Böyük metodist (Keyfiyyətin təminatı şöbəsi) vəzifəsi üzrə test
tapşırıqları
1. Təhsilalanlara elmlərin ümumi əsaslarının öyrədilməsini, zəruri bilik, bacarıq və vərdişlərin
aşılanmasını, onların həyata və əmək fəaliyyətinə hazırlanmasını təmin edən təhsil pilləsi hansıdır?
A) Məktəbəqədər təhsil
B) Peşə təhsili
C) Ali təhsil
D) Ümumi təhsil
E) Orta ixtisas təhsili
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

2. Müstəqil və ya universitetlərin struktur bölməsi olaraq, konkret ixtisaslar üzrə ali təhsilli
mütəxəssis hazırlığını, orta ixtisas və əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən, tətbiqi tədqiqatlar
aparan ali təhsil müəssisəsi:
A) Gimnaziya
B) Kollec
C) İnstitut
D) Məktəb
E) Lisey
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

3. Ali təhsil müəssisəsində müəllimlərə verilən elmi ad və seçkili vəzifə:
A) Magistr
B) Dissertant
C) Tyutor
D) Doktorant
E) Dosent

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

4. Milli təhsil sisteminin dünya təhsil sisteminə səmərəli formada qoşulması, uyğunlaşması və
qovuşması əsasında inkişafı təhsil sahəsində dövlət siyasətinin hansı prinsipidir?
A) Varislik
B) Səmərəlilik
C) İnteqrasiya
D) Demokratiklik
E) Bərabərlik
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

5. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin fasiləsizlik, vəhdətlik, daimilik prinsipi dedikdə nə başa
düşülür?
A) Mövcud təhsil standartları, tədris proqramları və planları əsasında təhsilin bir neçə səviyyədə
əldə edilməsi imkanı, təhsilin ayrı-ayrı pillələri arasında sıx dialektik qarşılıqlı əlaqənin təmin
olunması və onun insanın bütün həyatı boyu ardıcıl davam etməsi
B) Milli və ümumbəşəri dəyərlərin qorunması və onların dialektik vəhdətinin təmin edilməsi
əsasında dünyəvi təhsil sisteminin yaradılması və inkişaf etdirilməsi
C) Təhsilalanların azad düşüncə ruhunda tərbiyə edilməsi, təhsilin dövlət-ictimai əsaslarla
təşkilində və idarə edilməsində səlahiyyət və azadlıqların genişləndirilməsi, təhsil müəssisələrinin
muxtariyyətinin artırılması
D) Milli və ümumbəşəri dəyərlərin, şəxsiyyətin azad inkişafının, insan hüquqları və azadlıqlarının,
sağlamlığın və təhlükəsizliyin, ətraf mühitə və insanlara qayğı və hörmətin, tolerantlıq və
dözümlülüyün prioritet kimi qəbul olunması
E) Bütün vətəndaşların bərabər şərtlər əsasında təhsil almasına imkanlar yaradılması və təhsil
hüququnun təmin olunması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

6. Hansı təhsil müəssisələri istisna olmaqla, təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin keyfiyyətini
yüksəltmək və beynəlxalq əlaqələrini genişləndirmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
mövcud normativ hüquqi aktlarının tələblərini gözləməklə müstəqil olaraq xarici tərəfdaşlarla
birlikdə ölkə daxilində və xarici dövlətlərdə müştərək struktur bölmələri yaratmaq hüququ vardır?
A) Dövlət təhsil müəssisələri
B) Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri
C) Peşə təhsili müəssisələri
D) Özəl təhsil müəssisələri
E) Ali təhsil müəssisələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

7. Evdə təhsil dedikdə nə başa düşülür?
A) Tədris prosesinin elektron, telekommunikasiya, proqram-texniki vasitələr əsasında təşkil
olunduğu təhsilalma forması
B) Müxtəlif səbəblərdən uzun müddət təhsildən kənarda qalmış şəxslər, habelə müəyyən bir sahə
üzrə xüsusi istedadı ilə fərqlənən şagirdlər üçün tətbiq edilən təhsil forması
C) Müvafiq təhsil proqramlarına uyğun olaraq ümumi təhsilin evdə təşkili forması
D) Müxtəlif kurslarda, dərnəklərdə və fərdi məşğələlərdə əldə edilən və təhsil haqqında dövlət
sənədinin verilməsi ilə müşayiət olunmayan təhsil forması
E) Təhsil haqqında dövlət sənədinin verilməsi ilə başa çatan təhsil forması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

8. Hansı təhsil fasiləsiz təhsilin və peşə hazırlığının tərkib hissəsi olmaqla, ali, orta ixtisas və peşə
təhsili pillələrinin hər hansı birini bitirmək haqqında dövlət sənədi olan hər bir vətəndaşın fasiləsiz
təhsil almaq imkanını təmin edir və insan potensialının inkişafı, kadrların intellektual və peşə
hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi və təkmilləşdirilməsi, onların daim dəyişən və yeniləşən əmək
şəraitinə uyğunlaşdırılması, yaşlı vətəndaşların ölkənin sosial, iqtisadi, siyasi və mədəni həyatında
fəal və səmərəli iştirakının təmin edilməsi vəzifəsini daşıyır?
A) Ümumi təhsil
B) Peşə təhsili

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Ali təhsil
D) Xüsusi təhsil
E) Əlavə təhsil
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

9. Milli və ümumbəşəri dəyərlərin, şəxsiyyətin azad inkişafının, insan hüquqları və azadlıqlarının,
sağlamlığın və təhlükəsizliyin, ətraf mühitə və insanlara qayğı və hörmətin, tolerantlıq və
dözümlülüyün prioritet kimi qəbul olunması təhsil sahəsində dövlət siyasətinin hansı prinsipidir?
A) Fasiləsizlik
B) Millilik
C) Vəhdətlik
D) Daimilik
E) Humanistlik
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

10. Ali tibb təhsili təhsil proqramlarına və dövlət ali tibb təhsili standartlarına uyğun olaraq, hansı
səviyyələrdə aparılır?
A) Magistratura və doktorantura
B) Əsas (baza ali) tibb təhsili və magistratura
C) Magistratura və dissertantura
D) Əsas (baza ali) tibb təhsili və rezidentura
E) Doktorantura və dissertantura
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

11. Müəyyən sahə üzrə ali, orta ixtisas və əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən, fundamental,
nəzəri-metodoloji, pedaqoji-metodiki və tətbiqi elmi tədqiqatlar aparan ali təhsil müəssisəsi necə
adlanır?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Akademiya
B) Kampus
C) Lisey
D) Kollec
E) Gimnaziya
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

12. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi ali təhsil müəssisələri və ixtisaslar üzrə
bakalavriat səviyyəsində hazırlıq qruplarında tədrisin sonunda keçirilən buraxılış imtahanları
nəticəsində müvəffəqiyyət qazanan tələbələr ali təhsil müəssisələrinin neçənci kursuna qəbul
olunurlar?
A) Üçüncü kursuna
B) Birinci kursuna
C) Beşinci kursuna
D) İkinci kursuna
E) Dördüncü kursuna
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

13. Ali təhsil müəssisəsinin tədris planlarına uyğun olaraq tədris fənlərini, semestrlər üzrə
kreditlərin miqdarını, təhsilverənləri və tyutorları sərbəst seçmək aiddir:
A) Təhsilverənlərin hüququna
B) Valideynlərin vəzifəsinə
C) Təhsilalanların hüququna
D) Təhsilverənlərin vəzifəsinə
E) Valideynlərin hüququna
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

14. "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə əlavə təhsilin həyata keçirildiyi
yerlərdən biri səhvdir:
A) Təhsil müəssisələrində yaradılmış müvafiq strukturlar
B) Müvafiq sahə üzrə fəaliyyətinə lisenziya verilmiş digər müəssisələr
C) İxtisasartırma və yenidənhazırlanma qurumları
D) Stajkeçmə və peşə hazırlığı kursları
E) Kolleclər və ali təhsil müəssisələrinin müvafiq struktur bölmələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

15. "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə aşağıdakılardan hansı biri
təhsilalanların hüququdur?
A) Müəyyən edilmiş hallarda və qaydada mükafatlandırılmaq və təltif olunmaq
B) Üzrsüz səbəblərdən dərsdənyayınma hallarına yol verməmək, verilən tapşırıqları vaxtında və
keyfiyyətlə yerinə yetirmək
C) Şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək
D) Həyat və sağlamlığı üçün təhlükəsiz və zərərsiz təhsil şəraiti ilə təmin olunmaq
E) Tədrisin formasını, metodlarını və vasitələrini sərbəst seçmək, tədris-metodik vəsaitlərlə təmin
olunmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

16. Aşağıdakılardan hansı biri təhsil sahəsində dövlətin vəzifələrindəndir?
A) Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin və dövlət proqramlarının həyata keçirilməsinin
monitorinqini aparmaq
B) Uşaq və gəncləri fiziki və psixi zorakılığın bütün formalarından qorumaq, onları zərərli
vərdişlərdən çəkindirmək, təhsilalanların təhlükəsizliyinin və sağlamlığının mühafizəsində iştirak
etmək
C) Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Təhsilalanlarda müasir tələblərə və şəraitə uyğunlaşmaq, rəqabət qabiliyyətli olmaq,
informasiya cəmiyyətində yaşayıb fəaliyyət göstərmək, ünsiyyət yaratmaq, məntiqi, tənqidi və
yaradıcı düşünmək bacarığını formalaşdırmaq
E) Pedaqoji işçilərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

17. "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət ümumi təhsil
müəssisələrinə ilk dəfə işə qəbul olunanlar neçə il müddətində sertifikatlaşdırmadan keçmirlər?
A) 5 il
B) 4 il
C) 3 il
D) 2 il
E) 1 il
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

18. "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq aşağıdakılardan
hansı biri təhsilverənlərin hüququdur?
A) Şəxsi nümunəsi ilə təhsilalanlarda milli və ümumbəşəri dəyərlərə, cəmiyyətə, ətraf mühitə
hörmət və qayğı hissləri aşılamaq
B) Həyat və sağlamlığı üçün təhlükəsiz və zərərsiz təhsil şəraiti ilə təmin olunmaq
C) Təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq təhsil prosesinin təşkilində və idarə
olunmasında fəal iştirak etmək, təkliflər irəli sürmək
D) İxtisasını artırmaq, yeni ixtisas almaq, staj keçmək, ixtisas və elmi dərəcəsini yüksəltmək
E) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın müəyyən etdiyi qaydada biliyinin
yenidən qiymətləndirilməsini tələb etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

19. Təhsil sistemində mülkiyyət münasibətləri ilə bağlı qeyd olunan mülahizələrdən hansı
doğrudur?
A) Təhsil müəssisəsi göstərdiyi xidmətlər nəticəsində daşınar və daşınmaz əmlak, o cümlədən bina,
avadanlıq, yeni texnologiya, nəqliyyat vasitələri və s. əldə edə bilməz
B) Dövlət mülkiyyətində olan bütün təhsil müəssisələrinin özəlləşdirilməsi qadağandır
C) Dövlət təhsil müəssisəsinin büdcədənkənar mənbələrdən daxil olan vəsaitlər hesabına əldə
etdiyi əmlak onun mülkiyyətinə daxil edilmir
D) Təhsil müəssisəsinin əmlakının idarə olunması ilə bağlı fəaliyyətinə nəzarəti rektor və ya onun
səlahiyyət verdiyi şəxs həyata keçirir
E) Təhsil müəssisəsi təsisçi tərəfindən torpaq sahəsi, bina və qurğular, avadanlıq, təhsil, istehsal,
sosial, mədəni, tibb, iaşə və idman obyektləri, maddi-texniki baza və digər əmlakla təmin edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

20. Milli və ümumbəşəri dəyərlərin qorunması və onların dialektik vəhdətinin təmin edilməsi
əsasında dünyəvi təhsil sisteminin yaradılması və inkişaf etdirilməsi təhsil sahəsində dövlət
siyasətinin hansı prinsipidir?
A) Millilik və dünyəvilik
B) Varislik
C) Humanistlik
D) Fasiləsizlik və daimilik
E) Demokratiklik
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

21. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan
şəxslərin Azərbaycan Respublikasında təhsilin hər hansı pilləsində təhsil alması və ya ixtisas
artırması Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq,
nəyin əsasında həyata keçirilə bilməz?
A) Dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş kvota
B) Müxtəlif fondların vəsaitləri
C) Təhsil müəssisəsinin birbaşa bağladığı müqavilələr

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Təhsil qrantı proqramı
E) Hüquqi və fiziki şəxslərin birbaşa bağladıqları müqavilələr
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

22. Müvafiq qanunvericiliyə əsasən təhsil proqramına (kurikuluma) daxildir:
A) Təhsil məhsulu
B) Təhsil investisiyası
C) Təhsil françayzinqi
D) Təhsil krediti
E) Qiymətləndirmə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

23. Təhsilin məzmununa və təşkilinə dair ümumi tələblərlə bağlı aşağıdakı bəndlərdən hansı
düzgündür?
A) Uşaqlar arasında dövriyyəsi qadağan edilən informasiya məhsulunun uşaqlar üçün nəzərdə
tutulmuş təhsil müəssisələrində və ya həmin müəssisələrin sərhədindən yüz metrdən az olan
məsafədə yayılmasına yol verilmir
B) Dərslikdə, dərs vəsaitində, tədris materialında, məktəb gündəliyində, dəftərdə, albomda,
yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün nəzərdə tutulmuş kitabda xüsusi hallarda reklam yerləşdirilə
bilər
C) Yetkinlik yaşına çatmayanlara mənəvi və fiziki baxımdan zərərli təsir göstərə bilən reklam
məktəbəqədər və ümumi təhsil müəssisələrinin ərazilərindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi məsafədən yaxın yerləşdirilə bilməz
D) İdman mərc oyunlarının, lotereyaların açıq məkanda reklamı uşaq və təhsil müəssisələrindən
azı 150 metr kənarda olan reklam daşıyıcılarında yerləşdirilir
E) Təhsil müəssisələrində gənclər arasında insanın immunçatışmazlığı virusu infeksiyasının, cinsi
yolla keçən infeksiyaların profilaktikası və bu sahədə bilik səviyyəsinin artırılması məqsədi ilə
xüsusi fənlər tədris olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

24. Təhsilin məzmununa və təşkilinə dair ümumi tələblərdən doğru olanını müəyyən edin.
A) Milli təhsil sisteminin dünya təhsil sisteminə inteqrasiyasını, beynəlxalq standartlara cavab
verən təhsil şəraitinin və mühitinin yaradılmasını təmin etmək
B) Milli təhsil sisteminin inkişafı üçün müxtəlif istiqamətli dövlət proqramlarını təsdiq etmək və
onların icrasına nəzarəti həyata keçirmək
C) Təhsil sahəsinin inkişafına ayrılan dövlət büdcəsi vəsaitlərinin həcmini və dövlət təhsil
qrantlarının məbləğini müəyyən etmək və dövlət təhsil müəssisələrinin maliyyələşdirilməsini
həyata keçirmək
D) Cəmiyyətin yüksək səviyyəli və rəqabət qabiliyyətli kadr potensialına tələbatının ödənilməsi
üçün real zəmin yaratmaq
E) Xarici dövlətlərin ali təhsilə aid kvalifikasiyalarının tanınması qaydalarını müəyyən etmək və
kvalifikasiyaların tanınmasını həyata keçirmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

25. Təhsil sistemində elmi araşdırmalar təhsili idarəetmə orqanları tabeliyində fəaliyyət göstərən
hansı qurumlarda aparıla bilməz?
A) Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində
B) Ali təhsil müəssisələrində
C) Elmi tədqiqat strukturlarında
D) Ali təhsil müəssisələrinin müvafiq bölmələrində
E) Ali təhsil müəssisələrinin müvafiq qurumlarında
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

26. Təhsilin pillələri və səviyyələri ilə bağlı verilən müddəalardan hansı doğrudur?
A) Hər bir təhsil pilləsi və səviyyəsi yekun qiymətləndirmənin nəticələrinə uyğun olaraq
məzunlara təhsil haqqında dövlət sənədinin verilməsi ilə başa çatır
B) Təhsilalanın əvvəlki pillədə və səviyyədə əldə etdiyi nailiyyətlər növbəti pillədə və səviyyədə
təhsilin davam etdirilməsində nəzərə alınır

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Vətəndaşların peşə təhsili üzrə formal təhsil forması vasitəsilə əldə etdikləri bilik, bacarıq,
səriştə və təcrübənin qiymətləndirilməsi məqsədilə imtahanın keçirilməsi müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada həyata keçirilir
D) Hər bir təhsil pilləsi və səviyyəsi attestasiyanın nəticələrinə uyğun olaraq məzunlara təhsil
haqqında dövlət sənədinin verilməsi ilə başa çatır
E) Peşə təhsili üzrə formal təhsil forması vasitəsilə əldə edilmiş bilik, bacarıq, səriştə və təcrübənin
qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar göstərilən xidmətlərə görə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
tərəfindən müəyyən edilmiş məbləğdə xidmət haqqı ödənilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

27. "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə qeyd edilənlərdən hansı təhsil
proqramına (kurikuluma) daxil deyil?
A) Təhsil məhsulu
B) Fənlər üzrə tədris proqramları
C) Qiymətləndirmə
D) Metodik təminatla bağlı tövsiyələr
E) Tədris planı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

28. Təhsil müəssisəsinin tipləri və növləri baxımından uyğunluğu müəyyən edin.
1. Mərkəzlər;
2. Uşaq-gənclər idman məktəbləri;
3. Gimnaziyalar;
4. Kolleclər.
a) Orta ixtisas təhsili müəssisələri;
b) Ümumi təhsil müəssisələri;
c) Əlavə təhsil müəssisələri;
d) Məktəbdənkənar təhsil müəssisələri.
A) 1-a; 2-c; 3-d; 4-b
B) 1-c; 2-d; 3-b; 4-a
C) 1-a; 2-d; 3-b; 4-c

Rəy və təklifləriniz üçün
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D) 1-c; 2-b; 3-d; 4-a
E) 1-a; 2-b; 3-c; 4-d
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

29. Aşağıdakı bəndlərdən hansılar təhsilalanların vəzifəsidir?
1. Dövlət təhsil standartlarına uyğun bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmək;
2. Təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinin tələblərinə riayət etmək;
3. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada attestasiyadan keçmək;
4. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək;
5. Təhsil sahəsində qanunvericiliyin tələblərinə, etik normalara və təlim-tərbiyə prosesi ilə bağlı
qaydalara əməl etmək;
6. Sağlam həyat tərzi keçirmək;
7. Təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi, psixoloqu və həmkarları ilə əməkdaşlıq etmək.
A) 3, 5, 6, 7
B) 1, 3, 4, 7
C) 2, 4, 5, 6
D) 2, 3, 4, 5
E) 1, 2, 5, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

30. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərinə aid deyil:
1. Şəffaflıq;
2. İnteqrasiya;
3. Humanistlik;
4. Aşkarlıq;
5. Səmərəlilik;
6. Qanunçuluq;
7. Ümumilik;
8. Dünyəvilik;
9. Liberallaşma.
A) 1, 2, 6, 7
B) 2, 3, 6, 8
C) 1, 4, 6, 7

Rəy və təklifləriniz üçün
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D) 3, 5, 7, 8
E) 2, 4, 5, 9
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

31. "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən universitet və akademiya
arasında nə kimi fərq vardır?
A) Universitet müəyyən sahə üzrə ali, orta ixtisas və əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən,
fundamental, nəzəri-metodoloji, pedaqoji-metodiki və tətbiqi elmi tədqiqatlar aparan ali təhsil
müəssisəsi olduğu halda, akademiya müstəqil və ya universitetlərin struktur bölməsi olaraq,
konkret ixtisaslar üzrə ali təhsilli mütəxəssis hazırlığını, orta ixtisas və əlavə təhsil proqramlarını
həyata keçirən, tətbiqi tədqiqatlar aparan ali təhsil müəssisəsidir
B) Universitet ali təhsilin bütün səviyyələri üzrə geniş spektrli mütəxəssislər hazırlığını, orta
ixtisas və, əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən, fundamental, nəzəri-metodoloji, pedaqojimetodiki və tətbiqi elmi tədqiqatlar aparan çoxprofilli aparıcı ali təhsil müəssisəsi olduğu halda,
akademiya orta ixtisas proqramları əsasında təhsil xidmətləri göstərən və subbakalavr peşə-ixtisas
dərəcəsi vermək hüququ olan təhsil müəssisəsidir
C) Universitet müəyyən sahə üzrə ali, orta ixtisas və əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən,
fundamental, nəzəri-metodoloji, pedaqoji-metodiki və tətbiqi elmi tədqiqatlar aparan ali təhsil
müəssisəsi olduğu halda, akademiya ali təhsilin bütün səviyyələri üzrə geniş spektrli mütəxəssislər
hazırlığını, orta ixtisas və, əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən, fundamental, nəzərimetodoloji, pedaqoji-metodiki və tətbiqi elmi tədqiqatlar aparan çoxprofilli aparıcı ali təhsil
müəssisəsidir
D) Universitet müstəqil və ya universitetlərin struktur bölməsi olaraq, konkret ixtisaslar üzrə ali
təhsilli mütəxəssis hazırlığını, orta ixtisas və əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən, tətbiqi
tədqiqatlar aparan ali təhsil müəssisəsi olduğu halda, akademiya müəyyən sahə üzrə ali, orta
ixtisas və əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən, fundamental, nəzəri-metodoloji, pedaqojimetodiki və tətbiqi elmi tədqiqatlar aparan ali təhsil müəssisəsidir
E) Universitet ali təhsilin bütün səviyyələri üzrə geniş spektrli mütəxəssislər hazırlığını, orta ixtisas
və, əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən, fundamental, nəzəri-metodoloji, pedaqoji-metodiki
və tətbiqi elmi tədqiqatlar aparan çoxprofilli aparıcı ali təhsil müəssisəsi olduğu halda, akademiya
müəyyən sahə üzrə ali, orta ixtisas və əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən, fundamental,
nəzəri-metodoloji, pedaqoji-metodiki və tətbiqi elmi tədqiqatlar aparan ali təhsil müəssisəsidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

32. Müvafiq qanunvericiliyə görə ümumi təhsilin hansı səviyyələri var? Tam və doğru cavabı
müəyyən edin.
1. Ümumi orta təhsil;
2. Orta təhsil;
3. Məktəbəhazırlıq təhsili;
4. İbtidai təhsil;
5. Tam orta təhsil;
6. Yüksək ümumi təhsil.
A) 1, 5
B) 2, 4
C) 3, 5
D) 2, 3, 6
E) 1, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

33. Təhsil hüququna dövlət təminatı ilə bağlı qeyd edilən mülahizələrdən yanlış olanlarını seçin.
1. Dövlət müəyyən hallarda milli təhsil ənənələrinin qorunmasına, inkişafına və innovasiyaların
tətbiqinə təminat verir;
2. Dövlət maddi vəziyyətindən asılı olmayaraq, istedadlı şəxslərin təhsilini davam etdirməsinə
təminat verir, sosial müdafiəyə ehtiyacı olanların təhsil almasına şərait yaradır;
3. Dövlət hər bir vətəndaşın icbari tam orta təhsil almaq hüququnu təmin edir;
4. Dövlət xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təhsili ilə bağlı xüsusi layihələr və proqramlar həyata
keçirir;
5. Dövlət təhsil müəssisələrində hər bir təhsilalan pulsuz ümumi və orta ixtisas təhsili almaq
hüququna malikdir.
A) 1, 2, 5
B) 2, 3, 4
C) 1, 3, 5
D) 1, 2, 4
E) 2, 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

Rəy və təklifləriniz üçün
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34. Təhsil prosesinin iştirakçıları arasında uyğunluğu müəyyən edin.
1. Kitabxanaçılar;
2. Tibbi xidmət işçiləri;
3. Rezidentlər.
a) Tədrisə köməkçi heyət;
b) Təhsilalanlar;
c) Təhsilverənlər.
A) 1-b; 2-a; 3-c
B) 1-a; 2-c; 3-b
C) 1-c; 2-a; 3-b
D) 1-a; 2-b; 3-c
E) 1-c; 2-b; 3-a
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

35. Dövlət təhsil standartlarına uyğun ayrı-ayrı təhsil pillələri və səviyyələri üzrə təhsilin
məzmununu və mənimsənilmə qaydalarını müəyyən edən kurikuluma daxildir:
1. Müvafiq təhsil texnologiyaları;
2. Fənlər üzrə tədris proqramları;
3. İnnovasiya;
4. Metodik təminatla bağlı tövsiyələr;
5. Təhsil xidmətləri;
6. Tədris planı;
7. Təhsil müəssisəsi.
A) 1, 2, 4, 7
B) 2, 4, 5, 6
C) 3, 4, 5, 7
D) 2, 3, 4, 5
E) 1, 2, 4, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

Rəy və təklifləriniz üçün
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36. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Müvafiq peşə-ixtisas təhsili istiqamətinin tərkib hissələrindən biri üzrə alınan peşə ixtisası;
2. Müxtəlif təşəbbüslər, elmi tədqiqatlar əsasında formalaşan mütərəqqi xarakterli yeniliklər;
3. Müvafiq təhsil haqqında dövlət sənədində təsbit olunan peşə, bir peşə daxilində fəaliyyət növü.
a) İxtisas;
b) İxtisaslaşma;
c) İnnovasiya.

A) 1-a; 2-c; 3-b
B) 1-b; 2-a; 3-c
C) 1-a; 2-b; 3-c
D) 1-b; 2-c; 3-a
E) 1-c; 2-b; 3-a
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

37. Formal təhsil və qeyri-formal təhsil arasında nə kimi fərq vardır?
A) Formal təhsil müxtəlif kurslarda, dərnəklərdə və fərdi məşğələlərdə əldə edilən və təhsil
haqqında dövlət sənədinin verilməsi ilə müşayiət olunmayan təhsil forması olduğu halda, qeyriformal təhsil özünütəhsil yolu ilə biliklərə yiyələnmənin formasıdır
B) Formal təhsil təhsil haqqında dövlət sənədinin verilməsi ilə başa çatan təhsil forması olduğu
halda, qeyri-formal təhsil müxtəlif kurslarda, dərnəklərdə və fərdi məşğələlərdə əldə edilən və
təhsil haqqında dövlət sənədinin verilməsi ilə müşayiət olunmayan təhsil formasıdır
C) Formal təhsil təhsil haqqında dövlət sənədinin verilməsi ilə başa çatan təhsil forması olduğu
halda, qeyri-formal təhsil özünütəhsil yolu ilə biliklərə yiyələnmənin formasıdır
D) Formal təhsil tədris prosesinin elektron, telekommunikasiya, proqram-texniki vasitələr
əsasında təşkil olunduğu təhsilalma forması olduğu halda, qeyri-formal təhsil özünütəhsil yolu ilə
biliklərə yiyələnmənin formasıdır
E) Formal təhsil özünütəhsil yolu ilə biliklərə yiyələnmənin forması olduğu halda, qeyri-formal
təhsil müxtəlif kurslarda, dərnəklərdə və fərdi məşğələlərdə əldə edilən və təhsil haqqında dövlət
sənədinin verilməsi ilə müşayiət olunmayan təhsil formasıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

Rəy və təklifləriniz üçün
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38. Təhsilalanların hüquqlarını müəyyən edin.
1. Həyat və sağlamlığı üçün təhlükəsiz və zərərsiz təhsil şəraiti ilə təmin olunmaq;
2. Təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunmasında fəal iştirak etmək, öz fikir və mülahizələrini
sərbəst ifadə etmək;
3. Tədrisin formasını, metodlarını və vasitələrini sərbəst seçmək;
4. Şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək;
5. Təhsil müəssisəsinin mövcud infrastrukturundan istifadə etmək.
A) 2, 4, 5
B) 1, 3, 5
C) 2, 3, 4
D) 1, 2, 5
E) 1, 2, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

39. Aşağıdakılardan hansılar təhsilverənlərin hüquqlarına aiddir?
1. Həyat və sağlamlığı üçün təhlükəsiz və zərərsiz təhsil şəraiti ilə təmin olunmaq;
2. Müəyyən edilmiş hallarda və qaydada mükafatlandırılmaq və təltif olunmaq;
3. Normal əmək, elmi-pedaqoji iş və təhsil şəraiti, müasir standartlara cavab verən texnologiyalarla
təmin olunmaq;
4. Şərəf və ləyaqəti aşağılayan, fiziki, mənəvi və psixoloji zorakılıq hallarından, insan hüquqlarına
zidd hərəkətlərdən müdafiə olunmaq;
5. Təhsillə bağlı inkişafyönlü tədbirlərdə iştirak etmək;
6. Yeni ixtisas almaq, staj keçmək, ixtisas və elmi dərəcəsini yüksəltmək.
A) 2, 3, 6
B) 1, 2, 3
C) 2, 4, 5
D) 1, 3, 4
E) 3, 4, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

40. "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq təhsilverənlərin
vəzifələrinə daxildir:

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

1. Valideynlərlə əməkdaşlıq etmək, təhsilalanların təlim nailiyyətləri barədə valideynləri
məlumatlandırmaq;
2. Təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi, psixoloqu və həmkarları ilə əməkdaşlıq etmək, təhsilalanların
təlimi və inkişafı ilə bağlı məsləhətləşmələr aparmaq;
3. Şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək;
4. Elmi tədqiqat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq;
5. Yeni ixtisas almaq, staj keçmək, ixtisas və elmi dərəcəsini yüksəltmək;
6. Etik davranış qaydalarına, pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək, müəllim nüfuzunu
yüksək tutmaq, ziyalılıq nümunəsi göstərmək;
7. Bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirmək üçün məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin
imkanlarından istifadə etmək.
A) 3, 6, 7
B) 2, 3, 5
C) 1, 2, 6
D) 2, 4, 6
E) 1, 5, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

41. Ali təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin təşkili ilə əlaqədar icrası məcburi olan daxili sərəncam və
əmrlər verir:
A) Müşavir
B) Rektor
C) Tyutor
D) Dekan
E) Metodist
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi.
AR Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

42. Dövlət tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin rektorunu vəzifəyə təyin və ya vəzifədən
azad edir:
A) Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
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B) Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri
C) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
D) AMEA-nın prezidenti
E) Azərbaycan Respublikasının Ombudsmanı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi.
AR Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

43. Bələdiyyə tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin nizamnaməsini və ona dəyişiklikləri
hansı qurumun rəyini nəzərə almaqla, bələdiyyə təsdiq edir?
A) Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin
B) Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin
C) Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin
D) Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin
E) Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi.
AR Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

44. Ali təhsil müəssisəsinin təsisçisinin səlahiyyətlərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Ali təhsil müəssisəsinin vəzifəli şəxslərinin qanunvericiliyə zidd olan qərarlarının ləğvi
B) Kənar auditorun yoxlamalarının, habelə digər yoxlamaların nəticələrinə dair tədbirlərin
görülməsi
C) Ali təhsil müəssisəsinin fəaliyyət istiqamətlərinə dair qəbul olunmuş aktların icrası
D) Fəaliyyət istiqamətləri üzrə dövlət sirrinin və məxfilik rejiminin, habelə qanunla qorunan digər
məlumatların mühafizəsi üçün zəruri tədbirlər görülməsi
E) İnkişaf istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, illik maliyyə hesabatlarının təsdiqi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi.
AR Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
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45. Ali təhsil müəssisəsinin nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun
olaraq, ali təhsil müəssisəsinin vəzifələrinə daxildir:
A) Ali təhsilin müvafiq səviyyələri üzrə yüksəkixtisaslı mütəxəssislər, elmi və elmi-pedaqoji kadrlar
hazırlanmasını həyata keçirmək
B) Əməkdaşlarını dövlət təltiflərinə və digər mükafatlara təqdim etmək, onların həvəsləndirilməsi
üçün tədbirlər görmək
C) Təhsilalanlar və əməkdaşlar üçün idman, sağlamlıq, iaşə və məişət xidmətləri təşkil etmək və
göstərmək
D) Dövlət orqanlarına və qurumlarına, yerli özünüidarəetmə orqanlarına, hüquqi və fiziki şəxslərə
zəruri məlumatlar barədə sorğu vermək və onlardan belə məlumatları almaq
E) Fəaliyyət istiqamətlərinə aid məsələlərlə bağlı konfranslar, müşavirələr, seminarlar keçirmək və
digər tədbirlər təşkil etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi.
AR Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

46. Ali təhsil müəssisəsinin idarə olunması ilə bağlı verilən mülahizələrdən hansı doğrudur?
A) Dövlət tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin ali idarəetmə orqanı Pedaqoji Şuradır
B) Himayəçilər Şurasının tərkibini azı 2 nəfər olmaqla, ali təhsil müəssisəsinin tabe olduğu dövlət
orqanı təsdiq edir
C) Ali təhsil müəssisəsinin strukturunda onun profilinə uyğun istehsal, klinik, elmi tədqiqat,
yaradıcılıq müəssisəsi və təşkilatları yaradıla bilməz
D) Prorektorları tabe olduğu dövlət orqanı və ya bələdiyyənin təqdimatı əsasında ali təhsil
müəssisəsi təyin edir
E) Dövlət tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin strateji inkişaf məsələləri üzrə idarəetmə
orqanı ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən Himayəçilər Şurasıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi.
AR Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

47. Öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün ali təhsil müəssisəsinin nə kimi hüquqları vardır?
A) Elmi, ixtisaslaşdırılmış və dissertasiya şuralarının işini təşkil etmək və həyata keçirmək
Rəy və təklifləriniz üçün
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B) Dövlət təhsil standartlarına uyğun olaraq, təhsilalanların zəruri biliyə və həyati bacarıqlara
yiyələnməsini təmin etmək
C) Maddi-texniki və tədris bazasının möhkəmləndirilməsi və genişləndirilməsi istiqamətində işlər
görmək
D) Xarici dövlətlərin ali təhsil müəssisələri ilə bağlanılmış ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələrə
uyğun olaraq, beynəlxalq təhsil proqramları həyata keçirmək
E) Ali təhsil müəssisəsinin əməkdaşlarının əlavə təhsili və peşəkarlığının yüksəldilməsi üçün
tədbirlər görmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi.
AR Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

48. Ali təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinə nəzarətin digər formaları Azərbaycan Respublikasının
hansı qanunları ilə müəyyən edilir?
1. "Təhsil haqqında" qanun;
2. "Lisenziyalar və icazələr haqqında" qanun;
3. "İnformasiya əldə etmək haqqında" qanun;
4. "Publik hüquqi şəxslər haqqında" qanun;
5. "Elm haqqında" qanun;
6. "İnzibati icraat haqqında" qanun.
A) 3, 4, 6
B) 1, 4, 5
C) 2, 4, 6
D) 1, 2, 4
E) 2, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi.
AR Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

49. Ali təhsil müəssisəsinin fəaliyyət istiqamətlərinə daxildir:
1. Ali təhsil müəssisəsinin nizamnamə fondunun miqdarının müəyyən edilməsi;
2. Magistratura (rezidentura) təhsil səviyyəsində ixtisaslaşmalar üzrə hər hansı ixtisas sahəsinin
elmi tədqiqat və ya peşəkar məqsədlər üçün daha dərindən öyrənilməsi;
3. Orta ixtisas və əlavə təhsil proqramlarının həyata keçirilməsi;
4. Elmin müxtəlif sahələri və istiqamətləri üzrə tədqiqatlar aparılması;
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5. Ali təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak;
6. Təsərrüfat cəmiyyətlərinin yaradılmasına və ya onlarda iştirak etməyə, idarə, filial və
nümayəndəliklərin yaradılmasına razılıq verilməsi;
7. Doktorantura təhsil səviyyəsində yüksəkixtisaslı elmi kadrların hazırlanması, iхtisas və elmi
dərəcələrin yüksəldilməsi.
A) 1, 2, 4, 5
B) 2, 3, 4, 7
C) 3, 4, 5, 6
D) 1, 2, 4, 7
E) 2, 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi.
AR Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

50. "Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nə
görə rektorun səlahiyyətləri (tam və doğru cavab):
1. Kənar auditorun yoxlamalarının, habelə digər yoxlamaların nəticələrinə dair tədbirlər görür;
2. Ali təhsil müəssisəsinin nizamnaməsini və strukturunu təsdiq edir;
3. Təsərrüfat cəmiyyətlərinin yaradılmasına və ya onlarda iştirak etməyə, idarə, filial və
nümayəndəliklərin yaradılmasına razılıq verir;
4. İnkişaf istiqamətlərini müəyyən edir, illik maliyyə hesabatlarını təsdiq edir;
5. Müraciətlərə baxılmanı və vətəndaşların qəbulunu təmin edir.
A) 1, 2, 5
B) 2, 3, 4
C) 1, 2, 3
D) 2, 5
E) 1, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi.
AR Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

51. Təhsil tədqiqatlarının yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiqi hansı strateji istiqamətə aiddir?
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A) Təhsilalanların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan innovativ təlim metodları və texnologiyaları
vasitəsilə təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən yüksək nüfuzlu
təhsilverənin formalaşdırılması
B) Səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılması
C) Nəticələrə görə cavabdeh, şəffaf və səmərəli tənzimləmə mexanizmlərinə malik, dövlət-ictimai
xarakterli və dövlət-biznes partnyorluğuna əsaslanan təhsildə yeni idarəetmə sisteminin
formalaşdırılması
D) Təhsilin dayanıqlı və müxtəlif mənbələrdən istifadə olunmaqla yeni maliyyələşdirmə
mexanizminin yaradılması
E) Müasir tələblərə cavab verən və ömür boyu təhsili təmin edən təhsil infrastrukturunun
yaradılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. AR
Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.

52. Aşağıdakılardan hansılar Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyasında nəzərdə tutulan strateji istiqamətlərə aid deyil?
1. Sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi və əlavə təhsilin təmin edilməsi;
2. Nəticələrə görə cavabdeh, şəffaf və səmərəli tənzimləmə mexanizmlərinə malik, dövlət-ictimai
xarakterli və dövlət-biznes partnyorluğuna əsaslanan təhsildə yeni idarəetmə sisteminin
formalaşdırılması;
3. Ölkənin modernləşməsi üçün zəruri olan insan kapitalının inkişaf etdirilməsi;
4. Müasir tələblərə cavab verən və ömür boyu təhsili təmin edən təhsil infrastrukturunun
yaradılması;
5. Səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılması;
6. Təhsilalanların ictimai həyata və səmərəli əmək fəaliyyətinə hazırlanması;
7. Ölkədə səriştəli təhsilverənlərə, ən yeni texnologiyalara əsaslanan infrastruktura malik,
keyfiyyət nəticələri və əhatəliliyinə görə dünya ölkələri sırasında qabaqcıl mövqe tutan təhsil
sisteminin yaradılması;
8. Təhsilin dayanıqlı və müxtəlif mənbələrdən istifadə olunmaqla yeni maliyyələşdirmə
mexanizminin yaradılması.
A) 2, 3, 7, 8
B) 1, 2, 4, 6
C) 3, 6, 7, 8
D) 2, 4, 5, 6
E) 1, 3, 6, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. AR
Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.

53. Təhsilin nəticələrə görə cavabdeh, şəffaf və səmərəli tənzimləmə mexanizmlərinə malik,
dövlət–ictimai xarakterli və dövlət–biznes partnyorluğuna əsaslanan idarəetmə sisteminin
formalaşdırılmasına aiddir:
1. Pedaqoji heyət üçün yeni modul–kredit və rəqabətəsaslı təlimlər sisteminin yaradılması;
2. Qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq, təhsil pillələrinin bütün səviyyələrini əhatə edən
yeni qiymətləndirmə mexanizmlərinin hazırlanması;
3. Təhsilin idarə olunmasının məlumat sistemləri və yeni hesabatvermə modelinin yaradılması;
4. Təhsilin keyfiyyətinin təminatı üzrə yeni sistemin yaradılması;
5. Cəmiyyətin və iqtisadiyyatın tələbatlarına uyğun olaraq hər bir ixtisas üzrə müasir standartların
hazırlanması;
6. Təhsillə bağlı media və internet resurslarının inkişafının təmin edilməsi.
A) 1, 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 3, 5, 6
D) 1, 4, 5
E) 3, 4, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. AR
Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.

54. Təhsilalanların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan innovativ təlim metodları və texnologiyaları
vasitəsilə təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən yüksək nüfuzlu
təhsilverənin formalaşdırılması strateji istiqamətinə aid olan hədəfi müəyyən edin.
A) Müəllim peşəsinin nüfuzunun artırılması üzrə dövlət siyasətinin inkişafı
B) Cəmiyyətin tələblərinə uyğun səriştə əsaslı peşə və orta ixtisas təhsili standartları və
kurikulumlarının hazırlanması
C) Təhsil müəssisələrində nəticəyönlü və şəffaf idarəetmə modelinin yaradılması
D) Ömür boyu təhsilə artan tələbatın ödənilməsi üçün kitabxana fəaliyyətinin modernləşdirilməsi
E) Təhsil pillələrinin bütün səviyyələrini əhatə edən yeni qiymətləndirmə mexanizmlərinin
hazırlanması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. AR
Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.

55. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının həyata keçirilməsi
üzrə fəaliyyət planı kim tərəfindən təsdiq olunur?
A) Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri
B) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
C) Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri
D) Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri
E) Azərbaycan Respublikasının daxili işlər naziri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. AR
Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.

56. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində Fransanın hansı universiteti ilə beynəlxalq
ikili diplom proqramı həyata keçirilir?
A) Maastrixt Menecment Məktəbi
B) Heriot-Vat Universiteti
C) Miçiqan Dövlət Universiteti
D) Krems Tətbiqi Elmlər Universiteti
E) Strasburq Universiteti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: 2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı. AR
Prezidentinin 2018-ci il 16 noyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.

57. Bakı Ali Neft Məktəbi Böyük Britaniyanın Heriot-Vat Universiteti ilə hansı ixtisaslar üzrə kadr
hazırlığı aparır?
A) Texniki
B) Humanitar
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C) İctimai
D) Sosial
E) İqtisadi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: 2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı. AR
Prezidentinin 2018-ci il 16 noyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.

58. 2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı çərçivəsində ölkənin ali təhsil müəssisələrinin
akademik imkanlarının gücləndirilməsi məqsədilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlərə
qeyd olunanlardan hansı aiddir?
A) Beynəlxalq ikili diplom proqramlarının həyata keçiriləcəyi xarici tərəfdaş ali təhsil
müəssisələrinin seçilməsi prosedurları və meyarlarının hazırlanması
B) Xarici ali təhsil müəssisələrində çalışan azərbaycanlı mütəxəssislərin beynəlxalq ikili diplom
proqramlarının təsis edildiyi AR ali təhsil müəssisələrində əmək fəaliyyətinə cəlb edilməsinin
təmin olunması
C) Doktorantura səviyyəsi üzrə yüksək reytinqli xarici ali təhsil müəssisələrində və xüsusi
ixtisaslaşmış elm-təhsil mərkəzlərində təhsilin maliyyələşdirilməsinin təşkili
D) Beynəlxalq ikili diplom proqramlarının həyata keçiriləcəyi ixtisas proqramlarının və təhsil
səviyyələrinin seçilməsi meyarlarının hazırlanması
E) AR-nın ali təhsil müəssisələrində ölkənin ehtiyac duyulan ixtisas proqramları üzrə nüfuzlu xarici
ali təhsil müəssisələri ilə birgə beynəlxalq ikili diplom proqramlarının təşkili
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: 2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı. AR
Prezidentinin 2018-ci il 16 noyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.

59. 2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası hansı
mənbələr hesabına maliyyələşdirilə bilməz?
1. Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, xarici və yerli hüquqi və fiziki şəxslərin ianələri;
2. Beynəlxalq təşkilatların texniki və maliyyə yardımları;
3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi;
4. Beynəlxalq Konfederasiyanın vəsaitləri;
5. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu;
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6. Vergilər və sosial ödənişlər;
7. Kreditlər və qrantlar.
A) 3, 4, 5
B) 2, 4, 7
C) 3, 4, 6
D) 2, 3, 5
E) 1, 2, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: 2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı. AR
Prezidentinin 2018-ci il 16 noyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.

60. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin akademik imkanlarının gücləndirilməsi;
2. Yerli ali təhsil müəssisələrində beynəlxalq ikili diplom proqramlarının təsis edilməsi.
a) Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində ölkənin ehtiyac duyulan ixtisaslar üzrə
nüfuzlu xarici ali təhsil müəssisələri ilə birgə beynəlxalq ikili diplom proqramlarının təşkili;
b) Təhsil dövründə doktorantların akademik göstəricilərinin monitorinqi mexanizminin
təkmilləşdirilməsi;
c) Doktorantura səviyyəsi üzrə təhsil alacaq Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının seçimi
meyarları və prosedurlarının müəyyən edilməsi;
d) Beynəlxalq ikili diplom proqramlarının həyata keçiriləcəyi ixtisas proqramlarının və təhsil
səviyyələrinin seçilməsi meyarlarının hazırlanması.
A) 1 - b və d;
2 - a və c
B) 1 - a və b;
2 - c və d
C) 1 - c və d;
2 - a və b
D) 1 - b və c;
2 - a və d
E) 1 - a və c;
2 - b və d
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: 2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı. AR
Prezidentinin 2018-ci il 16 noyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.

61. Təhsil qanunvericiliyinə əsasən müvəffəqiyyətlə təhsil alan tələbə dedikdə başa düşülür:
A) Tapşırıqları sərbəst və müəllimin rəhbərliyi ilə auditoriyadankənar həyata keçirən şəxs
B) İxtisasın təhsil proqramı ilə müəyyən olunmuş normativ müddətə uyğun təhsil alan tələbə
C) Fərdi tədris planında qeyd olunan fənlərin ən azı birindən müəyyən olunmuş krediti qazana
bilməyən tələbə
D) İxtisasın tədris planına uyğun, hər semestrdə iki fəndən az olmamaqla dərs götürən tələbə
E) Fərdi tədris planında qeyd olunan bütün fənlər üzrə müəyyən olunmuş kreditləri qazanan
tələbə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb
təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə
tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.

62. Təhsil qanunvericiliyinə görə tələbənin təhsil proqramını mənimsəmə səviyyəsinin göstəricisi
necə adlanır?
A) Təhsil krediti
B) Tələbənin sərbəst işi
C) Ümumi Orta Müvəffəqiyyət Göstəricisi
D) İxtisasın tədris qrafiki
E) Akademik təqvim
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb
təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə
tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.

63. Tələbənin akademik mobilliyinin təmin edilməsi üçün forması və nümunələri hansı qurum
tərəfindən müəyyənləşdirilən sənədlər olmalıdır?
Rəy və təklifləriniz üçün
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A) Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
B) Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
C) Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi
D) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
E) Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb
təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə
tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.

64. Ali təhsil müəssisələrində tədris prosesinin təşkili ilə bağlı bütün zəruri məlumatları və
sənədləri tələbələrə kim təqdim edir?
A) Müəllim
B) Tyutor
C) Prorektor
D) Dekan
E) Direktor
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb
təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə
tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.

65. "Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb
təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə
tədrisin təşkili Qaydaları"na əsasən tədris ili neçə semestrdən ibarətdir?
A) Bir
B) İki
C) Dörd
D) Beş
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E) Altı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb
təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə
tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.

66. Müəllimin tədris etdiyi fənləri, mühazirə və məşğələlərə (laboratoriya işlərinə) ayrılan
saatların miqdarını, həmin fənlərin semestrlər üzrə tədrisini, həmçinin fənn üzrə tələbələrin sayını
özündə əks etdirən sənəd:
A) Tələbənin sərbəst işi
B) Akademik transkript
C) Tələbənin fərdi tədris planı
D) Akademik təqvim
E) Müəllimin illik işçi tədris planı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb
təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə
tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.

67. Ali təhsil müəssisələrində tədris prosesi necə təşkil olunur?
A) Cari və aralıq
B) Auditoriya və auditoriyadankənar
C) Ümumi və xüsusi
D) Fərdi və kollektiv
E) Daxili və beynəlxalq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb
təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə
tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.
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68. Aşağıdakılardan hansı biri yay semestrinin təşkil olunduğu məqsədlərə aid deyil?
A) Buraxılış işini, magistrlik dissertasiyasını hazırlaması və müdafiəsi, eləcə də buraxılış dövlət
imtahanına hazırlığı və həmin imtahanı verməsi
B) Fənlərin prerekvizitliyi gözlənilməklə, humanitar fənlər bölümünə daxil olan və ali təhsil
müəssisəsi və AMEA tərəfindən müəyyən edilən seçmə fənlərin kreditlərinin qazanılması
C) Akademik borcların ləğv edilməsi
D) Ali təhsil müəssisəsinin təklif etdiyi ayrı-ayrı fənlər üzrə digər ali təhsil müəssisələrinin
tələbələri və AMEA-nın magistratura səviyyəsinin tələbələrinə, həmçinin AMEA-nın təklif etdiyi
ayrı-ayrı fənlər üzrə ali təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsinin tələbələrinə müvafiq
kreditlər qazanmasına şəraitin yaradılması
E) Müvəffəqiyyət qazanılan fəndən qiymətin yüksəldilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb
təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə
tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.

69. Həqiqi hərbi xidmət müddəti nəzərə alınmamaqla, tələbə ali təhsil müəssisəsini və AMEA-nı
bitirmək üçün tələb olunan kreditləri ixtisasın normativ təhsil müddətindən sonrakı neçə ildə
toplaya bilmədiyi halda o, məzmununda əsaslı dəyişikliklər edilən peşə hazırlığı fənlərindən
əvvəllər qazandığı kreditləri itirir?
A) 7 ildə
B) 5 ildə
C) 15 ildə
D) 3 ildə
E) 10 ildə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb
təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə
tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.
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70. Tələbənin akademik mobilliyinin təmin edilməsi üçün forması və nümunələri Azərbaycan
Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilən bir sıra sənədlər olmalıdır.
Aşağıdakılardan hansı həmin sənədlərə aid deyil?
A) Akademik transkript
B) Tədris razılığı
C) Akademik təqvim
D) Məlumat paketi
E) Tələbənin ərizə forması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb
təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə
tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.

71. Tədris planında tədris işinin həcmi kredit vahidləri ilə müəyyən edilir. Bu zaman kreditlər
tələbənin hansı fəaliyyəti üzrə müəyyənləşdirilə bilməz?
A) Kurs işini və layihələrini hazırlaması və müdafiə etməsi
B) Təcrübələrdə iştirak etməsi
C) Buraxılış işini, magistrlik dissertasiyasını hazırlaması və müdafiəsi
D) Laboratoriya işlərini yerinə yetirməsi
E) Kvalifikasiyalar qazanması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb
təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə
tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.

72. Tədrisin təşkili ilə bağlı aşağıdakı mülahizələrdən hansı biri düzgündür?
A) Yay tətili müddətində 5 həftədən çox olmayaraq yay semestri də təşkil oluna bilər
B) Bütün hallarda bir semestrdə tələbənin götürdüyü kreditlərin sayı 40-dan çox olmamalıdır
C) Ali təhsilin hər iki səviyyəsində əyani təhsilalma forması üzrə tədris ili 20 həftədir
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D) Yay semestri istisna olmaqla tələbənin həftəlik işinin həcmi 2 kreditdir
E) Bir semestrə tədrisə tam cəlb olunan tələbəyə 20-yə qədər kredit müəyyənləşdirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb
təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə
tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.

73. Kredit sistemində Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən olunmuş
formalar üzrə istifadə edilən tədris sənədini müəyyənləşdirin.
A) İxtisasın tədris qrafiki
B) Tələbənin sərbəst işi
C) Akademik təqvim
D) Fənlər üzrə qeydiyyat
E) Akademik transkript
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb
təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə
tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.

74. Kredit sistemi əsasında təşkil olunmuş tədris prosesinin xüsusiyyətləri necədir?
1. Təhsil prosesinə akademik məsləhətçilərin (tyutorların) cəlb olunması;
2. Fakültələrin, kafedraların, ixtisasların, fənlərin, müəllimlərin və tələbələrin kodlaşdırılması;
3. Hər bir fənn üzrə ayrıca jurnalın tərtib edilməsi;
4. Tələbə və təhsilverənlərin mobilliyinin təmin olunması;
5. Hər semestrdə tədris qruplarının fənlər üzrə formalaşdırılması;
6. Biliyin qiymətləndirilməsində məqbul və qeyri-məqbul sisteminin tətbiq edilməsi;
7. Bütün təhsil müəssisələrində təhsilalma müddətinin tələbənin nailiyyətindən asılı olması.
A) 2, 3, 4, 6
B) 3, 5, 6, 7
C) 1, 2, 4, 5
D) 2, 4, 5, 7
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E) 1, 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb
təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə
tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.

75. Tədrisə tam cəlb olunma ilə tədrisə qismən cəlb olunma arasında nə kimi fərq vardır?
A) Tədrisə tam cəlb olunma ixtisasın təhsil proqramı ilə müəyyən olunmuş normativ təhsil
müddətinə uyğun, tədris qrafiki ali təhsil müəssisəsi tərəfindən planlaşdırılan əyani təhsilalma
formasının növüdür, tədrisə qismən cəlb olunma ixtisasın tədris planına uyğun, hər semestrdə üç
fəndən az olmamaqla, tədris qrafiki tələbə tərəfindən planlaşdırılan əyani təhsilalma formasının
növüdür
B) Tədrisə tam cəlb olunma ixtisasın tədris planına uyğun, hər semestrdə dörd fəndən az
olmamaqla, tədris qrafiki tələbə tərəfindən planlaşdırılan əyani təhsilalma formasının növüdür,
tədrisə qismən cəlb olunma ixtisasın təhsil proqramı ilə müəyyən olunmuş normativ təhsil
müddətinə uyğun, tədris qrafiki ali təhsil müəssisəsi tərəfindən planlaşdırılan əyani təhsilalma
formasının növüdür
C) Tədrisə tam cəlb olunma ixtisasın təhsil proqramı ilə müəyyən olunmuş normativ təhsil
müddətinə uyğun, tədris qrafiki ali təhsil müəssisəsi tərəfindən planlaşdırılan əyani təhsilalma
formasının növüdür, tədrisə qismən cəlb olunma ixtisasın tədris planına uyğun, hər semestrdə iki
fəndən az olmamaqla, tədris qrafiki tələbə tərəfindən planlaşdırılan əyani təhsilalma formasının
növüdür
D) Tədrisə tam cəlb olunma ixtisasın tədris planına uyğun, hər semestrdə üç fəndən az olmamaqla,
tədris qrafiki tələbə tərəfindən planlaşdırılan əyani təhsilalma formasının növüdür, tədrisə qismən
cəlb olunma ixtisasın təhsil proqramı ilə müəyyən olunmuş normativ təhsil müddətinə uyğun,
tədris qrafiki ali təhsil müəssisəsi tərəfindən planlaşdırılan əyani təhsilalma formasının növüdür
E) Tədrisə tam cəlb olunma ixtisasın təhsil proqramı ilə müəyyən olunmuş normativ təhsil
müddətinə uyğun, tədris qrafiki ali təhsil müəssisəsi tərəfindən planlaşdırılan əyani təhsilalma
formasının növüdür, tədrisə qismən cəlb olunma ixtisasın tədris planına uyğun, hər semestrdə
dörd fəndən az olmamaqla, tədris qrafiki tələbə tərəfindən planlaşdırılan əyani təhsilalma
formasının növüdür
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb
təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə
tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.
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76. Kredit sistemində Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən olunmuş
formalar üzrə hansı tədris sənədlərindən istifadə oluna bilməz?
1. İxtisas (ixtisaslaşma) üzrə illik işçi tədris planı;
2. Tələbənin fərdi tədris planı;
3. Akademik təqvim;
4. İxtisasın (ixtisaslaşmanın) tədris qrafiki;
5. Təhsil proqramı (kurikulum);
6. Müəllimin illik işçi tədris planı;
7. Tələbənin sərbəst işi;
8. Təhsil məhsulu;
9. İxtisasın (ixtisaslaşmanın) tədris planı.
A) 1, 3, 5, 7
B) 2, 3, 5, 6
C) 4, 6, 7, 9
D) 3, 5, 7, 8
E) 2, 4, 5, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb
təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə
tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.

77. Tələbənin akademik mobilliyinin təmin edilməsi üçün forması və nümunələri Azərbaycan
Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilən hansı sənədlər olmalıdır (tam və
doğru cavab)?
1. Akademik təqvim;
2. Tələbənin ərizə forması;
3. Məlumat paketi;
4. Tədris razılığı;
5. Akademik transkript;
6. Fənlər üzrə qeydiyyat.
A) 1, 3, 4, 6
B) 2, 3, 4, 5
C) 3, 4, 5, 6
D) 1, 2, 4, 5
E) 2, 4, 5, 6
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb
təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə
tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.

78. Rektorun əmri ilə vəzifəyə təyin olunan tyutorların səlahiyyətləri:
1. Yay semestrinin təşkilində iştirak etmək;
2. Tələbələrin dərslərdə iştirakını təmin etmək;
3. Tədris prosesinin təşkili ilə bağlı bütün zəruri məlumatları və sənədləri tələbələrə təqdim
etmək;
4. Fakültədə dövlət hesabına təhsil alan tələbələri mövcud qaydada təqaüdə təqdim etmək;
5. Tələbələrə fərdi tədris planlarında dəyişikliklər aparmasına yardım göstərmək.

A) 2, 4, 5
B) 1, 2, 5
C) 2, 3, 4
D) 1, 3, 5
E) 1, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb
təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə
tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.

79. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Ali təhsilin müvafiq səviyyəsində ixtisas (ixtisaslaşmalar) üzrə təhsil proqramlarına uyğun
olaraq, tədris olunan fənlərə və auditoriyadankənar məşğələlərə ayrılan saatların miqdarını
müəyyən edən əsas tənzimləyici sənəd;
2. Tələbənin tədris ili ərzində təhsil alacağı fənləri, onların müvafiq kreditlərini, fənlər üzrə
müəllimlərin siyahısını əks etdirən sənəd;
3. İxtisasın (ixtisaslaşmanın) tədris planına və tələbələrin fərdi tədris planlarına uyğun
hazırlanmış, cari tədris ilində tədris olunacaq fənlərin adlarını, dərsin növlərini, fənlərin
kreditlərini və tələbələrin sayını özündə əks etdirən sənəd;
4. Müəllimin tədris etdiyi fənləri, mühazirə və məşğələlərə (laboratoriya işlərinə) ayrılan saatların
miqdarını, həmin fənlərin semestrlər üzrə tədrisini, həmçinin fənn üzrə tələbələrin sayını özündə
əks etdirən sənəd.
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a) Müəllimin illik işçi tədris planı;
b) İxtisasın (ixtisaslaşmanın) tədris planı;
c) Tələbənin fərdi tədris planı;
d) İxtisaslar (ixtisaslaşmalar) üzrə illik işçi tədris planı.
A) 1-b; 2-c; 3-d; 4-a
B) 1-d; 2-c; 3-b; 4-a
C) 1-b; 2-d; 3-c; 4-a
D) 1-a; 2-c; 3-d; 4-b
E) 1-b; 2-c; 3-a; 4-d
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb
təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə
tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.

80. Tədris planında tədris işinin həcmi kredit vahidləri ilə müəyyən edilir. Bəs bu kreditlər
tələbənin hansı fəaliyyəti üzrə müəyyənləşdirilir? Tam və doğru cavabı müəyyən edin.
1. Elmi-tədqiqat işləri yerinə yetirməsi;
2. İmtahanlara hazırlığı və imtahanları verməsi;
3. Auditoriyadankənar;
4. İxtisasartırmada iştirak etməsi;
5. Auditoriya;
6. Təcrübələrdə iştirak etməsi.
A) 3, 5
B) 1, 2
C) 2, 3, 5
D) 1, 2, 4
E) 2, 3, 5, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb
təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə
tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.
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81. "Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı"na əsasən tədris qruplarında sıxlıq madditexniki bazadan asılı olaraq, neçə nəfər müəyyənləşdirilir?
A) 10-15 nəfər
B) 15-30 nəfər
C) 30-35 nəfər
D) 25-30 nəfər
E) 15-20 nəfər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

82. Konkret fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarı 67 olduqda, təhsialanın
biliyi necə qiymətləndirilir?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

83. Bakalavriat səviyyəsində hansı fənn bölümü sosial fəaliyyətin müxtəlif sahələrində mövcud
problemləri və prosesləri araşdırmağı təmin etməlidir?
A) Sosial fənlər
B) İxtisaslaşma fənləri
C) Humanitar fənlər
D) Peşə hazırlığı fənləri
E) Ümumi fənlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

84. Ali təhsil səviyyəsinin ayrı-ayrı ixtisasları (ixtisaslaşmaları) üzrə təhsil proqramları müvafiq
tədris-metodiki sənədlər əsasında həyata keçirilir ki, bu sənədlərin formaları səlahiyyətləri
çərçivəsində müəyyənləşdirilir və təsdiq edilir:
A) Ali təhsil müəssisələri və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən
B) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
tərəfindən
C) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən
D) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən
E) Ali təhsil müəssisələri və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

85. Təhsil proqramlarına və dövlət standartlarına uyğun olaraq, əsas təhsilə və rezidenturaya
ayrılan, məzunlara müvafiq olaraq həkim və həkim-mütəxəssis ali peşə ixtisas dərəcələri verilən
təhsil hansıdır?
A) Ümumi təhsil
B) Orta ixtisas təhsili
C) Əlavə təhsil
D) Peşə təhsili
E) Tibb təhsili
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

86. Hansı diplom onun sahibinə magistraturada təhsilini davam etdirmək və müvafiq ixtisas üzrə
əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ verir?
A) Kollec diplomu
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B) Bakalavr diplomu
C) Xüsusi diplom
D) Əlavə diplom
E) Magistr diplomu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

87. "Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı"na görə ali təhsilin dövlət standartı
aşağıdakılardan hansıları müəyyən etmir?
1. Məzunların ixtisas xarakteristikaları və səriştəliliyini;
2. Ali təhsilin infrastrukturunu;
3. Təhsilverənlərin keyfiyyət göstəricilərini;
4. Qiymətləndirməni;
5. Ali təhsilin idarə olunmasını;
6. Təhsilin məzmununa və səviyyəsinə qoyulan minimum tələbləri;
7. Təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini;
8. Ali təhsil müəssisələrinin maddi-texniki və tədris bazasını;
9. Tədris prosesinin forma və metodlarını.
A) 1, 3, 6, 7
B) 3, 6, 7, 9
C) 2, 4, 5, 8
D) 1, 4, 6, 9
E) 2, 3, 5, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

88. Ali təhsil müəssisələrində təhsilverənlərin keyfiyyət göstəricilərinə daxildir (tam və doğru
cavab):
1. Yüksək intellektual səviyyəyə və praktiki iş qabiliyyətinə, yeni texnologiyalara yiyələnmək;
2. Ali təhsilli olmaqla yanaşı, müvafiq elmi dərəcəyə malik olmaq;
3. Öz fəaliyyətlərində innovativ təlim, informasiya-telekommunikasiya, müasir texnika, yeni
istehsal və pedaqoji texnologiyalardan istifadə etmək;
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4. Qərarların qəbulunda, demokratik təsisatların fəaliyyətində və inkişafında iştirak etmək;
5. Mütəmadi olaraq öz elmi səviyyəsini, bilik və bacarıqlarını artırmaq.
A) 1, 3
B) 3, 5
C) 2, 3, 5
D) 1, 3, 4
E) 2, 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

89. Əyani və qiyabi təhsil formaları üzrə tədris ilinin müddəti baxımından nə kimi fərq vardır?
A) Əyani təhsil forması üzrə tədris ilinin müddəti 20 həftə olduğu halda, qiyabi təhsil forması üzrə
tədris ilinin müddəti 16 həftədir
B) Əyani təhsil forması üzrə tədris ilinin müddəti 40 həftə olduğu halda, qiyabi təhsil forması üzrə
tədris ilinin müddəti 32 həftədir
C) Əyani təhsil forması üzrə tədris ilinin müddəti 16 həftə olduğu halda, qiyabi təhsil forması üzrə
tədris ilinin müddəti 8 həftədir
D) Əyani təhsil forması üzrə tədris ilinin müddəti 30 həftə olduğu halda, qiyabi təhsil forması üzrə
tədris ilinin müddəti 20 həftədir
E) Əyani təhsil forması üzrə tədris ilinin müddəti 20 həftə olduğu halda, qiyabi təhsil forması üzrə
tədris ilinin müddəti 12 həftədir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

90. Ali təhsil müəssisələrində tədris işinin hansı növləri müəyyənləşdirilir?
1. Referatların yazılması;
2. Laboratoriya işləri;
3. Esselər;
4. Stajkeçmə;
5. Analitik iş;
6. Doktorantura dissertasiyası;
7. Məsləhətlər;
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8. Sillabus;
9. Fənnin öyrənilməsi ilə bağlı tövsiyələr.
A) 3, 5, 6, 7, 9
B) 1, 2, 4, 6, 7
C) 2, 4, 5, 7, 9
D) 1, 2, 3, 6, 8
E) 2, 3, 4, 6, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

91. Ali təhsil müəssisəsinin ali idarəetmə orqanı nədir?
A) Elmi Şura
B) Himayəçilər Şurası
C) İctimai Şura
D) Pedaqoji Şura
E) Qəyyumlar Şurası
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

92. Ali təhsil müəssisəsinin maddi-texniki və təhsil infrastrukturu hansı qurum tərəfindən
müəyyən edilən normativlərə uyğun olmalıdır?
A) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
B) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
C) Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
D) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
E) Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

93. Ali təhsil müəssisələrində mütəxəssis, elmi və elmi-pedaqoji kadr hazırlığı hansı səviyyələrdən
ibarətdir?
A) Bakalavriat və əlavə təhsil
B) Magistratura, doktorantura və rezidentura
C) Bakalavriat, magistratura və doktorantura
D) Magistratura və rezidentura
E) Bakalavriat, magistratura və əlavə təhsil
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

94. Ali təhsilin məzmununa və təşkilinə dair minimum tələblərə aiddir:
A) Təhsil müəssisəsinin idarə olunmasının demokratikliyini və şəffaflığını təmin etmək
B) Elmi tədqiqat və elmi-pedaqoji işlərlə, eləcə də müvafiq ixtisas (ixtisaslaşma) üzrə əmək
fəaliyyəti ilə məşğul olmaq
C) Cəmiyyətin və əmək bazarının tələbatı nəzərə alınmaqla, müxtəlif ixtisaslar üzrə yüksəkixtisaslı
mütəxəssislər, elmi və elmi-pedaqoji kadrlar hazırlamaq
D) İxtisasa dair standart və qeyri-standart məsələləri həll etmək
E) Yüksək intellektual səviyyəyə və praktiki iş qabiliyyətinə, yeni texnologiyalara yiyələnmək,
informasiya axınında çevik istiqamət tapmaq bacarığını formalaşdırmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

95. İxtisaslar (ixtisaslaşmalar) üzrə təhsil proqramlarının strukturu hansı hissələrdən ibarətdir?
1. Təhsilin məzmununa və səviyyəsinə qoyulan minimum tələblər;
2. Yekun dövlət attestasiyasına qoyulan tələblər və qiymətləndirmə;
3. Fənnin öyrənilməsi ilə bağlı tövsiyələr;
4. Məzunların ixtisas xarakteristikaları və səriştəliliyi;
5. Təhsil və elmi-tədqiqat proqramları;
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6. Maddi-texniki, tədris bazası və kadr potensialı;
7. Təcrübənin yekunları barədə hesabatların hazırlanmasına dair metodiki tövsiyələr.
A) 1, 3, 5, 7
B) 2, 3, 4, 6
C) 3, 5, 6, 7
D) 1, 2, 4, 6
E) 2, 4, 5, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

96. Ali təhsil səviyyəsinin ayrı-ayrı ixtisasları (ixtisaslaşmaları) üzrə təhsil proqramları hansı
tədris-metodiki sənədlər əsasında həyata keçirilir?
1. Fənlər üzrə tapşırıqlar;
2. İşçi tədris planı;
3. Seminar (praktiki) məşğələlər;
4. Fənn proqramları;
5. Nümunəvi tədris planı;
6. Kurs işləri (layihələr);
7. Fənnin öyrənilməsi ilə bağlı tövsiyələr;
8. İstehsalat və elmi-tədqiqat təcrübəsi.
A) 1, 4, 7, 8
B) 3, 4, 5, 6
C) 2, 5, 6, 7
D) 1, 2, 3, 6
E) 2, 4, 5, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

97. Təhsil müəssisəsinin idarə olunmasının demokratikliyini və şəffaflığını təmin etmək məqsədi
ilə ali təhsil müəssisəsində hansı idarə və özünüidarə orqanları yaradıla bilər?
1. Himayəçilər Şurası;
2. Qəyyumlar Şurası;
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3. Problem Şurası;
4. Elmi-metodiki Şuralar;
5. Müşahidə Şurası;
6. Korporativ Şura;
7. Təhsilalanlar Şurası;
8. Audit Şurası.

A) 2, 4, 7, 8
B) 3, 4, 5, 6
C) 1, 2, 4, 7
D) 2, 3, 4, 6
E) 1, 2, 6, 8
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

98. Ali təhsil müəssisəsinə rəhbərliyi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada vəzifəyə təyin və
vəzifədən azad edilən kim həyata keçirir?
A) Prorektor
B) Dekan müavini
C) Rektor
D) Kafedra müdiri
E) Dekan
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

99. Təhsil qanunvericiliyinə görə bakalavriat səviyyəsində əyani forma üzrə təhsil müddəti neçə
ildir?
A) 2-3 il
B) 4-5 il
C) 3-4 il
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D) 5-6 il
E) 1-2 il
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

100. Bakalavriat və magistratura səviyyələrində imtahan sessiyalarının təşkili, tələbələrin biliyinin
cari və aralıq qiymətləndirilməsi, dövlət attestasiyasının keçirilməsi qaydaları müəyyən edilir:
A) Ali təhsil müəssisələri və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən
B) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
tərəfindən
C) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən
D) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən
E) Ali təhsil müəssisələri və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

101. Bakı Ali Neft Məktəbinin bakalavriat səviyyəsində qiyabi forma üzrə təhsilin normativ
müddəti neçə ildir?
A) 6 il
B) 3 il
C) 7 il
D) 4 il
E) 5 il
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.
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102. Bakı Ali Neft Məktəbində təhsil proqramlarının və tədris planlarının dövlət təhsil standartının
tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilməsini təmin edir:
A) Kafedra müdiri
B) Dekan
C) Prorektor
D) Tyutor
E) Rektor
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

103. Bakı Ali Neft Məktəbinin magistratura səviyyəsində qiyabi forma üzrə təhsilin normativ
müddəti neçə ildir?
A) 2,5 il
B) 1 il
C) 2 il
D) 1,5 il
E) 3 il
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

104. Bakı Ali Neft Məktəbində ali təhsilin ikinci səviyyəsi hansıdır?
A) Magistratura
B) Dissertantura
C) Rezidentura
D) Bakalavriat
E) Doktorantura
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

105. Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsinə görə tədris işinin həcmi kredit vahidləri ilə müəyyənləşdirilən tədris planında bir
kredit neçə saata bərabərdir?
A) 16 saata
B) 45 saata
C) 20 saata
D) 30 saata
E) 15 saata
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

106. Bakı Ali Neft Məktəbinin tədris planında bir kredit
30 saatdan ibarətdir. Bu zaman auditoriyaya neçə saat ayrılır?
A) 10 saat
B) 20 saat
C) 15 saat
D) 5 saat
E) 25 saat
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

107. Bakı Ali Neft Məktəbində ali təhsil pilləsinin ayrı-ayrı ixtisasları (ixtisaslaşmaları) üzrə təhsil
proqramları müvafiq tədris-metodiki sənədlər əsasında həyata keçirilir. Bəs bu sənədlərin
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formaları səlahiyyətləri çərçivəsində hansı qurumlar tərəfindən müəyyənləşdirilir?

A) Ali Attestasiya Komissiyası və Bakı Ali Neft Məktəbi
B) Azərbaycan Respublikasının
Təhsil Nazirliyi və Bakı Ali Neft Məktəbi
C) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi və Bakı Ali Neft Məktəbi
D) Respublika Elmi Tədqiqat Mərkəzi və Bakı Ali Neft Məktəbi
E) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və Bakı Ali Neft Məktəbi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

108. Bakı Ali Neft Məktəbində hansı təhsil səviyyəsi elmi və elmi-pedaqoji kadrların
hazırlanmasını, ixtisas və elmi dərəcələrin yüksəldilməsini təmin edir?
A) Adyunktura
B) Rezidentura
C) Doktorantura
D) Bakalavriat
E) Magistratura
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

109. Bakı Ali Neft Məktəbində kafedranın əsas vəzifələrinə aiddir:
A) Təhsil proqramlarının və tədris planlarının dövlət təhsil standartının tələblərinə uyğun
olaraq həyata keçirilməsinin təmini
B) Tədris prosesinə, tərbiyə işlərinə və elmi tədqiqatların yerinə yetirilməsinə
bilavasitə rəhbərlik edilməsi
C) Kafedralararası müşavirələrin, elmi-metodiki müzakirələrin və konfransların
keçirilməsinin təşkili
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D) Tədris prosesində müasir texniki vasitələrdən istifadə edilməsinə dair tədbirlər
hazırlanıb həyata keçirilməsi
E) Tələbələrin elmi, pedaqoji və istehsalat təcrübəsinin həyata keçirilməsi üçün şərait
yaradılması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

110. Bakı Ali Neft Məktəbində aşağıdakılardan hansı biri dekanın səlahiyyətlərinə aiddir?
A) Fakültədə, ali təhsil müəssisəsində və kənar təşkilatlarda kafedranı təmsil etmək
B) Kafedra müdirinin müavinləri vəzifələrinə namizədləri təqdim etmək
C) Ayrı-ayrı kafedraların tədris yükünün düzgünlüyünü yoxlayıb, onlara rəy vermək
D) Kafedranın işini planlaşdırmaq və təşkil etmək, onun fəaliyyətinə rəhbərlik etmək
E) Ayrılmış əməkhaqqı fondu daxilində və kafedranın büdcədənkənar vəsaiti hesabına
onun ştat tərkibinə dair təklif vermək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

111. Bakı Ali Neft Məktəbində yay tətili müddətində 6 həftədən çox olmayaraq təşkil oluna bilər:
A) Qış semestri
B) Yaz semestri
C) Aralıq semestri
D) Payız semestri
E) Yay semestri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.
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112. Aşağıdakılardan hansı biri Bakı Ali Neft Məktəbində keçirilən dərs növlərinə aid deyil?
A) Yoxlama işləri
B) Laboratoriya
məşğələləri
C) Elmi tədqiqat işləri
D) Praktiki məşğələlər
E) Analitik işlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

113. Bakı Ali Neft Məktəbi nizamnaməsinə uyğun olaraq müəyyən vəzifələri yerinə yetirmək üçün
nə kimi işlər görür?
A) Profilinə uyğun elmi tədqiqat işlərini həyata keçirir və elmi-metodik sənədlər hazırlayır
B) Ali təhsil müəssisəsinin inzibati-funksional idarəetmə strukturunu və ştat cədvəlini təsdiq edir
C) Mütəxəssis hazırlığının keyfiyyətinə, ali təhsil müəssisəsində tədris, elm, tərbiyə, maliyyətəsərrüfat işlərinin təşkilinə və büdcənin icrasına görə məsuliyyət daşıyır
D) Hər bir şəxsin intellektual, mədəni və mənəvi inkişafı, ali təhsilalma tələblərini
ödəyir
E) Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təhsil, mədəni-maarif, turizm, maliyyə-iqtisad,
təsərrüfat, elmi-istehsalat sahələri üzrə kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

114. Bakı Ali Neft Məktəbinin bakalavriat səviyyəsində auditoriya dərsləri həftə ərzində
maksimum neçə saat olmalıdır?
A) 15 saat
B) 30 saat
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C) 45 saat
D) 16 saat
E) 40 saat
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

115. Bakı Ali Neft Məktəbinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində istehsalat təcrübəsi üçün
nəzərdə tutulan müddət baxımından nə kimi fərq vardır?
A) İstehsalat təcrübəsi üçün nəzərdə tutulan müddət bakalavriat
səviyyəsində 8-10, magistratura səviyyəsində isə 8-18 həftədir
B) İstehsalat təcrübəsi üçün nəzərdə tutulan müddət bakalavriat
səviyyəsində 8-10, magistratura səviyyəsində isə 8-12 həftədir
C) İstehsalat təcrübəsi üçün nəzərdə tutulan müddət bakalavriat
səviyyəsində 8-18, magistratura səviyyəsində isə 8-10 həftədir
D) İstehsalat təcrübəsi üçün nəzərdə tutulan müddət bakalavriat
səviyyəsində 8-12, magistratura səviyyəsində isə 8-10 həftədir
E) İstehsalat təcrübəsi üçün nəzərdə tutulan müddət bakalavriat
səviyyəsində 8-18, magistratura səviyyəsində isə 8-12 həftədir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

116. Bakı Ali Neft Məktəbində ali təhsilin magistratura səviyyəsində ixtisaslar üzrə təhsil
proqramlarının təhsil hissəsində hansı fənn bölmələri nəzərdə tutulur (tam və doğru cavab)?
1. İxtisaslaşma fənləri;
2. Humanitar fənlər;
3. Sosial fənlər;
4. Texniki fənlər;
5. Ümumi fənlər.
A) 1, 3, 4
B) 1, 2, 4
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C) 2, 3, 5
D) 1, 4
E) 2, 3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

117. Bakı Ali Neft Məktəbində aşağıdakılardan hansılar kafedra müdirinin həyata keçirdiyi işlərə
aid deyil?
1. Kafedralararası müşavirələrin, elmi-metodiki müzakirələrin və konfransların
keçirilməsini təşkil edir və onlara rəhbərlik edir;
2. Fakültədə, ali təhsil müəssisəsində və kənar təşkilatlarda kafedranı təmsil edir;
3. Ayrılmış əməkhaqqı fondu daxilində və kafedranın büdcədənkənar vəsaiti hesabına onun ştat
tərkibinə dair təklif verir;
4. Kafedra müdirinin müavinləri vəzifələrinə namizədləri təqdim edir;
5. Tələbələrin müstəqil işlərinə nəzarəti təşkil edir və onların elmi fəaliyyətləri üçün şərait
yaradılmasını təmin edir;
6. Fakültənin profilinə uyğun fənn proqramlarının və metodik göstərişlərin hazırlanmasına
təşəbbüs
göstərir.
A) 2, 3, 5
B) 1, 5, 6
C) 2, 4, 5
D) 3, 5, 6
E) 1, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

118. Bakı Ali Neft Məktəbində aşağıdakılardan hansılar təhsilverənlərin hüquqlarına aiddir?
1. Tədrisin formasını, metodlarını və vasitələrini sərbəst seçmək;
2. Elmi tədqiqat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq;
3. Müəyyən olunmuş qaydada təhsil müəssisəsində təhsilini müvəqqəti dayandırmaq;
4. Şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək;

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

5. Dövlət təhsil standartına uyğun keyfiyyətli təhsil almaq;
6. Müvafiq qaydada təhsilin təmayülünü, təhsil proqramlarını seçmək;
7. Normal əmək, elmi-pedaqoji iş və təhsil şəraiti, müasir standartlara cavab verən texnologiyalarla
təmin olunmaq.
A) 1, 2, 4
B) 3, 5, 6
C) 1, 6, 7
D) 2, 3, 4
E) 1, 4, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

119. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Sağlamlıq üçün təhlükəsiz və zərərsiz təhsil şəraiti ilə təmin olunmaq;
2. Təhsil proqramlarının mənimsənilməsini təmin etmək;
3. Tədrisin formasını, metodlarını və vasitələrini sərbəst seçmək;
4. Dövlət təhsil standartına uyğun bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmək.
a) Təhsilverənin vəzifəsi;
b) Təhsilalanın hüququ;
c) Təhsilverənin hüququ;
d) Təhsilalanın vəzifəsi.
A) 1-b; 2-a; 3-c; 4-d
B) 1-d; 2-c; 3-b; 4-a
C) 1-b; 2-c; 3-d; 4-a
D) 1-d; 2-b; 3-a; 4-c
E) 1-a; 2-b; 3-c; 4-d
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.
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120. Bakı Ali Neft Məktəbinin Nizamnaməsinə əsasən ali təhsilin səviyyələri üzrə hansı
kurikulumlar bu ali təhsil müəssisəsində həyata keçirilmir?
1. Rezidentura;
2. Doktorantura;
3. Bakalavriat;
4. Peşə təhsili;
5. Adyunktura;
6. Əlavə təhsil;
7. Orta ixtisas təhsili;
8. Magistratura.
A) 1, 5, 6, 7
B) 2, 4, 5, 8
C) 1, 4, 5, 7
D) 3, 4, 6, 8
E) 2, 4, 5, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

121. Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində professor-müəllim heyətinin və konsertmeysterlərin
bir stavka üzrə illik dərs yükü nə qədər müəyyən edilib?
A) 300 saatdan az olmamaqla
B) 700 saatdan az olmamaqla
C) 500 saatdan az olmamaqla
D) 400 saatdan az olmamaqla
E) 600 saatdan az olmamaqla
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil müəssisələrinin pedaqoji işçilərinin dərs yükü normalarının müəyyən edilməsi
haqqında AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 noyabr tarixli Qərarı

122. Bütün tipdən olan ümumtəhsil məktəblərində, gimnaziya və liseylərdə, peşə məktəbləri və
peşə liseylərində müəllimlərin bir stavka dərs yükü neçə saatdır?

Rəy və təklifləriniz üçün
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A) 24 saat
B) 18 saat
C) 6 saat
D) 30 saat
E) 12 saat
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil müəssisələrinin pedaqoji işçilərinin dərs yükü normalarının müəyyən edilməsi
haqqında AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 noyabr tarixli Qərarı

123. Ali təhsil müəssisələrində mühazirə, seminar, laborator və praktiki məşğələlərə ayrılan vaxtın
həcmi ilə orta ixtisas təhsili müəssisələrində nəzəri, laborator və praktiki məşğələlərə ayrılan
vaxtın həcmi arasında nə kimi fərq vardır?
A) Ali təhsil müəssisələrində mühazirə, seminar, laborator və praktiki məşğələlərə ayrılan vaxtın
həcmi illik dərs yükünün 60 faizindən, orta ixtisas təhsili müəssisələrində nəzəri, laborator və
praktiki məşğələlərə ayrılan vaxtın həcmi isə illik dərs yükünün 80 faizindən az olmamalıdır
B) Ali təhsil müəssisələrində mühazirə, seminar, laborator və praktiki məşğələlərə ayrılan vaxtın
həcmi illik dərs yükünün 50 faizindən, orta ixtisas təhsili müəssisələrində nəzəri, laborator və
praktiki məşğələlərə ayrılan vaxtın həcmi isə illik dərs yükünün 70 faizindən az olmamalıdır
C) Ali təhsil müəssisələrində mühazirə, seminar, laborator və praktiki məşğələlərə ayrılan vaxtın
həcmi illik dərs yükünün 70 faizindən, orta ixtisas təhsili müəssisələrində nəzəri, laborator və
praktiki məşğələlərə ayrılan vaxtın həcmi isə illik dərs yükünün 80 faizindən az olmamalıdır
D) Ali təhsil müəssisələrində mühazirə, seminar, laborator və praktiki məşğələlərə ayrılan vaxtın
həcmi illik dərs yükünün 80 faizindən, orta ixtisas təhsili müəssisələrində nəzəri, laborator və
praktiki məşğələlərə ayrılan vaxtın həcmi isə illik dərs yükünün 60 faizindən az olmamalıdır
E) Ali təhsil müəssisələrində mühazirə, seminar, laborator və praktiki məşğələlərə ayrılan vaxtın
həcmi illik dərs yükünün 70 faizindən, orta ixtisas təhsili müəssisələrində nəzəri, laborator və
praktiki məşğələlərə ayrılan vaxtın həcmi isə illik dərs yükünün 50 faizindən az olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil müəssisələrinin pedaqoji işçilərinin dərs yükü normalarının müəyyən edilməsi
haqqında AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 noyabr tarixli Qərarı

124. Təhsil müəssisələrinin pedaqoji işçilərinin dərs yükü normaları ilə bağlı aşağıdakı bəndlərdən
hansı düzgündür?
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A) Ümumtəhsil məktəblərində, internatlarda, lisey, gimnaziyalar və peşə təhsili məktəblərində
tərbiyəçi-müəllimlərin həftəlik iş vaxtı 30 saat müəyyən edilib
B) Bütün tipdən olan ümumtəhsil məktəblərində, gimnaziya və liseylərdə, peşə məktəbləri və peşə
liseylərində müəllimlərin bir stavka dərs yükü 12 saat müəyyən edilib
C) Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tərbiyəçilərin həftəlik iş vaxtı 24 saat müəyyən edilib
D) Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində professor-müəllim heyətinin və konsertmeysterlərin
bir stavka üzrə illik dərs yükü 500 saatdan az olmamaqla müəyyən edilib
E) İdman və incəsənət məktəblərində müəllimlərin, məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində
dərnək rəhbərlərinin həftəlik bir stavka dərs yükü 6 saat müəyyən edilib
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil müəssisələrinin pedaqoji işçilərinin dərs yükü normalarının müəyyən edilməsi
haqqında AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 noyabr tarixli Qərarı

125. Müəllimlərin bütün tipdən olan ümumtəhsil məktəblərində, gimnaziya və liseylərdə, peşə
məktəbləri və peşə liseylərində bir stavka dərs yükü ilə idman və incəsənət məktəblərində bir
stavka dərs yükü arasında nə kimi fərq vardır?
A) Müəllimlərin bir stavka dərs yükü bütün tipdən olan ümumtəhsil məktəblərində, gimnaziya və
liseylərdə, peşə məktəbləri və peşə liseylərində 12 saat, idman və incəsənət məktəblərində isə 18
saatdır
B) Müəllimlərin bir stavka dərs yükü bütün tipdən olan ümumtəhsil məktəblərində, gimnaziya və
liseylərdə, peşə məktəbləri və peşə liseylərində 12 saat, idman və incəsənət məktəblərində isə 15
saatdır
C) Müəllimlərin bir stavka dərs yükü bütün tipdən olan ümumtəhsil məktəblərində, gimnaziya və
liseylərdə, peşə məktəbləri və peşə liseylərində 24 saat, idman və incəsənət məktəblərində isə 18
saatdır
D) Müəllimlərin bir stavka dərs yükü bütün tipdən olan ümumtəhsil məktəblərində, gimnaziya və
liseylərdə, peşə məktəbləri və peşə liseylərində 15 saat, idman və incəsənət məktəblərində isə 12
saatdır
E) Müəllimlərin bir stavka dərs yükü bütün tipdən olan ümumtəhsil məktəblərində, gimnaziya və
liseylərdə, peşə məktəbləri və peşə liseylərində 18 saat, idman və incəsənət məktəblərində isə 12
saatdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil müəssisələrinin pedaqoji işçilərinin dərs yükü normalarının müəyyən edilməsi
haqqında AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 noyabr tarixli Qərarı
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126. Ali təhsil pilləsinin səviyyələri üzrə təhsilini başa vurmayan şəxslərə onların müraciətindən
sonra nə qədər müddət ərzində "Müxtəlif səbəblərdən təhsilin hər hansı pilləsini və səviyyəsini
başa vurmayan şəxslərə arayışın verilməsi Qaydası"na uyğun arayış verilir?
A) 5 iş günü ərzində
B) 10 gün ərzində
C) 5 gün ərzində
D) 10 iş günü ərzində
E) 3 iş günü ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müxtəlif səbəblərdən təhsilin hər hansı pilləsini və səviyyəsini başa vurmayan şəxslərə
arayışın verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 21 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.

127. Ali təhsil pilləsinin doktorantura səviyyəsini müxtəlif səbəblərdən başa vurmayan şəxslərə
verilən arayış blanklarının ciddi hesabat sənədi kimi saxlanıldığı yerlərdən biri yanlışdır:
A) Ali təhsil müəssisələri
B) Elmi müəssisələr
C) Peşə təhsili müəssisələri
D) Elmi təşkilatlar
E) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Müxtəlif səbəblərdən təhsilin hər hansı pilləsini və səviyyəsini başa vurmayan şəxslərə
arayışın verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 21 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.

128. Ali təhsil pilləsinin doktorantura səviyyəsini müxtəlif səbəblərdən başa vurmayan şəxslərə
arayışların verilməsi üçün ali təhsil müəssisəsində, elmi müəssisə və təşkilatda qeydiyyat kitabı
açılır. Qeydiyyat kitabına hansı məlumatlar daxil edilir?
1. Qeydiyyat nömrəsi;
2. Arayışın seriyası və nömrəsi;
3. Arayış verən şəxsin soyadı, adı, atasının adı;
4. Qeydiyyat seriyası;
5. Arayışın verilmə tarixi;
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6. Arayış verilən şəxsin soyadı, adı, atasının adı;
7. Arayışı verən şəxsin imzası.
A) 2, 3, 4, 7
B) 1, 2, 5, 6
C) 3, 4, 5, 7
D) 2, 4, 5, 6
E) 1, 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Müxtəlif səbəblərdən təhsilin hər hansı pilləsini və səviyyəsini başa vurmayan şəxslərə
arayışın verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 21 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.

129. Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələri üzrə müxtəlif səbəblərdən təhsilini başa
vurmayan şəxslərə arayışın verilməsi qaydası ilə bağlı aşağıdakı müddəalardan hansı doğrudur?
A) Korlanmış arayışlar blankları ciddi hesabat sənədi kimi ali təhsil müəssisələri və AMEA
tərəfindən müvafiq qaydada protokolla silinir
B) Arayışların verilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyində qeydiyyat kitabı
açılır
C) Arayışda hər bir semestr üzrə tələbənin dinlədiyi və kreditini qazandığı fənlər barədə
məlumatlar verilir
D) Arayışlar əlyazma və ya elektron formada qara şriftlə doldurulur
E) Arayış blankları ali təhsil müəssisələri və AMEA tərəfindən çap etdirilir və Azərbaycan
Respublikasının Təhsil Nazirliyinin müraciəti əsasında verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müxtəlif səbəblərdən təhsilin hər hansı pilləsini və səviyyəsini başa vurmayan şəxslərə
arayışın verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 21 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.

130. Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələri üzrə müxtəlif səbəblərdən təhsilini başa
vurmayan şəxslərə arayışların verilməsi üçün ali təhsil müəssisələrində və AMEA-da qeydiyyat
kitabı açılır. Həmin qeydiyyat kitabına daxil edilən məlumatlardan hansılar səhvdir?
1. Qeydiyyat nömrəsi;
2. Arayışın seriyası və nömrəsi;
3. Arayış verən şəxsin soyadı, adı, atasının adı;
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4. Qeydiyyat seriyası;
5. Arayışın verilmə tarixi;
6. Arayış verilən şəxsin soyadı, adı, atasının adı;
7. Arayışı verən şəxsin imzası.
A) 1, 4, 6
B) 3, 5, 6
C) 2, 4, 7
D) 1, 2, 4
E) 3, 4, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Müxtəlif səbəblərdən təhsilin hər hansı pilləsini və səviyyəsini başa vurmayan şəxslərə
arayışın verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 21 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.

131. Dublikat kimi verilən diplomun və onun əlavəsinin sağ səhifəsinin yuxarı küncündə hansı
ştamp vurulur?
A) "Diplom" ştampı
B) "Əlavə" ştampı
C) "Fərqlənmə" ştampı
D) "Dublikat" ştampı
E) "Arayış" ştampı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin
nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 29 aprel tarixli Qərarı
ilə təsdiq edilmişdir.

132. Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr diplomlarının nümunələri hansı qurumun sifarişi
əsasında çap etdirilir?
A) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin
B) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının
C) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin
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D) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin
E) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin
nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 29 aprel tarixli Qərarı
ilə təsdiq edilmişdir.

133. Müvafiq qanunvericiliyə görə doldurulan zaman korlanmış diplom blankları silinir:
A) Xüsusi protokolla
B) Xüsusi aktla
C) Xüsusi çıxarışla
D) Xüsusi arayışla
E) Xüsusi əmrlə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin
nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 29 aprel tarixli Qərarı
ilə təsdiq edilmişdir.

134. Bakalavriat səviyyəsini fərqlənmə ilə bitirənlər üçün diplomun sağ səhifəsinin yuxarı
hissəsində yazılan "BAKALAVR DİPLOMU" sözlərinin altında qırmızı rənglə hansı söz yazılır?
A) "Fərqlənmə"
B) "İxtisas"
C) "Diplom"
D) "Adi"
E) "Əlavə"
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin
nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 29 aprel tarixli Qərarı
ilə təsdiq edilmişdir.
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135. "Təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydaları"na əsasən
diplom və diploma əlavə hansı dildə tərtib edilir?
A) Rus dilində
B) Türk dilində
C) Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində
D) İngilis və rus dilində
E) Azərbaycan və rus dilində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin
nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 29 aprel tarixli Qərarı
ilə təsdiq edilmişdir.

136. Diplom blankları tabeliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, mövcud
qanunvericiliyə uyğun fəaliyyət göstərən bütün ali təhsil müəssisələrinə və AMEA-ya (məzunların
sayına görə) hansı qurum tərəfindən verilir?
A) Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
B) Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
C) Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi
D) Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
E) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin
nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 29 aprel tarixli Qərarı
ilə təsdiq edilmişdir.

137. Diplomların verilməsi ilə bağlı aşağıdakı mülahizələrdən hansı düzgündür?
A) İtirilmiş diplomun və onun əlavəsinin əvəzinə xüsusi hallarda arayış verilə bilər
B) Diplom məzunlara ali təhsil müəssisəsini, AMEA-nı bitirdikdən sonra 15 gün müddətində verilir
C) Diplomun dublikatının hazırlanması və verilməsinə görə rüsum ödənilir
D) Diplomun və ona əlavənin surəti məzunun şəxsi işində saxlanılır
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E) Dublikat kimi verilən diplomun və onun əlavəsinin sağ səhifəsinin yuxarı küncündə "Əlavə"
ştampı vurulur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin
nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 29 aprel tarixli Qərarı
ilə təsdiq edilmişdir.

138. Ali təhsil müəssisələrinin bakalavr diplomu ilə magistr diplomu arasında nə kimi fərq vardır?
A) Bakalavr diplomu 12.5x17 sm ölçüdə kitabça şəklində çap olunduğu halda, magistr diplomu
15x21 sm ölçüdə kitabça şəklində çap olunur
B) Ali təhsil müəssisəsini fərqlənmə ilə bitirməyənlər üçün bakalavr diplomu göy, fərqlənmə ilə
bitirənlər üçün isə qırmızı rəngli olduğu halda, magistr diplomu müvafiq olaraq yaşıl və qırmızı
rənglərdə olur
C) Möhür yeri və diplomun verilməsinə məsul olan şəxslərin imzası üçün yer bakalavr diplomunda
sol aşağı kənarda saxlanıldığı halda, magistr diplomunda sağ aşağı kənarda saxlanılır
D) Bakalavr diplomunda nömrələnmə A №000001-dən başlayaraq, hər dəfə bir say artırmaqla
aparıldığı halda, magistr diplomunda nömrələnmə AM №000001-dən başlayaraq, hər dəfə bir say
artırmaqla aparılır
E) Bakalavr diplomuna əlavə qoruyucu nişanlı xüsusi kağızda çap edildiyi halda, magistr
diplomuna əlavə dermantin materialdan hazırlanan relyef kağızda çap edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin
nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 29 aprel tarixli Qərarı
ilə təsdiq edilmişdir.

139. Bakalavr və magistr diplomlarının nümunəsi ilə bağlı düzgün bəndləri seçin.
1. Diplom 15x21 sm ölçüdə kitabça şəklində çap olunur;
2. Diplom və diploma əlavə dövlət dili ilə yanaşı, məzunun yazılı müraciəti ilə ingilis dilində də
tərtib edilə bilər;
3. Diplom və diploma əlavə Azərbaycan və rus dillərində tərtib edilir;
4. Diploma əlavə qoruyucu nişanlı xüsusi kağızda çap edilir;
5. Diplom 12.5x17 sm ölçüdə kitabça şəklində çap olunur;
6. Diploma əlavə dermantin materialdan hazırlanır;
7. Bakalavr və magistr diplomları bakalavr və magistr təhsil səviyyələrini başa vurmuş şəxslərə
verilir;
8. Diplomun sağ aşağı kənarında möhür yeri və diplomun verilməsinə məsul olan şəxslərin imzası
üçün yer saxlanılır.
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A) 3, 5, 7, 8
B) 1, 2, 4, 7
C) 2, 4, 5, 6
D) 1, 4, 7, 8
E) 2, 3, 6, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin
nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 29 aprel tarixli Qərarı
ilə təsdiq edilmişdir.

140. Ali təhsil müəssisəsi, AMEA ləğv olunduğu halda, diplom və onun əlavəsi və ya onların
dublikatlarının verilməsi proseduru necədir?
A) Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin arayışına əsasən, Azərbaycan Respublikası
Təhsil Nazirliyinin yazılı müraciəti ilə eyni tipli ali təhsil müəssisəsi və elmi təşkilat tərəfindən
verilir
B) Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin arayışına əsasən, ali təhsil müəssisəsi və elmi
təşkilatın yazılı müraciəti ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən verilir
C) Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin arayışına əsasən, ali təhsil müəssisəsi və elmi
təşkilatın yazılı müraciəti ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən verilir
D) Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin arayışına əsasən, ali təhsil müəssisəsi və elmi
təşkilatın yazılı müraciəti ilə Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsi tərəfindən verilir
E) Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin arayışına əsasən, ali təhsil müəssisəsi və elmi
təşkilatın yazılı müraciəti ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin
nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 29 aprel tarixli Qərarı
ilə təsdiq edilmişdir.

141. Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr diplomlarının nümunələri hansı qurum tərəfindən
təsdiq edilir?
A) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
B) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
C) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası
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D) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
E) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin
nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 29 aprel tarixli Qərarı
ilə təsdiq edilmişdir.

142. Müvafiq qanunvericiliyə əsasən diplom məzunlara ali təhsil müəssisəsini, AMEA-nı
bitirdikdən sonra neçə gün müddətində verilir?
A) 10 gün
B) 15 gün
C) 20 gün
D) 30 gün
E) 45 gün
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin
nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 29 aprel tarixli Qərarı
ilə təsdiq edilmişdir.

143. Magistratura səviyyəsini fərqlənmə ilə bitirənlər üçün sağ səhifənin yuxarı hissəsində yazılan
"MAGİSTR DİPLOMU" sözlərinin altında qırmızı rənglə hansı söz yazılır?
A) "Əlavə"
B) "Adi"
C) "İxtisas"
D) "Diplom"
E) "Fərqlənmə"
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin
nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 29 aprel tarixli Qərarı
ilə təsdiq edilmişdir.
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144. Ali təhsil müəssisəsini fərqlənmə ilə bitirməyənlər üçün diplom hansı rəngdə olur?
A) Yaşıl
B) Boz
C) Göy
D) Qəhvəyi
E) Qırmızı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin
nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 29 aprel tarixli Qərarı
ilə təsdiq edilmişdir.

145. Ali təhsil müəssisələrində və AMEA-da diplomun və onun əlavəsinin dublikatı hansı arxiv
sənədləri əsasında verilir?
1. Akt;
2. Dövlət imtahan komissiyasının protokolu;
3. Əmr;
4. Təhsil sənədlərinin verilməsinin çıxarışı;
5. Komissiyanın hesabatı;
6. Təhsil sənədlərinin verilməsinin qeydiyyat kitabı.
A) 2, 4, 5
B) 1, 2, 3
C) 2, 3, 6
D) 3, 4, 5
E) 1, 3, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin
nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 29 aprel tarixli Qərarı
ilə təsdiq edilmişdir.

146. Ali təhsil müəssisəsi, AMEA diplomu və onun əlavəsini itirən şəxsin ərizəsinə əsasən nə qədər
müddətdə diplomun və onun əlavəsinin dublikatını verir?
A) 30 gün müddətində
B) 3 ay müddətində
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C) 45 gün müddətində
D) 2 ay müddətində
E) 15 gün müddətində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin
nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 29 aprel tarixli Qərarı
ilə təsdiq edilmişdir.

147. Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr diplomlarının hazırlanması, saxlanılması və
doldurulması ilə bağlı aşağıdakı müddəalardan hansı biri doğrudur?
A) Diploma əlavələr kompüterdə çap oluna bilməz
B) Diplomda düzəlişə xüsusi hallarda yol verilir
C) Doldurulan zaman korlanmış diplom blankları xüsusi protokolla silinir
D) Diplom kalliqrafik xətlə qara tuşla yazılır
E) Diplomda məzunun soyadı, adı, atasının adı akt əsasında yazılır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin
nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 29 aprel tarixli Qərarı
ilə təsdiq edilmişdir.

148. Ali təhsil müəssisəsini fərqlənmə ilə bitirənlər üçün diplom hansı rəngdə olur?
A) Qırmızı
B) Yaşıl
C) Boz
D) Göy
E) Qəhvəyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin
nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 29 aprel tarixli Qərarı
ilə təsdiq edilmişdir.
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149. "Təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydaları"na görə ali
təhsil pilləsinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində hansı növ təhsil sənədləri
müəyyənləşdirilir? Tam və doğru cavabı müəyyən edin.
1. Ali təhsil müəssisələrinin magistr diplomu;
2. Xüsusi arayış;
3. Şəhadətnamə;
4. Sertifikat;
5. Attestat;
6. Bakalavr diplomu;
7. AMEA-nın magistr diplomu.
A) 1, 6
B) 3, 5
C) 1, 6, 7
D) 2, 4, 5
E) 1, 4, 6, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin
nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 29 aprel tarixli Qərarı
ilə təsdiq edilmişdir.

150. Diplomun verilməsinin qeydiyyatı ayrıca kitabda aparılır, illər üzrə davam etdirilir və həmin
kitab daimi olaraq ali təhsil müəssisəsində, AMEA-da saxlanılır. Bəs qeydiyyat kitabına nə kimi
məlumatlar daxil edilir?
1. İxtisasın (ixtisaslaşmanın) nömrəsi;
2. Diplomun seriyası və nömrəsi;
3. Diplomun təsdiqedilmə tarixi;
4. İxtisasın (ixtisaslaşmanın) adı;
5. Diplomalan və diplomverən şəxslərin imzası;
6. Fakültə Elmi Şurasının qərarının nömrəsi və tarixi;
7. Diplomverənin soyadı, adı, atasının adı;
8. Alınan ali peşə-ixtisas (elmi-ixtisas) dərəcəsi.
A) 1, 3, 4, 5
B) 2, 4, 5, 8
C) 1, 2, 4, 6
D) 3, 5, 6, 7
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E) 2, 3, 5, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin
nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 29 aprel tarixli Qərarı
ilə təsdiq edilmişdir.

151. 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

152. 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

153. 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
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D) Birdəfəlik təlimat
E) Giriş təlimat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

154. 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

155. 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

156. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində həftəlik
normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?
A) 40 saatdan artıq olmamalıdır
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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

157. 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

158. İş yerlərində attestasiyanın keçirilməsi neçə müddətdən bir aparılır?
A) İki ildə bir dəfədən az olmayaraq
B) Dörd ildə bir dəfədən az olmayaraq
C) Üç ildə bir dəfədən az olmayaraq
D) Beş ildə birdəfədən az olmayaraq
E) İldə bir dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh.
456
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159. 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

160. 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

161. 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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

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

162. 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

163. Elektrik cərəyanının təsirindən qoruyan mühafizə vasitəsini göstərin?
A) Dezaktivasiya vasitələri
B) Səsboğan
C) İzoləedici örtüklər və qurğular
D) Hermetikləşdirici qurğu
E) İşıq filtrləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011.
Səh. 500

164. Yer səthindən 2 metrdən yüksəklikdə iş aparılan zaman əsasən nədən istifadə olunmalıdır?
A) Rezin əlcəkdən
B) Xüsusi çəkmələrdən
C) Qulaqcıqdan
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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

165. 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

166. 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

167. Qapalı sınıqlar zamanı ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?
A) Sadəcə həkimi gözləmək
B) Ağrıkəsici dərman vermək və tibb müəssisəsinə çatdırmaq
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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

168. Bədbəxt hadisə nədir?
A) Texniki qurğuların dayanması, yaxud nasazlığı
B) İşçinin və ya işçilərin iş yerlərində alığı xəsarətdir
C) Texnoloji rejiminin pozulması
D) Nəzarət edilə bilməyən partlayış və yanğın
E) Təhlükəli maddələrin ətraf mühitə yayılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunları

169. 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

170. Yanan metalları nə ilə söndürmək olar?
A) Xüsusi təyinatlı tozlarla
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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

171. 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

172. 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
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173. Süni tənəffüs hansı yollar ilə verilir?
A) Yalnız ağızdan-ağıza
B) Yalnız ağızdan-buruna
C) Ağızdan-ağıza, ağızdan-buruna
D) Bədəni masaj etməklə
E) Əl və ayağı hərəkət etdirməklə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

174. 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

175. 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
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İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

176. 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

177. 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

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

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

179. 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

180. 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

181. Müəssisədə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına kimlər əməl etməlidir?
A) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
B) Sex rəisi
C) Qulluqçular
D) Fəhlələr və aparatçılar
E) Ustalar çilingərlər
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

182. 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

183. 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

184. Fövqəladə hal baş verərsə hansı nömrəyə zəng etmək lazımdır?
A) 112
B) 104
C) 102
D) 103
E) 101
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: Fövqaladə Hallar Nazirliyinin qaynar xətti

185. 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

186. 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

187. 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
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188. 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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