Biznesin idarə olunması üzrə tədris mərkəzi üzrə test
tapşırıqları
1. Aşağıdakılardan hansı bakalavriat səviyyəsində humanitar fənn bölümünə məcburi fənn
olaraq daxildir?
A) Riyaziyyat
B) Coğrafiya
C) Azərbaycan dili
D) Fizika
E) Azərbaycan ədəbiyyatı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları. AR
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

2. Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydalarına əsasən
bakalavriat nədir?
A) Təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin dövlət təhsil standartlarına uyğunluğunun və onun
statusunun müəyyənləşdirilib təsdiq edilməsi proseduru
B) Ali təhsilin birinci səviyyəsinin tələblərinə uyğun genişprofilli mütəxəssis hazırlığını
təmin edən təhsil prosesi
C) Ali təhsilin ən yüksək səviyyəsi, doktorluq elmi dərəcəsinin alınmasını həyata keçirən
yüksək səviyyəli elmi kadr hazırlığı forması
D) Hərbi təhsil müəssisəsində doktoranturaya bərabər tutulan yüksək ixtisaslı elmi
kadrların hazırlanması forması
E) Ali təhsilin ikinci səviyyəsinin tələblərinə uyğun olaraq, yüksəkixtisaslı, sərbəst
yaradıcılıq fəaliyyəti göstərə biləcək mütəxəssislərin hazırlığını təmin edən təhsil prosesi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları. AR
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

3. Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydalarına görə
əsas (baza ali) tibb təhsilini bitirən məzunlara hansı ali peşə-ixtisas dərəcəsi verilir?
A) Dissertant
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B) Magistr
C) Həkim
D) Doktorant
E) Tələbə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları. AR
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

4. Bakalavriat səviyyəsində ixtisaslar üzrə təhsil proqramları nə ilə yekunlaşır?
A) Təhsilalanların dövlət attestasiyası ilə
B) Müvafiq qanunvericilik aktları ilə
C) Kredit vahidləri ilə
D) Nəzəri və təcrübi hazırlıqla
E) Müvafiq normativ sənədlərlə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları. AR
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

5. Bakalavr təhsil proqramlarının fənn bölümlərinə seçmə fənlər daxildir. Bəs seçmə fənlərə
ayrılan saatların həcmi ümumi saat miqdarının neçə faizini təşkil edir?
A) 5-10 faizini
B) 90-95 faizini
C) 10-15 faizini
D) 80-85 faizini
E) 25-30 faizini
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları. AR
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

6. “Bakalavr” dərəcəsi almış məzunlar:
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A) Peşə fəaliyyətində qarşıya çıxan məsələləri aşkar və şəffaf həlletmə qabiliyyətinə malik
olmalıdırlar
B) Təhsil aldıqları və oxşar ixtisaslar üzrə təhsil proqramı əsasında qazanılmış bilik və
bacarıqlarını əmək fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində tətbiq etməyi bacarmalıdırlar
C) Bütün fənlər üzrə müvafiq hazırlığa malik olmalı, qazanılmış nəzəri bilikləri təcrübədə
tətbiq etməyi bacarmalıdırlar
D) Əmək fəaliyyətində bütün məsələləri həll etmək bacarığına malik olmalıdırlar
E) Humanitar və ixtisasın peşə hazırlığı sahəsində əsas bilikləri mənimsəməli, onlardan
peşə və sosial fəaliyyətin müxtəlif sahələrində istifadə etməyi, sosial əhəmiyyətli məsələləri
və prosesləri araşdırmağı bacarmalıdırlar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları. AR
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

7. Tədris prosesinin planlaşdırılması və təşkili tədris planları (nümunəvi işçi və fərdi) və
fənlər üzrə işçi proqramları əsasında həyata keçirilir. Bəs həmin sənədlərin forması və
strukturu hansı subyekt tərəfindən müəyyənləşdirilir?
A) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
B) Ali Attestasiya Komissiyası
C) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
D) Ali təhsil müəssisəsi
E) Aparıcı elmi-pedaqoji təşkilat
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları. AR
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

8. Ali təhsil müəssisələrində tədris prosesinin planlaşdırılması və təşkili nə əsasında həyata
keçirilə bilməz?
1. Qiymətləndirmə qaydaları;
2. Fənlər üzrə işçi proqramları;
3. Tədris planları;
4. İxtisaslar üzrə təhsil proqramları.
A) 2, 3
B) 1, 4
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C) 3, 4
D) 1, 3
E) 2, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları. AR
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

9. "Bakalavr" dərəcəsi almış məzunlar:
1. Əmək fəaliyyətində ixtisasa dair məsələləri həll etmək bacarığına malik olmalıdırlar;
2. Təhsil proqramına uyğun tədris olunan fənlər üzrə müvafiq hazırlığa malik olmalı,
qazanılmış nəzəri bilikləri təcrübədə tətbiq etməyi bacarmalıdırlar;
3. Elmi tədqiqatlar aparmaq metodologiyasını mənimsəməlidirlər;
4. Fərdi iş planını tam yerinə yetirməlidirlər;
5. Elmi tədqiqatlarının nəticələrini aprobasiya etdirməlidirlər;
6. Peşə fəaliyyətində qarşıya çıxan məsələləri optimal həlletmə qabiliyyətinə malik
olmalıdırlar.
A) 3, 4, 6
B) 2, 3, 5
C) 1, 2, 6
D) 2, 3, 4
E) 1, 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları. AR
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

10. Bakalavriat təhsil səviyyəsində hansı təhsil bazalarında ayrı-ayrı ixtisasların təhsil
proqramları üzrə genişprofilli ali təhsilli mütəxəssislər hazırlanmır (tam və düzgün cavab)?
1. Orta-ixtisas təhsili;
2. Texniki peşə ixtisas təhsili;
3. Tam orta təhsil;
4. Ümumi orta təhsil;
5. İlk peşə ixtisas təhsili.
A) 2, 5
B) 3, 4
C) 2, 4, 5
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D) 1, 2, 4
E) 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları. AR
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

11. Magistr hazırlığı ali təhsilin neçənci səviyyəsi olaraq Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş magistr ixtisaslaşmalarının (proqramlarının)
təsnifatına uyğun müvafiq ixtisaslaşmalar üzrə mütəxəssis hazırlığının həyata keçirilməsini
təmin edir?
A) Beşinci
B) Dördüncü
C) Üçüncü
D) İkinci
E) Birinci
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 12 may tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

12. Ali təhsilin ikinci səviyyəsinin tələblərinə uyğun olaraq, yüksəkixtisaslı, sərbəst
yaradıcılıq fəaliyyəti göstərə biləcək mütəxəssislərin hazırlığını təmin edən təhsil prosesi
necə adlanır?
A) Adyunktura
B) Rezidentura
C) Magistratura
D) Bakalavriat
E) Doktorantura
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 12 may tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
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13. "Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları"na əsasən tələbələrin fənlər üzrə attestasiyası (biliyinin qiymətləndirilməsi)
hansı orqan tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydada çoxballı (100 ballı) sistemlə həyata
keçirilir?
A) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
B) Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
C) Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi
D) Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi
E) Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 12 may tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

14. Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydalarına görə magistratura səviyyəsində əyani formanın təhsil müddətində imtahan
sessiyalarına neçə həftə ayrılır?
A) 8 həftə
B) 15 həftə
C) 12 həftə
D) 6 həftə
E) 14 həftə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 12 may tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

15. "Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları"na müvafiq olaraq işçi tədris proqramı nədir?
A) 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
B) Hər bir təhsil pilləsində və səviyyəsində təhsilalanların təhsildə nailiyyətlərinin və
təhsilverənlərin (dövlət ümumi təhsil müəssisələrində (ümumi təhsil üzrə təhsilverənlərə
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münasibətdə digər dövlət təhsil müəssisələrində) təhsilverənlər istisna olmaqla)
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi proseduru
C) 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
D) 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
E) Fənnin müvafiq proqramı əsasında hazırlanan və özündə tədris olunan fənnin təsvirini,
onun hədəf və məqsədini, qısa məzmununu, dərslərin müddətini və növlərini, tələbənin
müstəqil işi üçün tapşırıqları, onların yerinə yetirilməsi müddətini, məsləhət saatlarını,
müəllim haqqında məlumatı, müəllimin tələblərini, qiymətləndirmə meyarlarını, aralıq
qiymətləndirilmə cədvəlini, istifadə olunan ədəbiyyatın siyahısını əks etdirən sənəd
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 12 may tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

16. Magistrlik dissertasiyalarının müdafiəsi üzrə ixtisaslaşdırılmış şuralarla bağlı aşağıdakı
mülahizələrdən hansı düzgündür?
A) Ali təhsilin magistratura səviyyəsində təhsilin yekun mərhələsi magistrlik
dissertasiyasının müdafiəsidir (ixtisasdan asılı olaraq magistr imtahanı da ola bilər)
B) "Magistr" dərəcəsi magistrlik dissertasiyalarının müdafiəsi üçün ali təhsil müəssisəsi və
AMEA tərəfindən yaradılmış ixtisaslaşdırılmış şuraların arayışı əsasında verilir
C) Ali təhsilin magistratura səviyyəsində təhsilin yekun mərhələsi magistrlik
dissertasiyasının müdafiəsidir (ixtisasdan asılı olaraq buraxılış imtahanı da ola bilər)
D) Magistratura səviyyəsini bitirən şəxslərə "magistr - tədqiqatçı" ali elmi-ixtisas dərəcəsi
verilir
E) İxtisaslaşdırılmış şuraların yaradılması və onun işinin təşkili qaydası Azərbaycan
Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq qaydalarla müəyyən
olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 12 may tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

17. Magistratura səviyyəsini bu və ya digər səbəbdən başa vurmayan şəxslərə hansı qurum
tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada arayış verilir?
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A) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
B) Dövlət İmtahan Mərkəzi
C) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
D) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
E) Ali Attestasiya Komissiyası
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 12 may tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

18. Magistraturaya müvafiq ixtisaslar üzrə qəbul olunacaq tələbələrin sayı hansı amillər
nəzərə alınmaqla, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən
müəyyənləşdirilir?
1. Elmi-tədqiqat potensialı;
2. Təlim metodologiyası;
3. Elmi-pedaqoji potensial;
4. Maddi-texniki baza.
A) 2, 3
B) 3, 4
C) 1, 2
D) 2, 4
E) 1, 3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 12 may tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

19. Magistratura səviyyəsində təhsilin məzmunu bir-biri ilə əlaqəli olan hansı hissələrdən
ibarət ola bilməz?
1. Peşəkar hazırlıq;
2. Akademik mübadilə;
3. Elmi tədqiqat işləri;
4. Nəzəri təlim;
5. Analitik iş;
6. Pedaqoji hazırlıq;
7. Praktiki təlim.
A) 1, 3, 6
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B) 2, 4, 5
C) 3, 5, 7
D) 1, 2, 6
E) 2, 5, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 12 may tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

20. "Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları"na görə Yekun attestasiya ibarətdir (tam və düzgün cavab):
1. Elmi pedaqoji təcrübədən;
2. Magistrlik dissertasiyasının müdafiəsindən;
3. Elmi-tədqiqat təcrübəsindən;
4. İxtisas fənləri üzrə imtahanlardan;
5. Nəzəri və praktiki təlimlərdən.
A) 2, 4
B) 1, 5
C) 3, 4
D) 2, 4, 5
E) 1, 2, 3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 12 may tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

21. Ali təhsil pilləsinin hansı səviyyəsində təhsil fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru
proqramları üzrə həyata keçirilir?
A) Əlavə təhsildə
B) Magistraturada
C) Rezidenturada
D) Doktoranturada
E) Bakalavriatda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

22. "Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları"na görə
doktoranturada təhsil necə həyata keçirilir?
A) Yalnız ödənişli əsaslarla
B) Dövlət sifarişli, bələdiyyə büdcəsi hesabına və (və ya) ödənişli əsaslarla
C) Dövlət hesabına və (və ya) ödənişli əsaslarla
D) Yalnız dövlət hesabına
E) Yalnız bələdiyyə büdcəsi hesabına
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

23. Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya ali təhsil pilləsinin hansı səviyyəsini
bitirən, yaxud təhsili ona bərabər tutulan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları
müsabiqə əsasında qəbul olunurlar?
A) Ümumi orta
B) Bakalavriat
C) Tam orta
D) Subbakalavriat
E) Magistratura
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

24. Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturada qiyabi təhsil müddəti nə qədərdir?
A) Beş il
B) İki il
C) Dörd il
D) Bir il
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E) Üç il
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

25. Ali təhsil müəssisələrində, elmi müəssisə və təşkilatlarda doktoranturanın yaradılması
üçün aşağıdakı məlumatlardan hansı təqdim edilmir?
A) Təhsil prosesinin təşkili, tədrisin keyfiyyəti, təhsilalanların dərsə davamiyyəti, təhsilə
marağı və davranışı haqqında məlumat
B) Təhsilin bütün pillələri üçün nəşr olunmuş dərs vəsaitləri, digər təşkilatlarla birgə həyata
keçirilən proqram və layihələr haqqında məlumat
C) Dərc olunmuş elmi işlər, alınmış patentlər, elmi və texnoloji işləmələr, təşkil olunmuş
beynəlxalq və milli tədbirlər, həyata keçirilmiş proqram və layihələr, innovasiya sahəsində
fəaliyyətin nəticələri haqqında məlumat
D) Beynəlxalq və ikitərəfli proqramlar çərçivəsində xarici elmi qurumların fəaliyyətində
iştirakı əks etdirən əməkdaşlıq haqqında məlumat
E) Fundamental tədqiqatların səviyyəsi və prioritet istiqamətləri üzrə əldə olunmuş son
nailiyyətlər haqqında məlumat
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

26. "Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları"na müvafiq olaraq
elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturada əyani təhsil müddəti neçə ildir?
A) 3,5 il
B) 4 il
C) 5 il
D) 4,5 il
E) 3 il
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
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27. "Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları"na görə elmi
rəhbərin səlahiyyətlərinə aid deyil:
1. Doktorantın təsdiq edilmiş fərdi iş planına (tədris proqramına) uyğun fəaliyyətinə
rəhbərlik etmək;
2. Elmi tədqiqatlarının nəticələrini aprobasiya etdirmək;
3. Elmi iş üzrə məsləhətlər vermək;
4. Dissertasiya işinin müəyyən olunmuş vaxtda keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə nəzarət
etmək;
5. Doktorantın peşə biliklərinə dərindən yiyələnməsinə kömək etmək;
6. Elmi tədqiqatlar aparmaq metodologiyasını mənimsətmək.
A) 3, 5, 6
B) 1, 3, 5
C) 2, 5, 6
D) 1, 2, 4
E) 2, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

28. Doktorant təhsil müddəti ərzində nə etməlidir?
1. Təsdiq edilmiş tədris proqramına uyğun olaraq fəaliyyətinə rəhbərlik etməlidir;
2. Elmi tədqiqatlar aparmaq metodologiyasını mənimsəməlidir;
3. Elmi işi üzrə məsləhətlər verməlidir;
4. Müstəqil elmi tədqiqat işi aparmaq vərdişləri əldə etməlidir;
5. Peşə biliklərinə dərindən yiyələnməlidir;
6. Fərdi iş planını tam və ya qismən yerinə yetirməlidir;
7. Dissertasiya işinin müəyyən olunmuş vaxtda keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə nəzarət
etməlidir.
A) 1, 2, 4
B) 2, 3, 6
C) 1, 2, 3
D) 2, 4, 5
E) 3, 5, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
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29. "Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları"na əsasən
doktoranturada təhsilalma hansı formalar üzrə həyata keçirilə bilməz? Tam və doğru cavabı
seçin.
1. Qiyabi;
2. Əyani;
3. Eksternat;
4. Distant;
5. Sərbəst.
A) 1, 3, 4
B) 3, 4, 5
C) 2, 5
D) 1, 4
E) 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

30. Dissertantlıq yolu ilə yüksəkixtisaslı elmi kadrların hazırlanması ilə bağlı aşağıdakı
bəndlərdən hansılar düzgündür?
1. Dissertant kimi təhkim olunmaq istəyən şəxslər azı üç il elmi və ya elmi-pedaqoji iş
stajına malik olmalıdırlar;
2. Dissertantlıq yolu ilə təhsil müddətini başa vuran şəxslər eyni ixtisas üzrə təkrar
dissertant olmaq hüququna malik deyillər;
3. Dissertantlıq yolu ilə təhsil alan hər bir şəxsin elmi rəhbərlərinə və elmi məsləhətçilərinə
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada əməkhaqqı ödənilir;
4. "Fəlsəfə doktoru" və "Elmlər doktoru" elmi dərəcəsi üzrə doktoranturada təhsil alan
şəxslərin hüquq və vəzifələri dissertantlıq yolu ilə təhsil alan şəxslərə (doktorantlara) şamil
edilmir.
A) 2, 3
B) 1, 4
C) 3, 4
D) 1, 2
E) 1, 3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

31. Magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi üçün ixtisaslaşdırılmış Elmi şura sədrinin
müavini, elmi katibi və tərkibi kimin əmri ilə təyin olunur?
A) Kafedra müdirinin
B) Dekanın
C) Tyutorun
D) Ali məktəbin rektorunun
E) Dekan müavininin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Magistrlik dissertasiyasının müdafiə üçün ixtisaslaşdırılmış Elmi şuralar haqqında
Əsasnamə. AR təhsil nazirinin 1998-ci il 10 noyabr tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

32. "Magistrlik dissertasiyasının müdafiə üçün ixtisaslaşdırılmış Elmi şuralar haqqında
Əsasnamə"yə görə səsvermənin nəticəsindən asılı olaraq dissertasiyanın müəllifinə hansı
dərəcənin verilib-verilməməsi qərarı qəbul olunur?
A) Bakalavr
B) Adyunkt
C) Rezident
D) Dissertant
E) Magistr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Magistrlik dissertasiyasının müdafiə üçün ixtisaslaşdırılmış Elmi şuralar haqqında
Əsasnamə. AR təhsil nazirinin 1998-ci il 10 noyabr tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

33. Magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi üçün ixtisaslaşdırılmış Elmi şura üzvlərinin
iclasda iştirakı onların hər birinin elmi ad və dərəcəsi göstərilməklə hansı sənəddə əks
olunmalıdır?
A) Ərizədə
B) Protokolda
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C) Sərəncamda
D) Arayışda
E) Fərmanda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Magistrlik dissertasiyasının müdafiə üçün ixtisaslaşdırılmış Elmi şuralar haqqında
Əsasnamə. AR təhsil nazirinin 1998-ci il 10 noyabr tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

34.
Magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi üçün yaradılmış ixtisaslaşmış şuranın fəaliyyəti hansı
qurumun təsdiq etdiyi "Professor-müəllim heyətinin tədris işi üçün vaxt normasının
müəyyənləşdirilməsi, elmi-tədqiqat, elmi-metodik və digər işlərin növləri barədə təsdiq
olunmuş norma" ilə müəyyənləşdirilir?

A) Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin
B) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin
C) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin
D) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin
E) Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunun
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Magistrlik dissertasiyasının müdafiə üçün ixtisaslaşdırılmış Elmi şuralar haqqında
Əsasnamə. AR təhsil nazirinin 1998-ci il 10 noyabr tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

35. Magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi üçün ixtisaslaşdırılmış Elmi şurada bir neçə
ixtisaslaşma üzrə dissertasiyalara baxılarsa onun tərkibinə hər bir ixtisaslaşma üzrə
maksimum neçə nəfər mütəxəssis daxil olmalıdır?
A) Yeddi nəfər
B) Doqquz nəfər
C) Beş nəfər
D) On bir nəfər
E) İyirmi nəfər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: Magistrlik dissertasiyasının müdafiə üçün ixtisaslaşdırılmış Elmi şuralar haqqında
Əsasnamə. AR təhsil nazirinin 1998-ci il 10 noyabr tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

36. Magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi üçün ixtisaslaşdırılmış Elmi şura üzvlərinin
dəyişdirilməsi hansı qaydada aparılır?
A) Uyğun fakültənin əsaslandırılmış vəsatəti ilə ali təhsil müəssisəsinin rəhbəri tərəfindən
B) Ali təhsil müəssisəsi rəhbərinin əsaslandırılmış vəsatəti ilə prorektor tərəfindən
C) Ali təhsil müəssisəsi rəhbərinin əsaslandırılmış vəsatəti ilə fakültə tərəfindən
D) Uyğun fakültənin əsaslandırılmış vəsatəti ilə təhsil naziri tərəfindən
E) Ali təhsil müəssisəsi rəhbərinin əsaslandırılmış vəsatəti ilə Təhsil Nazirliyi tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Magistrlik dissertasiyasının müdafiə üçün ixtisaslaşdırılmış Elmi şuralar haqqında
Əsasnamə. AR təhsil nazirinin 1998-ci il 10 noyabr tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

37. Hansı halda Şuranın tərkibinə hər bir ixtisaslaşma üzrə ən azı iki nəfər mütəxəssis daxil
olmalıdır?
A) Şurada bir neçə ixtisaslaşma üzrə dissertasiyalara baxılarsa
B) Şuranın sədri və onun müavini iclasda iştirak etməsə
C) Mütəxəssis müvafiq qaydada Şuraya daxil edilərsə
D) Şuranın elmi katibi iclasda iştirak etməsə
E) 6-dan çox ixtisaslaşma üzrə dissertasiya müdafiə olunarsa
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Magistrlik dissertasiyasının müdafiə üçün ixtisaslaşdırılmış Elmi şuralar haqqında
Əsasnamə. AR təhsil nazirinin 1998-ci il 10 noyabr tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

38. Magistr dissertasiyası üzrə kim Şuranın iclasına sədrlik edə bilməz (tam və düzgün
cavab)?
1. Şuranın sədr müavini;
2. Elmi rəhbər;
3. Elmi məsləhətçi;
4. Şuranın üzvü.
A) Yalnız 4
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B) 2, 3
C) 1, 3
D) Yalnız 3
E) 1, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Magistrlik dissertasiyasının müdafiə üçün ixtisaslaşdırılmış Elmi şuralar haqqında
Əsasnamə. AR təhsil nazirinin 1998-ci il 10 noyabr tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

39. Magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi üçün ixtisaslaşdırılmış Elmi şura iclaslarının
aparılması ilə bağlı aşağıdakı mülahizələrdən hansılar düzgündür?
1. İddiaçının cavablarından sonra söz şuranın sədrinə verilir, dissertasiya işi üzrə şuraya
daxil olmuş rəylər oxunur;
2. Səsvermənin nəticəsindən asılı olaraq dissertasiyanın müəllifinə magistr dərəcəsi verilibverilməməsi qərarı qəbul olunur;
3. Magistrant dissertasiya işinin mahiyyəti və aldığı nəticələr haqqında 15 dəqiqədən çox
olmayan vaxt ərzində məruzə edir;
4. Müdafiə olunan dissertasiya işlərinə qiymət verilməsi iclasın sonunda Şura üzvlərinin
qapalı səsverməsi yolu ilə həyata keçirilir;
5. Şuranın iclasının açılışı zamanı sədr iştiraketmə vərəqəsi əsasında yetərsay haqqında
məlumat verir;
6. Şura üzvlərinin iclasda iştirakı onların hər birinin elmi ad və dərəcəsi göstərilməklə
iclasın aktında əks olunmalı və imzası ilə təsdiq edilməlidir.
A) 2, 3, 6
B) 1, 3, 4
C) 3, 5, 6
D) 1, 4, 5
E) 2, 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Magistrlik dissertasiyasının müdafiə üçün ixtisaslaşdırılmış Elmi şuralar haqqında
Əsasnamə. AR təhsil nazirinin 1998-ci il 10 noyabr tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

40. Magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi üçün ixtisaslaşdırılmış Elmi şuranın tərkibi
müəyyənləşdirilərkən hansı tələblərə riayət olunmalıdır?
1. Bir şurada 4-dən çox ixtisaslaşma üzrə dissertasiya müdafiə oluna bilməz;
2. Şurada bir neçə ixtisaslaşma üzrə dissertasiyalara baxılarsa onun tərkibinə hər bir
ixtisaslaşma üzrə ən azı iki nəfər mütəxəssis daxil olmalıdır;
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3. Bir şurada 2-dən çox ixtisaslaşma üzrə dissertasiya müdafiə oluna bilməz;
4. Mütəxəssisin şuraya daxil edilməsi üçün onun razılığı lazımdır;
5. Şurada bir neçə ixtisaslaşma üzrə dissertasiyalara baxılarsa onun tərkibinə hər bir
ixtisaslaşma üzrə ən azı üç nəfər mütəxəssis daxil olmalıdır;
6. Mütəxəssisin şuraya daxil edilməsi üçün elmi katibin razılığı lazımdır.
A) 1, 2, 5
B) 3, 4, 6
C) 2, 3, 5
D) 1, 2, 4
E) 2, 4, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Magistrlik dissertasiyasının müdafiə üçün ixtisaslaşdırılmış Elmi şuralar haqqında
Əsasnamə. AR təhsil nazirinin 1998-ci il 10 noyabr tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

41. Aşağıdakılardan hansı biri ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə
təcrübəsinin növüdür?
A) Pedaqoji təcrübə
B) Ümumi təcrübə
C) Beynəlxalq təcrübə
D) Əlavə təcrübə
E) Xüsusi təcrübə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin
keçirilməsi haqqında Əsasnamə. AR Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 sentyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

42. Tədris təcrübəsi mütəxəssis hazırlığının xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla, təhsil
müəssisələri tərəfindən nəyə uyğun müəyyənləşdirilir?
A) Xarici təhsil standartlarına
B) Dövlət təhsil standartlarına
C) Xüsusi təhsil standartlarına
D) Beynəlxalq təhsil standartlarına
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E) Fərdi təhsil standartlarına
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin
keçirilməsi haqqında Əsasnamə. AR Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 sentyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

43. Hansı təhsil müəssisələri istehsalat təcrübəsini öz vəsaitləri hesabına təşkil edirlər?
A) Xüsusi təhsil müəssisələri
B) Dövlət təhsil müəssisələri
C) Ümumi təhsil müəssisələri
D) Qeyri-dövlət təhsil müəssisələri
E) Əlavə təhsil müəssisələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin
keçirilməsi haqqında Əsasnamə. AR Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 sentyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

44. İstehsalat (pedaqoji) təcrübəsinin təşkili və keçirilməsi üçün ali (orta ixtisas) təhsil
müəssisəsinin nə kimi vəzifə və öhdəliyi vardır?
A) Tələbələrə təcrübə proqramı əsasında təcrübə yerlərini müəyyən etmək
B) Tələbələrin texniki sənədlərdən və ədəbiyyatdan, kompüter və çoxaldıcı texnikadan
istifadəsinə imkan yaratmaq
C) Təcrübə müddətində istehsalat müəssisəsinin təqsiri üzündən baş verə biləcək bədbəxt
hadisələrə cavabdehlik daşımaq
D) Tələbələri əmək mühafizəsi və təhlükəsizlik, müəssisənin daxili nizam-intizam qaydaları
üzrə müvafiq təlimatlarla təmin etmək
E) Təcrübə keçirilən müəssisəni, eləcə də tələbələri müvafiq proqramlarla təmin etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin
keçirilməsi haqqında Əsasnamə. AR Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 sentyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

45. Ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin keçirilməsi
haqqında Əsasnaməyə müvafiq olaraq, təhsil müəssisəsindən olan psixologiya üzrə rəhbərə
neçə saat ayrılır?
A) 4 saat
B) 31 saat
C) 2 saat
D) 56 saat
E) 16 saat
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin
keçirilməsi haqqında Əsasnamə. AR Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 sentyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

46. İstehsalat (pedaqoji) təcrübəsinin təşkili və keçirilməsi üçün istehsalat müəssisələrinin
vəzifə və öhdəliyini müəyyənləşdirin.
A) Təcrübə keçən tələbələri qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla,
vakansiya olduqda, müvafiq vəzifələrə təyin edə bilmək
B) Zəruri hallarda təcrübəyə göndərilən tələbələrin tibbi müayinədən keçməsini təşkil
etmək
C) Hər təqvim ilinə müəssisələrlə müqavilə bağlamaq, istehsalat (pedaqoji) təcrübəsinin
proqram və qrafikini onlarla razılaşdırmaq
D) Təcrübənin müəyyən olunmuş müddətdə keçirilməsinə və məzmununa nəzarət etmək
E) Təcrübə bazasının profilini nəzərə almaqla, ixtisası uyğun gələn və kifayət qədər iş
təcrübəsi olan professor-müəllim heyəti sırasından təcrübə rəhbəri təyin etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin
keçirilməsi haqqında Əsasnamə. AR Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 sentyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

47. Ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin əsas
vəzifəsini müəyyənləşdirin.
A) Bütün ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələrdə pedaqoji peşəyə olan meyil və marağı
möhkəmləndirmək

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Tələbənin ümumi və ali təhsil müəssisələrində aldığı nəzəri bilikləri möhkəmləndirmək,
dərinləşdirmək
C) Zəruri hallarda təcrübəyə göndərilən tələbələrin tibbi müayinədən keçməsini təşkil
etmək
D) Tələbələri ixtisasın profilindən və xüsusiyyətindən asılı olaraq, yeni texnologiyalarla, iş
üsulları ilə, elmi-tədqiqatlarla və digər məsələlərlə tanış etmək
E) Təcrübənin müəyyən olunmuş müddətdə keçirilməsinə və məzmununa nəzarət etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin
keçirilməsi haqqında Əsasnamə. AR Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 sentyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

48. Təcrübənin əsas vəzifələrinə aid deyil:
1. Tələbənin ali (orta ixtisas) məktəbdə aldığı nəzəri bilikləri möhkəmləndirmək,
dərinləşdirmək və sonrakı əmək fəaliyyətində istifadəsini təmin etmək;
2. Tələbələrin kompüter texnologiyaları sahəsindəki biliklərini təkmilləşdirmək;
3. Tələbələrə təcrübə proqramı əsasında təcrübə yerlərini müəyyən etmək;
4. Tələbələri ixtisasın profilindən və xüsusiyyətindən asılı olaraq, yeni texnologiyalarla, iş
üsulları ilə, elmi-tədqiqatlarla və digər məsələlərlə tanış etmək;
5. Tələbələrin təcrübəsini təşkil etmək və keçirmək;
6. Tələbələrin əmək mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət etmələrinə
cavabdehlik daşımaq;
7. Tələbələrdə işgüzarlıq, təşkilatçılıq və kommunikativ vərdişləri aşılamaq.
A) 1, 2, 3
B) 3, 5, 6
C) 2, 6, 7
D) 1, 3, 4
E) 2, 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin
keçirilməsi haqqında Əsasnamə. AR Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 sentyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

49. İstehsalat (pedaqoji) təcrübəsi bir qayda olaraq, hansı mərhələlərdən ibarət olur?
1. Diplomqabağı təcrübə;
2. Tədris təcrübəsi;
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3. Peşə hazırlığı;
4. Pedaqoi təcrübə.
A) 2, 4
B) 1, 3
C) 3, 4
D) 1, 2
E) 2, 3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin
keçirilməsi haqqında Əsasnamə. AR Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 sentyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

50. Təcrübənin təşkili ilə bağlı aşağıdakı mülahizələrdən hansı düzgündür?
1. İstehsalat təcrübəsi təhsil müəssisəsi yerləşən şəhərdən kənarda keçirilə bilməz;
2. Təcrübə keçməsi barədə tələbənin hesabat forması və təcrübənin yekunlarına dair
attestasiya forması təhsil müəssisələri tərəfindən müəyyənləşdirilir;
3. Qiyabi təhsil alanlar təhsil aldıqları istiqamət üzrə kifayət qədər iş stajı olduğu halda, ali
təhsil müəssisəsi rəhbərinin rəyinə əsasən tədris və istehsalat (diplomqabağı təcrübə
istisna olmaqla) təcrübələrindən azad oluna bilər;
4. Tələbələr təcrübə zamanı yarımqruplara bölünə bilər;
5. Təcrübələrin yekunlarına görə alınan qeyri-müvəffəq qiymət akademik borc hesab
edilmir;
6. Təcrübədə müxtəlif səbəblərdən iştirak etməyən və qeyri-müvəffəq qiymət alan tələbələr
təkrarən təcrübədən keçməlidirlər.
A) 2, 4, 5
B) 1, 2, 4
C) 2, 4, 6
D) 1, 3, 5
E) 2, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin
keçirilməsi haqqında Əsasnamə. AR Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 sentyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

51. Mülkiyyət növünə görə Bakı Ali Neft Məktəbi necə ali təhsil müəssisəsidir?
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A) Beynəlxalq
B) Xüsusi
C) Bələdiyyə
D) Özəl
E) Dövlət
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.

52. Təhsilalanların cari, aralıq və dövlət attestasiyası zamanı biliyinin qiymətləndirilməsinin
çoxballı sistemində "E" nə deməkdir?
A) Kafi
B) Əla
C) Çox yaxşı
D) Qeyri-kafi
E) Qənaətbəxş
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.

53. Bakı Ali Neft Məktəbinin akkreditasiyası hansı orqan tərəfindən həyata keçirilir?
A) Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
B) Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi
C) Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
D) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
E) Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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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.

54. Bakı Ali Neft Məktəbi nizamnaməsinə uyğun olaraq müəyyən vəzifələri yerinə yetirmək
üçün nə kimi işlər görür?
A) Mütəxəssis hazırlığının keyfiyyətinə, ali təhsil müəssisəsində tədris, elm,
tərbiyə, maliyyə-təsərrüfat işlərinin təşkilinə və büdcənin icrasına görə məsuliyyət daşıyır
B) Təlim prosesində innovativ texnologiyalardan və yeni təlim üsullarından istifadə edir
C) Ali təhsil müəssisəsinin inzibati-funksional idarəetmə strukturunu və ştat
cədvəlini təsdiq edir
D) Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təhsil, mədəni-maarif, turizm, maliyyəiqtisad, təsərrüfat, elmi-istehsalat sahələri üzrə kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul
olur
E) Hər bir şəxsin intellektual, mədəni və mənəvi inkişafı, ali təhsilalma tələblərini
ödəyir
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.

55. Aşağıdakılardan hansı biri dekanın səlahiyyətlərinə aiddir?
A) Fakültədə dövlət hesabına təhsil alan tələbələri mövcud qaydada təqaüdə təqdim edir
B) Kafedranın fəaliyyətinə görə kafedranın kollektivi, fakültə, Ali Məktəbin Elmi Şurası və
rəhbərlik qarşısında məsuliyyət daşıyır
C) Fakültədə, ali təhsil müəssisəsində və kənar təşkilatlarda kafedranı təmsil edir
D) Ayrılmış əməkhaqqı fondu daxilində və kafedranın büdcədənkənar vəsaiti hesabına
onun ştat tərkibinə dair təklif verir
E) Kafedra müdirinin müavinləri vəzifələrinə namizədləri təqdim edir
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.
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56. Bakı Ali Neft Məktəbində ali təhsilin bakalavriat səviyyəsində ümumi auditoriya
saatlarının neçə faizi peşə hazırlığını təmin edən fənlərin tədrisinə ayrılır?
A) 75-80 faizi
B) 80-85 faizi
C) 70-75 faizi
D) 85-90 faizi
E) 90-95 faizi
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.

57. Bakı Ali Neft Məktəbi təhsil, tərbiyə və elm mərkəzi kimi, nizamnaməsinə uyğun hansı
vəzifələri yerinə yetirir?
1. Elmi araşdırmaların aparılması;
2. Tədris prosesinin təşkil edilməsi və onun monitorinqinin aparılması;
3. Beynəlxalq fəaliyyətin və xarici əlaqələrin təmin edilməsi;
4. Yüksəkixtisaslı elmi-pedaqoji, elmi kadrların hazırlanması;
5. Təsərrüfat və maliyyə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi;
6. Təlim-tərbiyə prosesinin yüksək səviyyədə təşkil edilməsi;
7. Təlim prosesində innovativ texnologiyalardan və yeni təlim üsullarından istifadə
olunması.
A) 2, 3, 4, 7
B) 1, 2, 3, 5
C) 3, 4, 5, 6
D) 2, 4, 5, 7
E) 1, 3, 4, 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.

58. Təhsilalanların cari, aralıq və dövlət attestasiyası zamanı biliyinin
qiymətləndirilməsində uyğunluğu müəyyən edin.
1. Çox yaxşı;
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2. Qənaətbəxş;
3. Yaxşı;
4. Kafi;
5. Əla.
a) C;
b) B;
c) A;
d) E;
e) D.
A) 1-b; 2-e; 3-a; 4-d; 5-a
B) 1-a; 2-e; 3-b; 4-d; 5-c
C) 1-b; 2-d; 3-a; 4-e; 5-c
D) 1-c; 2-d; 3-a; 4-e; 5-b
E) 1-a; 2-d; 3-b; 4-e; 5-c
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.

59. Bakı Ali Neft Məktəbinin idarə olunması ilə bağlı aşağıdakı mülahizələrdən hansı
düzgündür?
1. Fakültə elmi şurası Ali Məktəbin rektorunun əmrinə əsasən 5 il müddətinə seçilir;
2. Rektor əvəzçiliklə təyin oluna bilməz;
3. Ali Məktəbin prorektorları BANM rektorunun təqdimatı əsasında Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən təyin olunurlar;
4. Fakültə elmi şurasının tərkibi və səlahiyyətləri ali təhsil müəssisəsi tərəfindən təsdiq
edilmiş qaydalarla tənzimlənir.
A) 2, 4
B) 3, 4
C) 1, 2
D) 2, 3
E) 1, 3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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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.

60. Bakı Ali Neft Məktəbinin tədris fəaliyyəti ilə bağlı yanlış müddəaları seçin.
1. Bakalavr səviyyəsində təkrar ali təhsil alanlar üçün ixtisaslar üzrə təhsil proqramlarına
uyğun qısaldılmış proqramlar da tətbiq edilə bilər;
2. İxtisaslar üzrə təhsil proqramlarında normativ təhsil müddətləri beynəlxalq təhsil
standartı ilə müəyyən edilir;
3. Auditoriya dərsləri həftədə bakalavriat səviyyəsində 40 saatdan, magistratura
səviyyəsində isə 20 saatdan çox olmamalıdır;
4. Tədris ilinin müddəti 30 həftədir;
5. Magistratura səviyyəsində ixtisaslar üzrə təhsil proqramları təhsil və elmi tədqiqat
hissələrindən ibarətdir.
A) 1, 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 3, 4, 5
D) 1, 2, 4
E) 2, 3, 5
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.

61. O hansı metoddur ki, eksperiment prosesində bu və ya digər hadisəni "təmiz şəkildə"
öyrənmək
mümkün olur?
A) Eksperiment metodu
B) Abstraktlaşdırma metodu
C) Sintez metodu
D) Müşahidə metodu
E) Modelləşdirmə metodu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302
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62. Dürüst ifadə edilmiş fikrin elmi təsdiqi nə deməkdir?
A) Fakt
B) Qanun
C) Aksioma
D) Müddəa
E) Qanunauyğunluq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302

63. Elmi tədqiqatın hansı mərhələsində aparılan tədqiqat işinin elmi və praktiki nəticələri,
yeniliklər verilir?
A) Nəticə
B) Təsvir
C) Müzakirə
D) Giriş
E) Plan
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302

64. Tədqiqata hansı yanaşma problemli tərəflərin qarşılıqlı əlaqədə və bütövlükdə
maksimal sayını nəzərə alır, həmin tərəflər arasındakı əlaqənin xarakterini müəyyən edir?
A) Praqmatik yanaşma
B) Elmi yanaşma
C) Konseptual yanaşma
D) Empirik yanaşma
E) Sistemli yanaşma
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302
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65. Tədqiqat işinin əsas hissəsidir və burada məntiqi
qanun və qaydalardan istifadə etməklə tədqiqatın metodika və texnikası verilir:
A) Tədqiqatın məqsədi
B) Tədqiqat prosesinin təsviri
C) Tədqiqatın metodu
D) Tədqiqatın prinsipi
E) Tədqiqat prosesinin nəticəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302

66. Tədqiqat işinin (layihəsinin) aktuallığını yazmaq, yəni seçilmiş tədqiqat mövzusunu
əsaslandırmaq tədqiqat layihəsinin hansı mərhələsidir?
A) Tədqiqat
B) Planlaşdırılma
C) Hazırlıq
D) Nəticə
E) Eksperiment
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302

67. Xüsusiyyətlərin dəqiq detallar vasitəsilə ciddi müəyyən edilməsi ölçmənin hansı
xüsusiyyətidir?
A) Həqiqətlik
B) Düzgünlük
C) Etibarlılıq
D) Şəffaflıq
E) Dəqiqlik
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302

68. Hansı tədqiqatın əsasını hesablamalar, konkret hadisənin ölçülməsi, həmçinin əldə
edilmiş rəqəm məlumatlarının statistik işlənməsi təşkil edir?
A) İnduksiya tədqiqatının
B) Kəmiyyət tədqiqatının
C) Deduksiya tədqiqatının
D) Keyfiyyət tədqiqatının
E) Praqmatik tədqiqatın
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302

69. Proqnozların işlənib hazırlanmasının hansı metodoloji prinsipi normativ və axtarış
proqnozlarının optimal uzlaşdırılmasını tələb edir?
A) Fasiləsizlik prinsipi
B) Alternativlik prinsipi
C) Uyğunluq prinsipi
D) Optimallıq prinsipi
E) Reallığın yoxlanması prinsipi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302

70. Hansı prosesin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, onunla məşğul olan şəxs müəyyən vasitələr
və xüsusi metodların köməyi ilə öyrənilən hadisə haqqında ixtiyarında olan məlumatları
tədqiq və təhlil edir və bunun əsasında müəyyən əminlik dərəcəsi ilə obyektin davranışı və
gələcək vəziyyəti haqqında informasiya, biliklər sistemi əldə edir?
A) Proqnozlaşdırma
B) Modelləşdirmə
C) Əsaslandırma
D) Abstraktlaşdırma
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E) Yerləşdirmə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302

71. Elmi tədqiqat prosesində istifadə olunan kəmiyyət metodunun üstünlüklərinə aiddir:
A) İlkin və strukturlaşdırılmamış məlumatlara əsaslanan təsvirdən istifadə edilməsi
B) Davamlı və təkrar ölçmələrin həyata keçirilmə imkanı
C) Tədqiq edilən hadisəyə tam yanaşmadan istifadə
D) Məlumatların toplanmasının, sonradan onların təhlili və şərhinin çevik üsulları
E) Tədqiqat iştirakçıları ilə onların doğma dilləri və mühiti şəraitində qarşılıqlı
fəaliyyət imkanı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302

72. Tədqiqatda dərketmə prinsipinin mahiyyəti nədən ibarətdir?
A) Hadisənin müəyyən tipik qrupa məxsus olduğunun müəyyən
edilməsi, müqayisə, oxşatma zərurliyindən ibarətdir
B) Problem - bu arzu olunanla imkanlar, məlum olanla
axtarılan arasındakı daimi ziddiyyətdir
C) Bütün hadisələr, proseslər, ziddiyyətlər mühümlük,
aktuallıq, mürəkkəblik, digər hadisələrlə əlaqəlilik kriteriyaları üzrə qiymətləndirilir
D) Problemli tərəflərin qarşılıqlı əlaqədə və bütövlükdə maksimal sayını nəzərə alır, həmin
tərəflər arasındakı əlaqənin xarakterini müəyyən edir
E) Yaxın nəticələrin əldə edilməsinə istiqamətlənir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302

73. Aşağıdakılardan hansı biri empirik tədqiqat metodlarına aiddir?
A) Təhlil
B) Müşahidə

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Sintez
D) İnduksiya
E) Modelləşdirmə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302

74. Elmi tədqiqat prosesində keyfiyyət tədqiqatının üstünlüklərinə aiddir:
A) Davamlı və təkrar ölçmələrin həyata keçirilmə imkanı
B) Tədqiqat prosesində asılı və asılı olmayan dəyişənləri dəqiq müəyyənləşdirmək
C) Elmi problemin dəqiq formalaşdırılması
D) Tədqiqat iştirakçıları ilə onların doğma dilləri və mühiti şəraitində qarşılıqlı
fəaliyyət imkanı
E) Tədqiqat nəticəsində əldə edilən məlumatların yüksək etibarlılıq və dəqiqlik səviyyəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302

75. Tədqiqatın həm empirik, həm də nəzəri səviyyəsində istifadə edilən metod hansıdır?
A) Eksperiment
B) İnduksiya
C) Müqayisə
D) Ölçmə
E) Müşahidə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302

76. Elmi tədqiqatın spesifik xarakteristikalarına aiddir:
A) Proqnoz
funksiyaların yerinə yetirilməsi ilə yeni biliklərin əldə edilməsi
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B) Təfəkkür fəaliyyətinin elmi-abstrakt xarakteri, yeni məqsədlərə nail olunmasında
yaradıcı meyl və müvafiq vasitələrdən istifadə edilməsi
C) Biliklərin varisliyinin təmin edilməsinin retrospektiv xarakteri
D) Tədqiqat prosesi müxtəlif səviyyələrdə (nəzəri, praktiki) ardıcıl həyata keçirilən müxtəlif
kompleks dərketmə prosedurudur
E) Kommunikasiya, əməkdaşlıq və əvvəlki elmi nəslin
mirası
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302

77. Tədqiqat işinin hansı mərhələsində informasiyanın axtarılması və tapılması yeri
müəyyən edilir?
A) Nəticə mərhələsində
B) Hazırlıq mərhələsində
C) Tədqiqat mərhələsində
D) Müdafiə mərhələsində
E) Planlaşdırılma mərhələsində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302

78. Aşağıdakılardan hansı elmi tədqiqatın, o cümlədən yaxşı tədqiqat mövzusunun
əlamətlərindəndir?
A) Texniki vasitələr
B) Dialoqluq
C) İntersubyektivlik
D) Modelləşdirmə qabiliyyəti
E) Strukturluq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302
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79. Tədqiqat işinin hansı mərhələsində planlaşdırılan müsahibələr, sorğular, müşahidələr,
eksperimentlər, təcrübələr və digər zəruri işlər yerinə yetirilir?
A) Nəticə
B) Tədqiqat
C) Planlaşdırılma
D) Sübut
E) Qiymətləndirilmə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302

80. Aşağıdakılardan hansı biri tədqiqat işinə (layihəsinə) hazırlıq mərhələsində həyata
keçirilir?
A) İnformasiyanın axtarılması və tapılması yerini müəyyən etmək
B) Tədqiqat nəticələrinin təqdim edilməsi üsullarını, yəni hesabatın hansı formada olacağını
seçmək
C) İşin nəticələrinin təqdim edilməsinin tərtibi və hazırlanmasını aparmaq
D) Tədqiqat layihəsini həyata keçirmək üçün iş planı tərtib etmək
E) Tədqiqat prosesi və onun nəticələrini
qiymətləndirmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302

81. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Layihənin mövzusunu və məqsədini, onun ilkin müddəalarını müəyyən etmək;
2. İşçi qrupunun üzvləri arasında vəzifələrin bölgüsü;
3. İnformasiyanın toplanması və dəqiqləşdirilməsi;
4. Nəticələr formalaşdırmaq.
a) Tədqiqat;
b) Hazırlıq;
c) Nəticə;
d) Planlaşdırma.
A) 1-a; 2-b; 3-c; 4-d
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B) 1-b; 2-d; 3-a; 4-c
C) 1-c; 2-b; 3-d; 4-a
D) 1-a; 2-d; 3-b; 4-c
E) 1-b; 2-d; 3-c; 4-a
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302

82. Uğurlu tədqiqat layihəsinin mühüm mərhələlərindən biri tədqiqatdır, yəni tədqiqat,
eksperiment prosesidir. Bəs bu mərhələnin əsas məsələlərinə hansılar aiddir (tam və
düzgün cavab)?
1. Planlaşdırılan müsahibələri, sorğuları, müşahidələri, eksperimentləri, təcrübələri və digər
zəruri işləri yerinə yetirmək;
2. Problemin həll edilməsinin optimal variantını seçmək;
3. İnformasiyanın axtarılması və tapılması yerini müəyyən etmək;
4. Tədqiqatı həyata keçirmək üçün zəruri informasiyanı toplamaq, hesablamalar aparmaq,
eksperiment üçün keyfiyyətli və təhlükəsiz material və vasitələri seçmək.
A) 2, 3
B) Yalnız 1
C) 1, 3, 4
D) Yalnız 3
E) 1, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302

83. Aşağıdakılardan hansılar tədqiqatın həm empirik, həm də nəzəri səviyyəsində istifadə
edilən metodlara aiddir?
1. Sintez;
2. Müşahidə;
3. Eksperiment;
4. Müqayisə;
5. Modelləşdirmə;
6. Təhlil.
A) 3, 4, 5
B) 1, 2, 5
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C) 2, 3, 5
D) 1, 5, 6
E) 2, 4, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302

84. Aşağıdakılardan hansı tədqiqat işinə (layihəsinə) hazırlıq mərhələsinə daxildir?
1. Tədqiqat nəticələrinin təqdim edilməsi üsullarını, yəni hesabatın hansı formada olacağını
seçmək;
2. İnformasiyanın axtarılması və tapılması yerini müəyyən etmək;
3. Tədqiqat layihəsini həyata keçirmək üçün iş planı tərtib etmək;
4. Problemin həll edilməsinin optimal variantını seçmək.
A) 2, 3
B) 1, 2
C) 3, 4
D) 1, 3
E) 2, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302

85. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Tədqiqata yönəldilən resursları yaxud onun aktuallığını nəzərə alaraq hər hansı bir
prinsip üzrə problemin bir tərəfinin seçilməsidir;
2. Elmi tədqiqat məqsədinin və onun həyata keçirilməsinin elmi aparatının təşkilində
istifadə edilir;
3. Tədqiqat konsepsiyasının qabaqcadan ətraflı, yəni tədqiqatın ümumi istiqamətini
müəyyən edən mühüm vəziyyətin kompleks öyrənilməsinə əsaslanır.
a) Elmi yanaşma;
b) Konseptual yanaşma;
c) Tərəfli yanaşma.
A) 1-a; 2-b; 3-c
B) 1-b; 2-c; 3-a
C) 1-c; 2-a; 3-b
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D) 1-a; 2-c; 3-b
E) 1-b; 2-a; 3-c
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302

86. Fərziyyənin formalaşdırılmasının əsas mərhələlərinə aid deyil:
1. Fərziyyənin tamamlanması;
2. Fərziyyənin formalaşdırılması;
3. Fərziyyənin irəli sürülməsi;
4. Fərziyyənin yoxlanması;
5. Fərziyyənin müzakirəsi;
6. Fərziyyənin təhlili.
A) 2, 4, 5
B) 1, 5, 6
C) 2, 3, 4
D) 1, 2, 5
E) 3, 5, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302

87. Tədqiqat işinin ikinci mərhələsi onun planlaşdırılmasıdır. Bu zaman hansı məsələlərin
həll edilməsi zəruridir?
1. İnformasiyanın axtarılması və tapılması yerini müəyyən etmək;
2. Tədqiqat işinin (layihəsinin) aktuallığını yazmaq, yəni seçilmiş tədqiqat mövzusunu
əsaslandırmaq;
3. Tədqiqat nəticələrinin təqdim edilməsi üsullarını, yəni hesabatın hansı formada olacağını
seçmək;
4. Problemi, yəni öyrənmək və tədqiq etmək istədiyinizi tapmaq.
A) 2, 3
B) 3, 4
C) 1, 3
D) 2, 4
E) 1, 2
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302

88. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Zəruri informasiyanın mənbələrini müəyyən etmək;
2. Layihənin gedişinin optimal variantını seçmək;
3. Nail olunmuş nəticələri, layihənin yerinə yetirilməsini təhlil etmək.
a) Layihənin təqdimatı və onun nəticələrini qiymətləndirmək;
b) Planlaşdırma;
c) Tədqiqat.
A) 1-a; 2-c; 3-b
B) 1-b; 2-a; 3-c
C) 1-c; 2-b; 3-a
D) 1-a; 2-b; 3-c
E) 1-b; 2-c; 3-a
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302

89. Elmi tədqiqat prosesində keyfiyyət tədqiqatının üstünlüklərinə aiddir:
1. Tədqiqatın məqsəd və vəzifələrini dəqiq izləmək, daha obyektiv nəticələr əldə etmək
imkanı, fərziyyənin dəqiqliyini yoxlamaq, səbəb-nəticə əlaqələrini müəyyən etmək;
2. Tədqiqat iştirakçıları ilə onların doğma dilləri və mühiti şəraitində qarşılıqlı fəaliyyət
göstərmək;
3. Elmi problemin dəqiq formalaşdırılması;
4. Tədqiqat prosesində asılı və asılı olmayan dəyişənləri dəqiq müəyyənləşdirmək;
5. İlkin və strukturlaşdırılmamış məlumatlara əsaslanan təsvirdən istifadə etmək.
A) 2, 5
B) 1, 3
C) 4, 5
D) 1, 4
E) 2, 3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302
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90. Qeyd olunanlardan hansı nəzəriyyənin xüsusiyyətlərinə aid deyil?
1. Nəzəriyyə relevantlıq, yəni onun əsaslandığı faktlara aid olmalıdır;
2. Nəzəriyyə yalnız faktlar məcmusunu təsvir etmir, həm də onları izah edir, hadisə və
proseslərin əmələ gəlməsini və inkişafını, onların daxili və xarici əlaqələrini, digər səbəb
asılılıqlarını aşkar edir;
3. Nəzəriyyə səmərəli təfəkkür fəaliyyəti formalarından biridir;
4. Nəzəriyyə mövcud elmi biliklərə uyğun olmalıdır;
5. Nəzəriyyənin əsasında duran bütün müddəalar əsaslandırılmış, sübut edilmişdir;
6. Nəzəriyyə həqiqi biliklərin tam sistemidir;
7. Nəzəriyyədə əldə edilən nəticələrin tətbiqi resursları və şərtləri təsvir edilir.
A) 1, 4, 7
B) 3, 4, 6
C) 2, 3, 5
D) 1, 6, 7
E) 2, 5, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=302

91. Təhsilalanların azad düşüncə ruhunda tərbiyə edilməsi, təhsilin dövlət-ictimai əsaslarla
təşkilində və idarə edilməsində səlahiyyət və azadlıqların genişləndirilməsi, təhsil
müəssisələrinin muxtariyyətinin artırılması təhsil sahəsində dövlət siyasətinin hansı
prinsipidir?
A) Səmərəlilik
B) Keyfiyyətlilik
C) Bərabərlik
D) Humanistlik
E) Demokratiklik
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

92. Elm sahələri üzrə doktoranturada verilən yüksək elmi dərəcə necə adlanır?
A) Fəlsəfə doktoru
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B) Dosent
C) Dissertant
D) Elmlər doktoru
E) Doktorant
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

93. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri
qanunvericiliyə uyğun olaraq hansı dövlət elektron məlumat sisteminə qoşulmalıdır?
A) "Şagird-məzun"
B) Xüsusi
C) "Tələbə-məzun"
D) "Müəllim-məzun"
E) Ümumi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

94. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin humanistlik prinsipinin mahiyyəti nədən ibarətdir?
A) 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
B) Bütün vətəndaşların bərabər şərtlər əsasında təhsil almasına imkanlar yaradılması və
təhsil hüququnun təmin olunması
C) 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
D) Təhsilalanların azad düşüncə ruhunda tərbiyə edilməsi, təhsilin dövlət-ictimai əsaslarla
təşkilində və idarə edilməsində səlahiyyət və azadlıqların genişləndirilməsi, təhsil
müəssisələrinin muxtariyyətinin artırılması
E) Milli və ümumbəşəri dəyərlərin qorunması və onların dialektik vəhdətinin təmin
edilməsi əsasında dünyəvi təhsil sisteminin yaradılması və inkişaf etdirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

95. Təhsil haqqında dövlət sənədinin verilməsi ilə başa çatan təhsil forması necə adlanır?
A) Fərdi təhsil
B) Qeyri-formal təhsil
C) Evdə təhsil
D) Formal təhsil
E) İnformal təhsil
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

96. Akademiyalar təhsil müəssisələrinin hansı tipinə aiddir?
A) Əlavə təhsil müəssisələri
B) Orta ixtisas təhsili müəssisələri
C) Ümumi təhsil müəssisələri
D) Ali təhsil müəssisələri
E) Peşə təhsili müəssisələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

97. Hansı orqanın qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olması
qadağan edilənlər müvafiq qanunvericiliyə görə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilməzlər?
A) Məhkəmənin
B) Prokurorluğun
C) Polisin
D) Şirkətin
E) Bələdiyyənin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
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98. Nəyə uyğun olaraq təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunmasında fəal iştirak etmək,
təkliflər irəli sürmək təhsilverənlərin hüququdur?
A) Müvafiq qanunvericiliyə
B) Əmək müqavilələrinə
C) Təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinə
D) Normativ hüquqi aktlara
E) Xidməti müqavilələrə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

99. "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə ixtisaslaşma nədir?
A) Tibb ixtisasları üzrə əsas (baza ali) təhsili əsasında həkim-mütəxəssis hazırlığı forması
B) Müvafiq təhsil haqqında dövlət sənədində təsbit olunan peşə, bir peşə daxilində fəaliyyət
növü
C) Fənnin məzmununa və həcminə uyğun olaraq onun mənimsənilməsinə ayrılan vaxtın
ölçü vahidi
D) Yüksək texniki peşə təhsili səviyyəsində və orta ixtisas təhsili pilləsində məzunlara
verilən peşə-ixtisas dərəcəsi
E) Müvafiq peşə-ixtisas təhsili istiqamətinin tərkib hissələrindən biri üzrə alınan peşə
ixtisası
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

100. Ali təhsillə bağlı doğru müddəa hansıdır?
A) Doktorantura ali təhsilin ən yüksək səviyyəsi оlmaqla, elmi və elmi-pedaqoji kadrların
hazırlanmasını, iхtisas və elmi dərəcələrin yüksəldilməsini təmin edir
B) Xüsusi qabiliyyət tələb edən və öz xüsusiyyətləri ilə fərqlənən mədəniyyət, musiqi,
incəsənət, idman, memarlıq, dizayn və bu kimi digər sahələr üzrə magistr hazırlığı yalnız
nəzəri hazırlıq və tədqiqat tələb edən sahələr üzrə həyata keçirilir
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C) Doktoranturaların yaradılması, doktoranturaya qəbul və elmi dərəcələrin verilməsi
qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən
müəyyən edilir
D) Magistratura elmi-pedaqoji kadr potensialı, maddi-texniki bazası və təhsil infrastrukturu
kifayət qədər yüksək olan ali təhsil müəssisələrində və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi elmi təşkilatda yaradıla bilməz
E) Dоktоranturada təhsilini başa vurmuş bütün şəxslərə müəyyən edilmiş qaydada həmin
elmi dərəcəni təsdiq edən vahid fоrmalı dövlət sənədi – diplom verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

101. Təhsilin hər bir pilləsi üzrə təlim nəticələri və məzmun standartlarını, tədris fənlərini,
həftəlik dərs və dərsdənkənar məşğələ saatlarının miqdarını, pedaqoji prosesin təşkili,
təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi və monitorinqinin aparılması sistemini özündə əks
etdirən dövlət sənədi necə adlanır?
A) Təhsil məhsulu
B) Tədris planı
C) Təhsil krediti
D) Təhsil proqramı
E) Tədris yükü
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

102. Aşağıdakılardan hansı biri təhsil sahəsində dövlətin vəzifələrindəndir?
A) Milli təhsil sisteminin dünya təhsil sisteminə inteqrasiyasını, beynəlxalq standartlara
cavab verən təhsil şəraitinin və mühitinin yaradılmasını təmin etmək
B) Təhsilalanlarda fəal vətəndaş mövqeyi formalaşdırmaq, onları vətənpərvərlik və
azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə etmək, müstəqil həyata və əmək fəaliyyətinə hazırlamaq
C) Uşaq və gəncləri fiziki və psixi zorakılığın bütün formalarından qorumaq, onları zərərli
vərdişlərdən çəkindirmək, təhsilalanların təhlükəsizliyinin və sağlamlığının mühafizəsində
iştirak etmək
D) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) müəyyən etdiyi
qaydada biliyinin yenidən qiymətləndirilməsini tələb etmək
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E) Təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq təhsil prosesinin təşkilində və idarə
olunmasında fəal iştirak etmək, təkliflər irəli sürmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

103. Sahibkarlıq və innovasiya fəaliyyətini təmin etmək üçün təhsil müəssisəsinin nəzdində
təşkil oluna bilməz:
A) Ödənişli əsaslarla dərnəklər
B) Müvafiq təcrübə-istehsalat sahələri
C) Əlavə məşğələlər
D) Ödənişli əsaslarla maraq kursları, sərgilər
E) Müvafiq elmi təşkilatlar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

104. Təhsil sahəsində dövlətin vəzifəsi hansıdır?
A) Təhsil proqramlarının mənimsənilməsini təmin etmək, keyfiyyətli təhsil vermək
B) Təhsil sahəsində vahid statistik məlumat sisteminin yaradılmasını təmin etmək
C) Daxili intizam qaydalarına əməl etmək və əmək müqaviləsi ilə müəyyənləşdirilmiş əmək
funksiyalarını yerinə yetirmək
D) Müəyyən edilmiş qaydada təhsil müəssisəsini və ixtisasını dəyişmək
E) Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

105. Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunlar müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının müəyyən etdiyi qaydada hansı nişanla təltif olunurlar? Tam və doğru cavabı
müəyyən edin.
1. Adi;
2. Bürünc;
3. Gümüş;
4. Fərqlənmə;
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5. Qızıl;
6. Xüsusi.
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

106. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Yüksək texniki peşə təhsili səviyyəsində və orta ixtisas təhsili pilləsində məzunlara
verilən peşə-ixtisas dərəcəsi;
2. Bakalavriatı bitirmiş şəxslərə verilən ali peşə-ixtisas dərəcəsi;
3. Ali təhsil və ya orta ixtisas təhsili müəssisəsinə qəbul olunmaq üçün müvafiq sənədləri
təqdim etmiş şəxs.
a) Abituriyent;
b) Subbakalavr;
c) Bakalavr.
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

107. Təhsilin keyfiyyət səviyyəsi hər bir tarixi mərhələdə hansı inkişafla bağlı tələblərdən
irəli gəlir və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən
müvafiq qaydada qiymətləndirilir?
1. Tətbiqi;
2. Beynəlxalq;
3. Sosial-iqtisadi;
4. Hüquqi;
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5. Elmi;
6. İctimai-siyasi;
7. Mədəni.
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

108. Magistratura təhsili ixtisaslaşmalar üzrə hər hansı ixtisas sahəsinin elmi tədqiqat və ya
peşəkar məqsədlər üçün daha dərindən öyrənilməsini nəzərdə tutur və məzunlara nə kimi
işlərlə məşğul olmaq hüququnu verir?
1. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə;
2. Elmi tədqiqat işləri ilə;
3. İstehsalat işləri ilə;
4. Peşəkar fəaliyyətlə;
5. İnnovasiya fəaliyyəti ilə;
6. Elmi-pedaqoji işlərlə.
A) 2, 4, 5
B) 3, 4, 6
C) 1, 2, 4
D) 2, 4, 6
E) 1, 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

109. "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq subbakalavr
hansı təhsil pillələrində və səviyyələrində məzunlara verilən peşə-ixtisas dərəcəsidir?
1. Orta ixtisas təhsili pilləsində;
2. Ali təhsil pilləsinin bakalavriat səviyyəsində;
3. Yüksək texniki peşə təhsili səviyyəsində;
4. Texniki peşə təhsili səviyyəsində.
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A) 3 və 4
B) 1 və 3
C) 2 və 4
D) 1 və 2
E) 2 və 3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

110. Peşə təhsilinin "Təhsil haqqında" və "Peşə təhsili haqqında" Azərbaycan
Respublikasının Qanunları ilə tənzimlənən əsaslarına aid deyil:
1. Xüsusi;
2. İqtisadi;
3. Təşkilati;
4. Hüquqi;
5. Ümumi;
6. Sosial.
A) 3, 4, 6
B) 2, 3, 5
C) 1, 5, 6
D) 2, 3, 4
E) 1, 2, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

111. Bir ali təhsil müəssisəsindən və (və ya) ixtisasdan digərinə köçürülmək, eləcə də
təhsilalma formasını dəyişmək istəyən tələbənin təqdim etdiyi sənədlər hansı qurumda
yoxlanılır?
A) Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyində
B) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyində
C) Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyində
D) Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində
E) Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyində
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində təhsilalanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik
məzuniyyət götürülməsinə dair Qaydalar. AR Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 15.11.2017ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

112. Tələbənin təhsil müddətində keçdiyi fənlər üzrə topladığı kreditləri (saatları) və
qiymətləri (rəqəm və (və ya) hərflərlə) özündə əks etdirən (xaricdə təhsil alanlar üçün
mövcud qaydada leqallaşdırılmış və Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş) sənəd necə
adlanır?
A) Akademik transkript
B) Gediş-gəlişi təsdiq edən rəsmi sənəd
C) Akademik göstərici
D) Beynəlxalq səviyyəli imtahanlardakı nəticələri təsdiq edən rəsmi sənəd
E) Təhsil haqqı borcunun olmaması haqqında arayış
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində təhsilalanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik
məzuniyyət götürülməsinə dair Qaydalar. AR Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 15.11.2017ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

113. Xarici ölkə ali təhsil müəssisəsindən köçürülmə ilə bağlı müsbət qərar qəbul olunduğu
təqdirdə tələbənin köçürülmək istədiyi ali təhsil müəssisəsinə nə göndərilir?
A) Xüsusi akt
B) Akademik transkript
C) Xaric olunma haqqında əmr
D) Akademik arayış
E) Razılıq məktubu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində təhsilalanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik
məzuniyyət götürülməsinə dair Qaydalar. AR Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 15.11.2017ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
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114. Tələbəyə ailə vəziyyətinə görə akademik məzuniyyət neçə il müddətinədək verilir?
A) 1,5 il
B) 0,5 il
C) 2 il
D) 2,5 il
E) 1 il
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində təhsilalanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik
məzuniyyət götürülməsinə dair Qaydalar. AR Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 15.11.2017ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

115. DİM tərəfindən keçirilən imtahanlarda iştirak etmədikləri halda xarici ölkə ali təhsil
müəssisələrində əyani təhsil alan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının ölkənin ali
təhsil müəssisələrinə köçürülməsi məsələsinə baxılması zamanı aşağıdakılardan hansı biri
nəzərə alınır?
A) Qənaətbəxş akademik göstəricilər
B) Xaricdə təhsil aldığı müddətdə gediş-gəlişi təsdiq edən rəsmi sənədlər
C) Təhsil haqqı borcunun olmaması
D) Köçürülmə səbəblərini təsdiq edən sənədlər
E) Ali təhsil müəssisəsinə qəbul olunarkən toplanılan bal
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində təhsilalanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik
məzuniyyət götürülməsinə dair Qaydalar. AR Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 15.11.2017ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

116. Tələbə hansı halda ali təhsil müəssisəsindən xaric edilmir?
A) Ali təhsil müəssisəsinin daxili intizam qaydalarını kobud şəkildə pozduqda
B) Öz arzusu ilə
C) Səhhətinə görə (həkim-məsləhət komissiyasının arayışına əsasən)
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D) Ailə vəziyyətinə görə
E) Başqa ali təhsil müəssisəsinə köçürüldükdə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində təhsilalanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik
məzuniyyət götürülməsinə dair Qaydalar. AR Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 15.11.2017ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

117. Hansı hallarda magistratura səviyyəsində (hüquqşünaslıq ixtisası istisna olmaqla)
tələbənin köçürülməsi DİM tərəfindən keçirilən qəbul imtahanlarında topladığı bal nəzərə
alınmadan aparılır?
1. Ölkə ali təhsil müəssisələrinə beynəlxalq səviyyəli imtahanlarda qazandığı nəticələr (SAT,
TOEFL İBT, İELTS və s.) əsasında qəbul olunduqda;
2. Bakıda yerləşən dövlət ali təhsil müəssisəsindən öz ixtisası (ixtisaslaşması) üzrə ölkənin
regionlarında (Sumqayıt şəhəri istisna olmaqla) yerləşən ali təhsil müəssisəsinə
köçürüldükdə;
3. Ölkənin bir regionunda yerləşən ali təhsil müəssisəsindən digər regionda yerləşən (Bakı
və Sumqayıt şəhərləri istisna olmaqla) ali təhsil müəssisəsinə (öz ixtisası üzrə)
köçürüldükdə;
4. Akademik məzuniyyətdən qayıtdıqda əvvəl təhsil aldığı ali təhsil müəssisəsində öz
ixtisası (ixtisaslaşması) üzrə kadr hazırlığı aparılmadıqda öz ixtisaslaşması üzrə digər ali
təhsil müəssisəsinə və ya həmin müəssisədə öz ixtisasına daxil olan digər ixtisaslaşma üzrə
tələbələr sırasına daxil edildikdə.
A) 1, 3
B) 3, 4
C) 2, 3
D) 1, 2
E) 2, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində təhsilalanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik
məzuniyyət götürülməsinə dair Qaydalar. AR Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 15.11.2017ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

118. DİM tərəfindən keçirilən imtahanlarda iştirak etmədikləri halda xarici ölkə ali təhsil
müəssisələrində əyani təhsil alan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının ölkənin ali
təhsil müəssisələrinə köçürülməsi məsələsinə baxılması zamanı nəzərə alınan amillərə aid
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deyil?
1. Təhsil haqqı borcunun olmaması;
2. Beynəlxalq səviyyəli imtahanlarda qazandığı nəticələr;
3. Təhsil aldığı ali təhsil müəssisənin dünyanın ən yaxşı ali təhsil müəssisələri
reytinqlərində yer alması;
4. Təhsil müəssisəsinə gediş-gəlişi təsdiq edən sənədlər;
5. Köçürülmə səbəbləri;
6. Kitabxanaya borcunun olmaması;
7. Qənaətbəxş akademik göstəriciləri;
8. Akademik arayış;
9. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olması.
A) 3, 4, 5, 7, 9
B) 2, 3, 6, 7, 8
C) 1, 4, 6, 8, 9
D) 2, 5, 6, 7, 8
E) 1, 3, 4, 6, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində təhsilalanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik
məzuniyyət götürülməsinə dair Qaydalar. AR Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 15.11.2017ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

119. Tələbəyə akademik məzuniyyət hansı hallarda və müddətə verilir?
1. Yaradıcılıq məzuniyyətinə çıxdıqda - qanunvericiliklə müəyyən olunmuş müddətə;
2. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırıldıqda - xidmət müddətinə;
3. Səhhətinə görə - protokolda göstərilən müddətə;
4. Müxtəlif proqramlar əsasında xarici ölkələrə təhsil almağa getdikdə - proqramda
göstərilən müddətə;
5. Səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırıldıqda xidmətdən tərxis edilənədək;
6. Ailə vəziyyətinə görə - 3 il müddətinədək.
A) 2, 4, 5
B) 1, 3, 6
C) 3, 5, 6
D) 2, 3, 4
E) 1, 2, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində təhsilalanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik
məzuniyyət götürülməsinə dair Qaydalar. AR Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 15.11.2017ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

120. Tələbə hansı hallarda ali təhsil müəssisəsindən xaric edilə bilməz?
1. Ali təhsil müəssisəsinin daxili intizam qaydalarını kobud şəkildə pozduqda;
2. Növbəti tədris ilinə qeydiyyatdan keçməyib həmin tədris ilinin payız semestrinin
əvvəlinə qədər ali təhsil müəssisəsi ilə əlaqə saxlamadıqda;
3. Öz arzusu ilə;
4. Səhhətinə görə (həkim-məsləhət komissiyasının arayışına əsasən);
5. Töhmət verildikdə;
6. Başqa ali təhsil müəssisəsinə köçürüldükdə;
7. Akademik uğursuzluğa görə;
8. Səhhətinə görə (öz ərizəsinə əsasən).
A) 1, 3, 4, 7
B) 2, 5, 7, 8
C) 3, 4, 5, 6
D) 2, 4, 6, 8
E) 1, 2, 5, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində təhsilalanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik
məzuniyyət götürülməsinə dair Qaydalar. AR Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 15.11.2017ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

121. Yeni sistemlərin və texnologiyaların yaradılması, nou-xau və digər kəşflər, yeniliklər
əldə etmək məqsədi daşıyan layihələr necə adlanır?
A) Təşkilati layihələr
B) İnnovasiya layihələri
C) İqtisadi layihələr
D) Tədqiqat layihələri
E) İnvestisiya layihələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.
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122. Beynəlxalq layihələrin və ya xarici ölkələrin iştirakı ilə yerinə yetirilən layihələrdə elm
və texnika faktoruna aiddir:
A) Materialların texniki təchizatı
B) Kapital qoyuluşu və investisiya mənbəyi
C) Ekologiya sisteminin vəziyyəti
D) İnformasiya texnologiyası və
kompüter sisteminin
inkişafı

E) Bazar infrastrukturunun inkişafı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.

123. Layihənin hansı fazasında layihənin konsepsiyası işlənilir?
A) Monitorinq və nəzarət fazasında
B) Konsepsiya fazasında
C) Tamamlanma fazasında
D) İcra fazasında
E) Planlaşdırma fazasında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.

124. Sosial sistemin reformu, səhiyyə, aztəminatlı təbəqənin sosial müdafiəsi, təbii və sosial
fəlakətlarin nəticələrinin aradan qaldırılması və s. bu kimi layihələr necə adlanır?
A) İnnovasiya layihələri
B) İqtisadi layihələr
C) Sosial layihələr
D) Tədqiqat layihələri
E) İnvestisiya layihələri
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.

125. Qiymətləndirmə dedikdə nə başa düşülür?
A) Fəaliyyətlərin davamlı müşahidəsi, hərtərəfli təhlili və korreksiyası, yəni gedişatın
qiymətləndirilməsi və yayınmaların müəyyənləşdirilməsi üçün icra prosesi müddətində
fəaliyyətlərin gündəlik izlənməsi
B) Resursların iqtisadi və səmərəli istifadəsini təmin etmək üçün idarəetmə üsullarının
adekvatlığının qiymətləndirilməsi
C) Cari və bitmiş proqram/layihələrin müəyyən zaman çərçivəsində aktuallığını,
səmərəliliyini və nəticəliliyini sistematik və obyektiv şəkildə qiymətləndirməyə təşəbbüs
göstərən fəaliyyət
D) Normativlərə, yaxşı təcrübəyə və ya digər meyarlara nə dərəcədə əməl olunduğunu
müəyyən etməkdə, eləcə də yaxşılaşma və ya islahedici tədbirlər üçün tövsiyələr verməkdə
təşkilati struktura, məsələ və ya təcrübəyə ümumi baxış
E) Bu və ya digər mövzuda biliklərin artması və ya
töhfə vermək məqsədilə həyata keçirilən sistematik yoxlama
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.

126. Layihədəki işlərin yekunlaşdırılması və bağlanması həyata keçirilir:
A) Tamamlanma fazasında
B) Planlaşdırma fazasında
C) Monitorinq və nəzarət fazasında
D) Konsepsiya fazasında
E) İcra fazasında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.

127. Özünəməxsus növə, miqyası və struktura malik olan ayrıca bir layihə necə adlanır?
A) Multilayihə
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B) Meqalayihə
C) Mikrolayihə
D) Monolayihə
E) Mezolayihə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.

128. Aşağıdakılardan hansı biri beynəlxalq layihələrin və ya xarici ölkələrin iştiraki ilə
yerinə yetirilən layihələrdə iqtisadi faktordur?
A) Yerli əhalinin layihəyə münasibəti
B) Sahibkarlıq hüququ
C)
Məsuliyyət növləri və əmlak hüquqları

D)
İnformasiya texnologiyası

E)
Sənaye və istehsalat texnologiyasının inkişafı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.

129. Bir neçə monolayihədən təşkil olunmuş layihələr kompleksi necə adlanır?
A) Multilayihə
B) Meqalayihə
C) Mikrolayihə
D) Monolayihə
E) Mezolayihə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.
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130. İqtisadi layihələr hansı layihələrdir?
A) Kapital qoyuluşu tələb edən və əsas fondun yaradılması məqsədi nəticəsində fəaliyyət
göstərən layihələr
B) Sosial sistemin reformu, səhiyyə, aztəminatlı təbəqənin sosial müdafiəsi, təbii və sosial
fəlakətlarin nəticələrinin aradan qaldırılması və s. bu kimi layihələr
C) Yeni proqram kompleksinin yaradılması, yeni məhsulun yaradılması, elmi araşdırmalar
ilə bağlı layihələr
D) Yeni sistemlərin və texnologiyaların yaradılması, nou-xau və digər kəşflər, yeniliklər əldə
etmək məqsədi daşıyan layihələr
E) Müəssisələrin özəlləşdirilməsi, audit sisteminin yaradılması, yeni vergi sisteminin tətbiqi
və iqtisadiyyat ilə bağlı olan bütün layihələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.

131. Layihənin hansı fazasında layihənin son nəticəsi və məhsul müəyyənləşdirilir?
A) İcra fazasında
B) Planlaşdırma fazasında
C) Monitorinq və nəzarət fazasında
D) Konsepsiya fazasında
E) Tamamlanma fazasında
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.

132. Layihənin tamamlanma dövründə istifadə olunan
metodlara aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) İyerarxiya struktur modelinin qurulma metodları
B)
Təqvim planlaşdırma metodları: vaxt, xərc, büdcə və ehtiyat
C) Xərclərə nəzarət metodları
D) Layihənin səmərəliliyinin təhlili metodları
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E)
Ehtiyatların idarə edilməsi metodları

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.

133. Layihənin monitorinqi, işlərin koordinasiyası, proqnozlaşdırma və tənzimləmə
işlərinin yerinə yetirilməsi hansı fazada həyata keçirilir?
A) Planlaşdırma fazasında
B) Konsepsiya fazasında
C) Tamamlanma fazasında
D) Monitorinq və nəzarət fazasında
E) İcra fazasında
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.

134. Qeyd olunanlardan hansı biri layihənin tamamlanma fazasında icra edilir?
A) Obyektin sifarişçiyə təhvil verilməsi, istismara buraxılması və bu işlər ilə bağlı sənədlərin
hazırlanması
B) Layihədəki vaxt, qiymət və digər parametrlərin idarə edilməsi
C) İşlərin yerinə yetirilməsinə nəzarət sisteminin tətbiq edilməsi
D) Layihənin texniki spesifikasiyası və onun təfsilatı ilə layihələndirilməsi
E) Layihənin mövcud vəziyyətinin təhlili və bu haqda məlumatların toplanması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.

135. Hansı strukturlu layihələrdə layihə meneceri başda olmaqla problemlərin həlli üçün
müvəqqəti layihə qrupları yaradılır. Layihə rəhbəri ilə funksional şöbələr arasında qarşılıqlı
əlaqə üfüqidir, bu
əlaqə ənənəvi idarəetmə vertikal iyerarxik funksional strukturu əlaqələri ilə üst-üstə düşür?
A) Funksional strukturda
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B) Layihə strukturunda
C) İyerarxik strukturda
D) Eksperimental strukturda
E) Matris strukturunda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.

136. Aşağıdakılardan hansı layihənin planlaşdırma fazasında həyata keçirilir?
A) Layihədəki risklərin müəyyənləşdirilməsi
B) İş bölgüsünün operativ aparılması və planlaşdırılması
C) Layihənin rəhbərinin təyin olunması
D) Layihənin madditexniki təminatının həyata keçirilməsi
E) Qalmış ehtiyatların realizə edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.

137. Təşkilati layihələri xarakterizə edən parametr hansıdır?
A) Layihənin ümumi məqsədinin əsasını təşkil edən lokal məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi
B) Layihənin əsas məqsədi sistemin, obyektin iqtisadi göstəricilərini yüksəltməkdir
C) Layihənin işlər qrafikinə əsasən onların müddəti müəyyənləşdirilir
D) Layihəyə çəkilən xərclərin təsbit edilməsi və nəzarətdə saxlanılması
E) Layihənin məqsədi müəyyənləşdirilir və layihədəki işlər icra olunduqca məqsədlər birbirilə əvəz olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.

138. Layihədəki riskləri müəyyənləşdirmək layihənin hansı fazasında olmalıdır?
A) Monitorinq və nəzarət fazasında
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B) İcra fazasında
C) Konsepsiya fazasında
D) Planlaşdırma fazasında
E) Tamamlanma fazasında
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.

139. Layihənin nəticələrini xarakterizə edən əlamət hansıdır?
A) Məhsullar adətən problemin köklərinə istiqamətlənməlidir
B) Layihənin məhsulunun gələcək fəaliyyətini və təsirini göstərir
C) Layihəni icra edən təşkilat və tərəfdaşlara fəaliyyətləri düzgün planlaşdırmaqda yol
göstərir
D) Ümumi məqsədi bir neçə hissəyə bölərək izah edir
E) Ölçmək və qiymətləndirmək üçün meyarları və gösəriciləri hazırlamaq asandır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.

140. Layihənin realizəetmə dövründə istifadə olunan
metodları seçin.
A)
İmitasiya metodları

B)
Ehtimal, risk və büdcənin təhlili metodları

C) Riskin idarə edilməsi metodları
D)
Dəyişikliklərin idarə edilməsi metodları

E) İyerarxiya struktur modelinin qurulma metodları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.

141. Beynəlxalq layihələrin və ya xarici ölkələrin iştirakı ilə yerinə yetirilən layihələrdə təbii
və ekoloji faktorları seçin.
1. Yerli əhalinin layihəyə münasibəti;
2. Ətraf mühitin qorunması haqqında qanunlar;
3. Layihənin dövlət tərəfindən dəstəklənməsi;
4. Nəqliyyat xətlərinin strukturu və əlaqələri;
5. Ekologiya sisteminin vəziyyəti (hava, su, torpaq);
6. İş şəraiti və keyfiyyət səviyyələri.
A) 2, 3, 5
B) 1, 3, 4
C) 2, 4, 5
D) 3, 5, 6
E) 1, 2, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.

142. Layihənin tamamlanma fazası nə kimi işlərdən ibarət olur?
1. Yaranmış problemlərin dərhal həll edilməsi;
2. Layihə və onun yerinə yetirilməsi haqqında biliklər bazasının yaradılması;
3. Tələb olunan ehtiyatların müəyyənləşdirilməsi;
4. Qalmış ehtiyatların realizə edilməsi.
A) 2, 4
B) 1, 3
C) 3, 4
D) 2, 3
E) 1, 2
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.

143. Aşağıdakılardan hansılar iqtisadi layihələrin malik olduğu xüsusiyyətlərdən deyil?
1. Layihə xərclərinin planlaşdırılması ona ayrılmış məbləğdən çox, onun məqsədi və
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uğurundan isə az asılıdır;
2. Xərclər əvvəlcədən müəyyənləşdirilir, nəzarət olunur və layihənin inkişafından asılı
olaraq dəqiqləşdirilir;
3. Vəsaitlər imkan daxilində ehtiyaca görə paylanır;
4. Layihədəki işlərin yerinə yetirilmə vaxtları redaktə oluna bilər. Buna baxmayaraq yaxşı
olardı ki, layihədə nəzərdə tutulan hər bir işin başlanma
va tamamlanma vaxtlarına ciddi riayət edilsin;
5. Layihənin əsas məqsədi sistemin, obyektin iqtisadi göstəricilərini yüksəltməkdir;
6. Layihənin işlər qrafikinə əsasan onların müddəti müəyyənləşdirilir;
7. Layihənin ümumi məqsədinin əsasını təşkil edən lokal məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi.
A) 2, 4, 5
B) 1, 2, 3
C) 3, 5, 6
D) 2, 3, 4
E) 1, 4, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.

144. Layihə menecmentinin əsas kateqoriyalarından olan standartlar ola bilər:
1. Əsas;
2. Beynəlxalq;
3. Xüsusi;
4. Lokal;
5. Milli;
6. Əlavə.
A) 3, 4, 5
B) 1, 2, 4
C) 2, 4, 5
D) 1, 5, 6
E) 2, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.

145. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Layihənin smetası və büdcəsini müəyyənləşdirmək;
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2. Layihə və onun yerinə yetirilməsi haqqında biliklər bazasını yaratmaq;
3. Layihələrin dəyişdirilməsi zərurətinin təyin edilməsi və təsdiqi;
4. İş bölgüsünü operativ aparmaq və planlaşdırmaq;
5. Təşkilatı müşahidə və diqqətli baxış funksiyaları ilə təmin etmək.
a) Konsepsiya fazası;
b) Planlaşdırma fazası;
c) İcra fazası;
d) Monitorinq və nəzarət fazası;
e) Tamamlanma fazası.
A) 1-e; 2-c; 3-b; 4-d; 5-a
B) 1-b; 2-e; 3-a; 4-c; 5-d
C) 1-c; 2-b; 3-a; 4-d; 5-e
D) 1-e; 2-b; 3-c; 4-d; 5-a
E) 1-c; 2-b; 3-a; 4-e; 5-d
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.

146. Miqyasına görə layihələr şərti olaraq hansı kateqoriyaya bölünür?
1. Monolayihə;
2. Orta layihə;
3. Mürəkkəb layihə;
4. Nəhəng layihə;
5. Sadə layihə;
6. Kiçik layihə;
7. Böyük layihə;
8. Multilayihə.
A) 2, 3, 4, 6
B) 3, 5, 7, 8
C) 1, 3, 4, 5
D) 2, 4, 6, 7
E) 1, 2, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.
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147. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Özünəməxsus növə, miqyası və struktura malik olan ayrıca bir layihədir;
2. Bir neçə monolayihədən təşkil olunmuş layihələr kompleksidir;
3. Özündə mono və multi layihələr birləşdirən məqsədli proqram və ya inkişaf
proqramlarıdır.
a) Meqalayihə;
b) Monolayihə;
c) Multilayihə.
A) 1-b; 2-a; 3-c
B) 1-a; 2-c; 3-b
C) 1-b; 2-c; 3-a
D) 1-a; 2-b; 3-c
E) 1-c; 2-b; 3-a
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.

148. Beynəlxalq layihələrin və ya xarici ölkələrin iştirakı ilə yerinə yetirilən layihələrdə təbii
və ekoloji faktorları seçin.
1. Sahibkarlıq və təsərrüfat sərbəstliyi dərəcəsi;
2. Kapital qoyuluşu və investisiya mənbəyi;
3. Sahibkarlıq hüququ;
4. Sığorta təminatı;
5. İnformasiya texnologiyası və komputer sisteminin inkişafı;
6. Enerji təchizatı.

A) 1, 2, 4
B) 2, 3, 5
C) 3, 4, 6
D) 1, 2, 5
E) 2, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.
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149. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Layihələrin idarəetmə proseduru və monitorinq sistemini müəyyənləşdirmək;
2. Yeni yaradılmış obyekt üçün kadr hazırlığı;
3. Layihənin tələblərini, məhdudiyyətlərini, şərtlərini və meyarını müəyyənləşdirmək;
4. Yaranmış problemləri dərhal həll etmək;
5. Təşkilata səmərəliliyi, məhsuldarlığı inkişaf etdirməkdə və bütövlüyü qorumaqda
yardımçı olmaq.
a) Konsepsiya fazası;
b) Planlaşdırma fazası;
c) İcra fazası;
d) Monitorinq və nəzarət fazası;
e) Tamamlanma fazası.
A) 1-c; 2-a; 3-b; 4-e; 5-d
B) 1-b; 2-c; 3-a; 4-d; 5-e
C) 1-a; 2-e; 3-b; 4-c; 5-d
D) 1-d; 2-a; 3-e; 4-c; 5-b
E) 1-b; 2-e; 3-a; 4-c; 5-d
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.

150. Sosial layihələri xarakterizə edən parametrləri seçin.
1. Ehtiyatlar tələbata uyğun olaraq verilir;
2. Layihənin məqsədi müəyyənləşdirilir və layihədəki işlər icra olunduqca məqsədlər birbirilə əvəz olunur;
3. Layihənin işlər qrafikinə əsasan onların müddəti müəyyənləşdirilir;
4. Vəsaitlər imkan daxilində ehtiyaca görə paylanır;
5. Xərclər əvvəlcədən müəyyənləşdirilir, nəzarət olunur və layihənin inkişafından asılı
olaraq dəqiqləşdirilir;
6. Layihənin xərcləri büdcədən asılı olaraq müəyyənləşdirilir.
A) 1, 2, 3
B) 3, 4, 6
C) 2, 3, 5
D) 1, 2, 6
E) 2, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: Heydər Abışov. Layihə menecmenti (mühazirə materialları). Bakı 2019.

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
D) Birdəfəlik təlimat
E) Giriş təlimat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127
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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
B) 35 saatdan artıq olmamalıdır
C) 36 saatdan artıq olmamalıdır
D) 33 saatdan artıq olmamalıdır
E) 45 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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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

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
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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 mdən çox olmadıqda
B) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 3
m-dən çox olmadıqda
C) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 4 mdən çox olmadıqda
D) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 4
m-dən çox olmadıqda
E) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 5 mdən çox olmadıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

162. İstehsalat binalarında otaqların tavanı döşəmədən minimum nə qədər məsafədə
olmalıdır?
A) 2 metrdən az olmamalıdır
B) 3 metrdən az olmamalıdır
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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
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
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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. Qapalı sınıqlar zamanı ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?
A) Sadəcə həkimi gözləmək
B) Ağrıkəsici dərman vermək və tibb müəssisəsinə çatdırmaq
C) Şina qoyub tərpənməz vəziyyətdə saxlamaq, tibb müəssisəsinə çatdırmaq
D) Təmiz havaya çıxarmaqbintlə sarımaq
E) Deformasiya uğramış nahiyyəni düzləndirib bintlə sarımaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008

167. 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

168. İstehsalat təhlükəsi və ya zərərli amillərin təsirinin qarşısını alan və ya azaldan
vasitələr necə adlanır?
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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

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

170. 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
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171. 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

172. 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

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

174. Bədbəxt hadisə baş verən zamanı ilk növbədə iş rəhbərinin vəzifəsi:
A) Zərərçəkənə heç bir kömək etməməli və rəhbərliyə xəbər verməli
B) Həmkarlar ittifaqı təşkilatına xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
C) Sanitariya-epidemioloji xidmətinə xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
D) Zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərilməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmasını təşkil
etməli və rəhbərliyə xəbər verməli
E) Müəssisənin rəhbərliyinə və zərər çəkənin evinə məlumat verməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı,
2004

175. 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

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

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

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

178. 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

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

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

181. 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

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

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

184. 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

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

186. 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

187. 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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