə həyat keçirilir?
A) Məxfilik qrifi, bağlanma tarixi, vərəqlərin sayı, inventar nömrəsi barədə qeydləri işlər
nomenklaturunda göstərməklə
B) Məxfilik qrifi, açılma tarixi, vərəqlərin sayı, inventar nömrəsi barədə qeydləri işlər
nomenklaturunda göstərməklə
C) Məxfilik qrifi, açılma və bağlanma tarixi, inventar nömrəsi barədə qeydləri işlər
nomenklaturunda göstərməklə
D) Məxfilik qrifi, bağlanma tarixi, vərəqlərin sayı, daxilolma nömrəsi barədə qeydləri işlər
nomenklaturunda göstərməklə
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E) Konfidensiallığı, bağlanma tarixi, vərəqlərin sayı, inventar nömrəsi barədə qeydləri işlər
nomenklaturunda göstərməklə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17 oktyabr
2002-ci il qərarı
325. Aşağıdakılardan hansı Rayon qərargahının əsas vəzifələrindən biridir?
A) Mülki müdafiə xidmətləri və dəstələrinin şəxsi heyətinin hazırlığını təşkil etmək və onun
keçirilməsinə nəzarət etmək
B) Mülki müdafiə qoşunlarının hazırlığını təşkil etmək
C) Ümum məqsədli dəstələrin hazırlanması üçün tədbirlər planının hazırlanması
D) Xilasetmə dəstələrinin iş planlarını hazırlamaq
E) Qəza xilasetmə qüvvələrinin hazırlanması üzrə tədbirlər planının hazırlanması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mülki müdafiə, Bakı-2010, H.Ocaqov

326. 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
327. 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
328. 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
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127
329. 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
330. 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
331. 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
332. 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
333. 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
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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
334. 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
335. 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
336. Nə zaman yüklərin yüksəkliyə qaldırılmasına icazə verilir?
A) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən çox
olmadıqda
B) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən
çox olmadıqda
C) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 4 m-dən çox
olmadıqda
D) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 4 m-dən
çox olmadıqda
E) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 5 m-dən çox
olmadıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526
337. 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
338. Elektrik cərəyanının təsirindən qoruyan mühafizə vasitəsini göstərin?
A) Dezaktivasiya vasitələri
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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
339. 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
340. 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
341. 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
342. 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
343. 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
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunları
344. 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
345. 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

346. 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
347. 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
348. Süni tənəffüs hansı yollar ilə verilir?
A) Yalnız ağızdan-ağıza
B) Yalnız ağızdan-buruna
C) Ağızdan-ağıza, ağızdan-buruna
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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
349. 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
350. 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
351. 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
352. 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
353. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?
A) Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
B) Tək bir adamı qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
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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
354. 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
355. 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
356. 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
357. 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
358. 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
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359. 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
360. 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
361. 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
362. 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
363. 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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