Uşaq bağçası üzrə test tapşırıqları
1. Uşaq bağçasının fəaliyyətinə metodiki rəhbərliyi və nəzarəti hansı qurum həyata keçirir?
A) İdarə rəisi
B) Uşaq bağçasının müdiri
C) İdarənin Sosial inkişaf şöbəsi
D) Audit şöbəsi
E) Mənzil kommunal təsərrüfatı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “28 May” NQÇİ-nin Uşaq bağçasının Əsasnaməsi, SOCAR "Azneft" İB "28 May" NQÇİnin rəisi, 23.11.2017, Əmr №-487

2. Uşaq bağçasına kim rəhbərlik edir?
A) Müdir
B) Sosial inkişaf şöbəsinin rəisi
C) İdarənin sosial məsələlər üzrə rəis müavini
D) MKT rəisi
E) DDÖ rəisi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “28 May” NQÇİ-nin Uşaq bağçasının Əsasnaməsi, SOCAR "Azneft" İB "28 May" NQÇİnin rəisi, 23.11.2017, Əmr №-487

3. Uşaq bağçasının müdirinin vəzifəyə təyin olunması və vəzifədən azad edilməsi kimin əmri
ilə rəsmiləşdirilir?
A) İdarə rəisinin
B) "Azneft" İB-nin rəisinin
C) SOCAR-ın Kadr, rejim və informasiya texnologiyaları üzrə vitse-prezidentinin
D) SOCAR-ın Kadrların İdarəedilməsi Komitəsinin
E) SOCAR-ın prezidentinin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: “28 May” NQÇİ-nin Uşaq bağçasının Əsasnaməsi, SOCAR "Azneft" İB "28 May" NQÇİnin rəisi, 23.11.2017, Əmr №-487

4. Aşağıdakılardan hansı uşaq bağçasının əsas vəzifələrindn biri hesab edilməyə bilər?
A) Uşaqların tərbiyə olunması
B) Uşaqların məktəbə hazırlanması
C) Uşaqların keyfiyyətli və düzgün qidalanmasını təşkil etmək
D) Uşaqların qabiliyyətlərinin hərtərəfli inkişafı üçün tədbirlər
E) Uşaqların fənn olimpiadalarına hazırlanması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “28 May” NQÇİ-nin Uşaq bağçasının Əsasnaməsi, SOCAR "Azneft" İB "28 May" NQÇİnin rəisi, 23.11.2017, Əmr №-487

5. Hansı bənddə uşaq bağçalarında qidalanmanın təşkilinə aid olmayan fikir bildirilmişdir?
A) Yeməklər tutulmuş menyu əsasında həyata keçirilir
B) Uşaqlar meyvə və şirniyyatlarla təmin edilir
C) Hazırlanan yeməklərin satışı normativlərə uyğun təşkil edilir
D) Uşaqların keyfiyyətli və düzgün qidalanması təşkil edilir
E) Lazım olan qida məhsulları təmin edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “28 May” NQÇİ-nin Uşaq bağçasının Əsasnaməsi, SOCAR "Azneft" İB "28 May" NQÇİnin rəisi, 23.11.2017, Əmr №-487

6. Göstərilənlərdən hansı SOCAR-ın idarə və müəssisələlərinin tabeçiliyində fəaliyyət
göstərən uşaq bağçalarının funksiyalarına aiddir?
A) Qidalanma xərclərinin valideynlərdən qəbz əsasında təmini
B) Uşaqların məktəblilərin beynəlxalq fənn olimpiadalarına hazırlığı
C) İnşa yazmaq vərdişləri
D) Uşaqlarda vətənə məhəbbət hissinin tərbiyəsi
E) Professional idman vərdişlərinin aşılanması

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “28 May” NQÇİ-nin Uşaq bağçasının Əsasnaməsi, SOCAR "Azneft" İB "28 May" NQÇİnin rəisi, 23.11.2017, Əmr №-487

7. Uşaqların iştirakı ilə keçirilən bayram tədbirlərinin təşkili məqsədilə uşaqlara nələr
öyrədilir?
A) Riyaziyyat aid misal və məsələlər
B) Nəğmə və şeirlər
C) Müxtəlif əl işləri
D) İdman tərminləri
E) Bağçanın daxili intizamn qaydaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “28 May” NQÇİ-nin Uşaq bağçasının Əsasnaməsi, SOCAR "Azneft" İB "28 May" NQÇİnin rəisi, 23.11.2017, Əmr №-487

8. 1. Uşaqların məktəbəqədər hazırlanması; 2. Uşaqların fənn olimpiadalarına hazırlanması;
3. Uşaqların qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi; 4. Uşaqlarda gigiyenik vərdişlərin
formalaşdırılması; 5. Uşaqlarda hərbi hazırlıq vərdişlərinin artırılması. Yuxarıdakılardan
hansılar uşaq bağçasının funksiyalarına aiddir?
A) 1, 3, 4
B) 1, 2, 3
C) 3, 4, 5
D) 1, 2, 4
E) 1, 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “28 May” NQÇİ-nin Uşaq bağçasının Əsasnaməsi, SOCAR "Azneft" İB "28 May" NQÇİnin rəisi, 23.11.2017, Əmr №-487

9. Göstərilən fəaliyyətlərdən hansı uşaq bağçasında həyata keçirilmir?
A) Say və hərflərin öyrədilmə
B) Orta məktəb fənnlərinin tədrisi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Nitq və qavrama qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi
D) Əl qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi
E) Oyuncaqlarla müxtəlif oyunların təşkili
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “28 May” NQÇİ-nin Uşaq bağçasının Əsasnaməsi, SOCAR "Azneft" İB "28 May" NQÇİnin rəisi, 23.11.2017, Əmr №-487

10. Uşaq bağçalarında məğələlər hansı proqrama uyğun təşkil edilir?
A) Orta məktəb proqramı
B) Körpələr evi və bağçaların idarəedilməsi proqramı
C) Məktəbəqədər tədris proqramı
D) İdarənin illik iş proqramı
E) İstehsalat sahələrində sosial məsələlərin təşkili proqramı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “28 May” NQÇİ-nin Uşaq bağçasının Əsasnaməsi, SOCAR "Azneft" İB "28 May" NQÇİnin rəisi, 23.11.2017, Əmr №-487

11. Uşaq bağçalarında uşaqlar xəstələndikdə görüləcək tədbirlər baxımından hansı fikir
yanlışdır?
A) Xəstə uşaqların bağçaya gəlməsi qadağan edilir
B) Özünü xəstə hiss edən uşaqların başqa uşaqlarla təmasda olması məhdudlaşdırılır
C) Xəstə uşağın valideynlərinə dərhal xəbər verilir
D) Xəstə uşağın bağçada müalicəsinin təşkili üçün tədbirlər görülür
E) Xəstələnmiş uşaq valideyni gələnədək digər uşaqlardan ayrı müşahidə altında saxlanılır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “28 May” NQÇİ-nin Uşaq bağçasının Əsasnaməsi, SOCAR "Azneft" İB "28 May" NQÇİnin rəisi, 23.11.2017, Əmr №-487

12. Uşaq bağçalarında uşaqların sağlamlığının möhkəmləndirilməsi üzrə hansı tədbirlər
görülür?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Əl qabiliyyətləri inkişaf etdirilir
B) Rəqslər öyrədilir
C) Səhər vaxtlnda yuxudan oyandılır
D) Böyüklərə hörmət vərdişləri aşılanır
E) Müxtəlif idman oyunları keçirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “28 May” NQÇİ-nin Uşaq bağçasının Əsasnaməsi, SOCAR "Azneft" İB "28 May" NQÇİnin rəisi, 23.11.2017, Əmr №-487

13. Uşaq bağçasında tərbiyəçilərin, musiqi rəhbərinin, dayələrin fəaliyyətinin
istiqamətləndirilməsi və işinə nəzarəti kim həyata keçirir?
A) İdarənin Sosial inkişaf şöbəsinin rəisi
B) İcraya nəzarət, kargüzarlıq və təsərrüfat işləri şöbəsinin rəisi
C) İdarənin Sosial inkişaf şöbəsinin mühəndisi
D) Uşaq bağçasının müdiri
E) Audit şöbəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “28 May” NQÇİ-nin Uşaq bağçasının Əsasnaməsi, SOCAR "Azneft" İB "28 May" NQÇİnin rəisi, 23.11.2017, Əmr №-487

14. SOCAR-ın tabeçiliyində fəaliyyət göstərən uşaq bağçasının fəaliyyəti ilə bağlı yanlış olan
bəndi göstərin.
A) Kollektivdə əmək intizamı qaydalarına riayət olunmasını təmin edir
B) Uşaq bağçasının hesabında olan yararsız vəziyyətə düşmüş məişət avadanlıqları və
vasitələrinin silinmə aktlarını hazırlayır
C) Otaqlar və mətbəx sanitariya normalarına uyğun olmasını təmin edir
D) Uşaq bağçasının hesabında olan məişət avadanlıqlarının və vasitələrinin miqdarının,
hərəkətinin və vəziyyətinin uçotu aparır
E) Sosial inkişaf şöbəsi ilə birlikdə uşaq bağçasına lazım olan ehtiyatların müəyyən
edilməsində iştirak edir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: “28 May” NQÇİ-nin Uşaq bağçasının Əsasnaməsi, SOCAR "Azneft" İB "28 May" NQÇİnin rəisi, 23.11.2017, Əmr №-487

15. SOCAR-ın tabeçiliyində fəaliyyət göstərən uşaq bağçasının işçiləri göstərilənlərdən
hansına riayət etməyə borclu deyillər?
A) Əmək intizamı norma və qaydalarına
B) Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydalarına
C) Yanğından mühafizə qaydalarına
D) Sanitar-gigiyena qaydalarına
E) Satınalmaların təşkili qaydalarına
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “28 May” NQÇİ-nin Uşaq bağçasının Əsasnaməsi, SOCAR "Azneft" İB "28 May" NQÇİnin rəisi, 23.11.2017, Əmr №-487

16. Uşaq bağçasında yanğın təhlükəsi yaranarsa birinci hansı tədbirlər görülməlidir?
A) Bütün personalı yanğının qarşısını almaq üçün səfərbər etmək
B) Yanğınsöndürmə dəstəsi gələnədək uşaqları yanğından qorumaq
C) Uşaqları dərhal təxliyyə etmək və yanğınsöndürmə dəstəsini çağırmaq
D) İdarə rəhbərliyinə məlumat vermək
E) Valideynlərə məlumat vermək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “28 May” NQÇİ-nin Uşaq bağçasının Əsasnaməsi, SOCAR "Azneft" İB "28 May" NQÇİnin rəisi, 23.11.2017, Əmr №-487

17. Uşaq bağçası aşağıdakılardan hansına görə məsuliyyət daşımır?
A) Ərazidə yaşayan uşaqların hamısının uşaq bağçasına cəlb edilməsinə
B) Uşaqların həyatının və sağlamlığının qorunmasına
C) Uşaqların məktəbəqədər hazırlanmasına
D) Uşaq bağçası üzrə məlumat və hesabatların vaxtında və düzgün verilməsinə
E) Uşaqların öyrədilməsi və tərbiyə olunmasının keyfiyyətinə

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “28 May” NQÇİ-nin Uşaq bağçasının Əsasnaməsi, SOCAR "Azneft" İB "28 May" NQÇİnin rəisi, 23.11.2017, Əmr №-487

18. Aşağıdakılardan hansı uşaq bağçasının müdirinin hüquq və vəzifələrindən biri deyildir?
A) Uşaq bağçasının təchizatı ilə bağlı "Azneft" İB qarşısında vəsatət qaldırmaq
B) Uşaq bağçasının fəaliyyətini təşkil etmək
C) Uşaq bağçasının işçiləri arasında iş bölgüsü aparmaq
D) Uşaq bağçasının fəaliyyəti barədə Sosial inkişaf şöbəsinə məlumat vermək
E) Uşaq bağçasında çalışan işçilər barəsində həvəsləndirmə tədbirlərinin görülməsinə dair
təkliflər vermək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “28 May” NQÇİ-nin Uşaq bağçasının Əsasnaməsi, SOCAR "Azneft" İB "28 May" NQÇİnin rəisi, 23.11.2017, Əmr №-487

19. Uşaq bağçasının işinin düzgün təşkil olunmasına görə birbaşa kim məsuliyyət daşıyır?
A) Uşaq bağçasının tərbiyəçisi
B) Sosial inkişaf şöbəsinin mühəndisi
C) Uşaq bağçasının müdiri
D) İdarənin rəisi
E) Uşaq bağçasının müdir müavini
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “28 May” NQÇİ-nin Uşaq bağçasının Əsasnaməsi, SOCAR "Azneft" İB "28 May" NQÇİnin rəisi, 23.11.2017, Əmr №-487

20. Uşaq bağçası funksiyalarına aid olan işlərin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün
idarənin xidmət bölmələrindən nələri tələb edə bilər?
A) Uşaqların bağçaya göndərilməsini
B) İşçilərin əmək intizamına nəzarəti
C) Valideynlərin uşaq bağçası ilə sıx əlaqədə olmalarını

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Material-texniki vasitələr, təlimat və digər materialların verilməsini
E) Uşaqların əl bacarıqları vərdişlərinin inkişaf etdirilməsinin təmin edilməsini
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “28 May” NQÇİ-nin Uşaq bağçasının Əsasnaməsi, SOCAR "Azneft" İB "28 May" NQÇİnin rəisi, 23.11.2017, Əmr №-487

21. Dərs ili üçün müvafiq tədris vəsaitlərin təmin edilməsinin təşkili kimin vəzifə
öhdəliklərinə aiddir?
A) Uşaq bağçasının tərbiyəçisinin
B) Uşaq bağçasının müdir müavininin
C) Uşaq bağçasının müdirinin
D) Sosial inkişaf şöbəsinin rəisinin
E) İdarənin ümumi məsələlər üzrə rəis müavininin
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Uşaq bağçası müdiri SOCARSS.11.0267.2015

22. Uşaq bağçasında tərtib edilmiş tabeli təsdiq etmək kimin səlahiyyətlərinə daxildir?
A) Uşaq bağçasının tərbiyəçisinin
B) Uşaq bağçasının müdirinin
C) MKT rəisinin
D) Sosial inkişaf şöbəsinin mühəndisinin
E) Sosial inkişaf şöbəsinin rəisinin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Uşaq bağçası müdiri SOCARSS.11.0267.2015

23. Aşağıdakılardan hansı uşaq bağçasının müdir müavininin vəzifə səlayihhətlərinə aid
deyil?
A) Qida ehtiyaclarının təmin edilməsinin planlaşdırılması
B) Binanın sanitar-gigiyasının təmin edilməsinin planlaşdırılması
C) Yeni tədris ilə üçün uşaqların qruplar üzrə bölgüsünün təmin edilməsi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Tərbiyəçilərin dərs bölgüsünün təmin edilməsi
E) Binanın infrastrukturunun yenilənməsinin təmin edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Uşaq bağçasının müdir müavini SOCARSS.11.0267.2015

24. SOCAR-ın tabeçiliyində fəaliyyət göstərən uşaq bağçalarında aşbaz, xadimə və dayələrin
iş qrafikini kim təyin edir?
A) Uşaq bağçasının tərbiyəçi
B) Uşaq bağçasının müdiri
C) İşçilərin rəyi ilə sosial inkişaf şöbəsinin rəisi
D) İdarənin əmək haqqı şöbəsinin rəisi
E) Yuxarı təşkilat tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Uşaq bağçası müdiri SOCARSS.11.0267.2015

25. Uşaq bağçasında uşaqların təlim-tərbiyə işlərinə və baxçanın fəaliyyətinə nəzarəti
kimlər həyata keçirməlidir?
A) Uşaq bağçasının tərbiyəçisi
B) Uşaq bağçasının dayələri
C) Sosial inkişaf şöbəsinin əməkdaşları
D) Uşaq bağçasının müdiri və müdir müavini
E) İdarənin ümumi məsələlər üzrə rəis müavini
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Uşaq bağçasının müdir müavini SOCARSS.11.0267.2015

26. SOCAR-ın tabeçiliyində fəaliyyət göstərən uşaq bağçalarında tərbiyəçi hansı vəzifə
funksiyalarını yerinə yetirməyə borcludur?
A) Məşğələlərin keçirilməsi
B) Qida ehtiyaclarının təmin edilməsinin planlaşdırılması
C) Yeni tədris ilə üçün uşaqların qruplar üzrə bölgüsünün təmin edilməsi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Tərbiyəçilərin dərs bölgüsünün təmin edilməsi
E) Qidaların yararlığının yoxlanılmasına nəzarət
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Tərbiyəçi SOCARSS.11.0267.2015

27. 1. Təlim-tərbiyə proqramının hazırlanması; 2. Uşaqların davamiyyətinin yoxlanılması; 3.
Şeirlərin öyrədilməsi. Qeyd olunanlar uşaq bağçasında fəaliyyət göstərən hansı vəzifənin
fəaliyyət funksiyalarına aiddir?
A) Uşaq bağçasının dayəsi
B) Uşaq bağçasının tərbiyəçisi
C) Uşaq bağçasının müdir müavini
D) Uşaq bağçasının müdiri
E) Sosial inkişaf şöbəsinin mühəndisi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Tərbiyəçi SOCARSS.11.0267.2016

28. Göstərilənlərdən hansı uşaq bağçasında tərbiyəçinin vəzifə funksiyalarından biri
deyildir?
A) Gəzinti planın hazırlanması
B) İş planın hazırlanmasında iştirak
C) Təlim-tərbiyə materialların siyahısının hazırlanması
D) Səhər idmanın keçirilməsi
E) Müəllimlərlə iclasların təşkili təmin edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Tərbiyəçi SOCARSS.11.0267.2017

29. Uşaq bağçasında davamiyyət jurnalının tutulması kimin vəzifəsidir?
A) Müdirin
B) Müdir müavininin
C) Tərbiyəçinin
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D) Aşbazın
E) Qrup nümayəndəsinin
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Tərbiyəçi SOCARSS.11.0267.2018

30. 1. İşçilərin davamiyyətinə nəzarət; 2. Səhər idmanın keçirilməsi; 3. Səhnələşdirmə ilə
əlaqəli çıxışa hazırlıq; 4. Gəzinti planın hazırlanması; 5. Tibb xidmətlərinin təmin
edilməsinin təşkili. Tərbiyəçinin vəzifə funksiyalarına aid olan bəndi göstərin
A) 1, 2, 3
B) 2, 4, 5
C) 1, 3, 5
D) 2, 3, 4
E) 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Tərbiyəçi SOCARSS.11.0267.2019

31. Qeyd olunan fikirlərdən hansı yanlışdır?
A) Bağçaya gəlməyən uşaqların valideynlərilə əlaqə saxlanılması tərbiyəçinin vəzifəsidir
B) İş planların hazırlanması bağçanın müdir müavinin vəzifə funksiyalarındandır
C) Binanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə nəzarəti bağçanın müdiri həyata keçirir
D) Qruplar üzrə uşaqların səhər yeməyini müdir müavini təşkil edir
E) Gündəlik filtr jurnalında uşaqların sağlamlıq və sanitariyasının yoxlanılmasını tərbiyəçi
yerinə yetirir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Uşaq bağçasının müdir müavinii SOCARSS.11.0267.2015

32. Aşağıdakılardan hansı uşaq bağçalarında öyrədilmir?
A) Bədii söz nümunələri
B) Şeir
C) Rəsm çəkmək
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D) Aplikasiya
E) Mühasibatlıq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Tərbiyəçi SOCARSS.11.0267.2019

33. Bağçada uşaqlara ana dili ilə bağlı nələr öyrədilir?
A) Yazma, oxuma və danışma
B) Nitq hissələri
C) İsmin halları
D) Cümlənin təhlili
E) Morfologiya
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Tərbiyəçi SOCARSS.11.0267.2019

34. Uşaq bağçasında təhlükəsizliklə bağlı ilkin bilikləri uşaqlara kim öyrədir?
A) Uşaq bağçasının aşbazı
B) Tərbiyəçi
C) Müdir müavini
D) Uşaq bağçasının müdiri
E) Əməyin təhlükəsizliyi üzrə mühəndis
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Tərbiyəçi SOCARSS.11.0267.2019

35. Uşaq bağçasında uşaqların əməyə öyrəşdirilməsi üçün məşğələləri kim keçirir?
A) Uşaq bağçasının aşbazı
B) Tərbiyəçi
C) Müdir müavini
D) Uşaq bağçasının müdiri
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E) Əməyin təhlükəsizliyi üzrə mühəndis
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Tərbiyəçi SOCARSS.11.0267.2019

36. Uşaq bağçasının müdir müavininin vəzifə funksiyalarına aid olan fəaliyyət hansı bənddə
göstərilmişdir?
A) Tədris vəsaitlərin təmin edilməsinin təşkili
B) Geri qalan uşaqla fərdi məşğul olma
C) Bayramların keçirilməsinin təmini
D) Uşaqlara riyazi biliklərinin öyrədilməsi
E) Səhər idmanın keçirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Uşaq bağçası müdiri SOCARSS.11.0267.2015

37. SOCAR-ın tabeçiliyində fəaliyyət göstərən uşaq bağçasının personalı aşağıdakılardan
hansına görə məsuliyyət daşıyır?
A) Gördüyü işə müqabil əmək haqqı almasına görə
B) İstehsaların həcminə görə
C) İşdən sonrakı asudə vaxtın səmərəli təşkilinə görə
D) İşəgötürənə vurduğu maddi ziyana görə
E) Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası işinin təşkilinə görə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Uşaq bağçası müdiri SOCARSS.11.0267.2015

38. Uşaq bağçasının işçiləri göstərilənlərdən hansına görə məsuliyyət daşımırlar?
A) İşəgötürənin kommersiya sirrini gizli saxlamağa
B) Faliyyətini tənzimləyən normativ sənədlərin tələblərinə əməl etməyə
C) Əmək funksiyasını vicdanla yerinə yetirməyə
D) Əməyin təhlükəsizliyi normalarına əməl etməyə
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E) İdarənin istehsalat öhdəliklərinə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Uşaq bağçası müdiri SOCARSS.11.0267.2015

39. Uşaq bağçasının çalışanları hansı hüquq və səlahiyyətlərə sahibdirlər?
A) Əmək qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş
B) Sosial inkişaf şöbəsinin müəyyənləşdirdiyi
C) İdarə rəisinin icazə verdiyi
D) Yalnız kollektiv sazişlə müəyyən edilmiş
E) İşçilərin fərdi qaydada müəyyənləşdirdikləri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Uşaq bağçası müdiri SOCARSS.11.0267.2015

40. Uşaq bağçasının fəaliyyəti ilə bağlı yuxarı struktur bölməyə hesabatları kim təqdim
edir?
A) Uşaq bağçasının tərbiyəçisi
B) Uşaq bağçasının müdiri
C) Uşaq bağçasının fəaliyətinə nəzarət edən mühəndis
D) Audit şöbəsi
E) Hüquq şöbəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Uşaq bağçası müdiri SOCARSS.11.0267.2015

41. Uşaq bağçasında avadanlıqların normaya uyğun işlədilməsinə nəzarəti kim həyata
keçirir?
A) Uşaq bağçasının aşbazı
B) Uşaq bağçasının tərbiyəçisi
C) Nəzarət-təftiş komissiyası
D) Uşaq bağçasının müdiri
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E) Mərkəzləşdirillmiş mühasibatlıq şöbəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Uşaq bağçası müdiri SOCARSS.11.0267.2015

42. Uşaq bağçasında statistik hesabatların hazırlanmasını kim təmin edir?
A) Uşaq bağçasının aşbazı
B) Uşaq bağçasının tərbiyəçisi
C) Nəzarət-təftiş komissiyası
D) Uşaq bağçasının müdiri
E) Mərkəzləşdirillmiş mühasibatlıq şöbəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Uşaq bağçası müdiri SOCARSS.11.0267.2015

43. Uşaq bağçasında tədris proqramının təkmilləşdirilməsi işlərinin planlaşdırılması ilə kim
məşğul olur?
A) Tərbiyəçi
B) Təhsil şöbəsi
C) Təlim, tədris və sertifikatlaşdırma İdarəsi
D) Sosial inkişaf şöbəsi
E) Müdir müavini
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Uşaq bağçasının müdir müavini SOCARSS.11.0267.2015

44. Uşaq bağçasında dərslərin vaxtında keçirilməsinə kimlər nəzarət edir?
A) Müdir və müdir müavini
B) Yuxarı təşkilatın səlahiyyətli nümayəndəsi
C) Təlim, tədris və sertifikatlaşdırma İdarəsi
D) Nəzarət-təftiş komissiyası
E) Sosial inkişaf şöbəsi
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Uşaq bağçasının müdir müavini SOCARSS.11.0267.2015

45. Aşağıdakılardan hansı SOCAR-ın tabeçiliyində fəaliyyət göstərən uşaq bağçasının müdir
müavininin vəzifə funksiyalarına aid fəaliyyətlərdən biri deyil?
A) Yeni tədris ili üçün müəllim-valideynlərlə məktəbə qədər tədris proqramının seçilməsi
B) Uşaqların sağlamlığı ilə əlaqəli filtr jurnalının doldurulmasına nəzarət
C) Yapma işinin öyrədilməsi
D) Statistik hesabatların hazırlanması
E) Müəllimlərlə iclasların təşkili
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Uşaq bağçasının müdir müavini SOCARSS.11.0267.2015

46. Aşağıdakılardan hansı SOCAR-ın tabeçiliyində fəaliyyət göstərən uşaq bağçasının
müdirinin vəzifə funksiyalarına aid fəaliyyətlərdən biri deyil?
A) Uşaqların qəbul edilməsi barədə işlər və müvafiq sənədlərin təsdiqlənməsi
B) Ayrılmış yemək çeşidlərinin təsdiq edilməsi
C) Dərs cədvəlinin təsdiqlənməsi
D) Baxçalar üçün təyin edilmiş qidalarla əlaqəli hesablanmalara riayət edilməsinin təmini
E) Təlim-tərbiyə materialların siyahısının hazırlanması
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Uşaq bağçasının müdiri SOCARSS.11.0267.2015

47. Uşaq bağçasının tərbiyəçisi hansı işləri yerinə yetirməyə borclu deyil?
A) Az yaşlı uşaqların yedizidirlməsi
B) Baxça ərazisinin təmizliyinə nəzarət
C) Ətraf aləmlə tanışlıqla bağlı məşğələnin keçirilməsi
D) Əqli oyunların keçirilməsi
E) Geri qalan uşaqla fərdi məşğul olma
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Tərbiyəçi SOCARSS.11.0267.2019

48. Bağçada uşaqların müəyyən olunmuş saatlarda yatmasına kim nəzarət edir?
A) Tərbiyəçi
B) Müdir müavini
C) Musiqi rəhbəri
D) Əməyin təhlükəsizliyi üzrə mühəndis
E) Müdir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Tərbiyəçi SOCARSS.11.0267.2019

49. Bağçada uşaqların təməl biliklərə yiyələnməsi ilə ilk növbədə kim məşğul olur?
A) Müdir
B) Aşbaz
C) Tərbiyəçinin
D) Müdir müavini
E) Bədii rəhbər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR Vəzifə Standartı Tərbiyəçi SOCARSS.11.0267.2019

50. Uşaqların intellektual, fiziki və mənəvi inkişafına xidmət edən ilkin bilik, bacarıq və
vərdişlərin mənimsənilməsi prosesi təhsilin hansı səviyyəsində həyata keçirilir?
A) Məktəbəqədər
B) İbtidai
C) Ümumi orta
D) İlk peşə
E) Orta ixtisas
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 14.04.2017, № 585-VQ

51. Məktəbəqədər təhsil müəssisəsində aşağıdakılardan hansı həyata keçirilmir?
A) Uşaqların təlim-tərbiyəsinin inkişafı
B) Uşaqların fiziki inkişafı
C) Uşaqların ümumi təhsilə hazırlığı
D) Uşaqların elmi inkişafı
E) Uşaqların mənəvi inkişafı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 14.04.2017, № 585-VQ

52. Məktəbəqədər təhsildə diferensiallaşdırma aparıldıqda uşaqların hansı
xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasına ehtiyac duyulmur?
A) Fərdi xüsusiyyətləri
B) Maraq və tələbatları
C) Fiziki və əqli inkişaf səviyyələri
D) Psixo-fizioloji xüsusiyyətləri
E) Ailə mənsubiyyətləri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 14.04.2017, № 585-VQ

53. Aşağıdakılardan hansı məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlimin əsas
məqsədlərindən biri hesab edilə bilər?
A) İbtidai təhsil prosesinin təşkili
B) Biliklərin gündəlik həyatda tətbiqetmə bacarığının əldə edilməsi
C) Tətbiqi elmi bilik və bacarıqların mənimsənilməsi
D) Peşəyönümlü ixtisasların təliminin başlanması

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Dini-mənəvi dəyərlərin və biliklərin elmi əsasları ilə öyrədilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 14.04.2017, № 585-VQ

54. Məktəbəqədər xüsusi təhsil müəssisələrinin təsis edilmə məqsədi nədən ibarətdir?
A) Xüsusi istedada malik uşaqların təhsilinin təşkili üçün
B) Azgəlirli ailələrin məktəbəqədər yaşlı uşaqlarının təhsil almaları üçün
C) Təbii fəlakətlər zamanı müvəqqəti başqa şəhərlərdə məskunladırılmış ailələrin
uşaqlarının müvəqqəti təhsilinin təmini üçün
D) Sağlamlıq imkanları məhdud olan məktəbəqədər yaşlı uşaqların təhsil almaları üçün
E) Xüsusi imtahanlarda müvəffəqiyyət əldə etmiş məktəbəqədər yaşlı uşaqların təhsil
almaları üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 14.04.2017, № 585-VQ

55. Uşaq bağçalarında uşaqların tərbiyəsini, hərtərəfli inkişafını, məktəbəhazırlıq təlimini
təşkil edən və həyata keçirən şəxs kimdir?
A) Tərbiyəçi
B) Müdir müavini
C) Musiqi rəhbəri
D) Müdir
E) Dayə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 14.04.2017, № 585-VQ

56. Qeyd olunanlardan hansı məktəbəqədər təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas
prinsiplərindən biri ola bilməz?
A) Məktəbəqədər təhsil sahəsində bərabər imkanların yaradılması
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B) Məktəbəqədər təhsil və ibtidai təhsil arasında fasiləsizliyin təmin olunması
C) Məktəbəqədər təhsilin icbari xarakter daşıması
D) Məktəbəqədər təhsilin milli və dünyəvi təhsil ənənələri əsasında təşkili
E) Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində uşaqların psixoloji və fiziki inkişafının təmin
edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 14.04.2017, № 585-VQ

57. Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz təhsil sisteminin ilk pilləsi hansıdır?
A) Məktəbəqədər təhsil
B) İbtidai təhsil
C) Ümumi orta təhsil
D) İlk peşə təhsili
E) Orta ixtisas təhsili
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 14.04.2017, № 585-VQ

58. Aşağıdakılardan hansı məktəbəqədər təhsil vasitəsilə uşaqların erkən yaş dövrlərində
əsası qoyulan xüsusiyyətlərdən biri deyil?
A) Əqli inkişaf
B) Psixoloji dayanıqlıq
C) Sadə əmək vərdişlərinə yiyələnmə
D) Yaradıcı potensialını məhdudlaşdırma
E) Ətraf aləmə həssas və şüurlu münasibət
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 14.04.2017, № 585-VQ
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59. 1. Müşahidə etdiklərinə münasibət bildirmək; 2. Qərar qəbul etmək; 3. Müstəqil
öyrənmək; 4. Özünü hər kəsdən fərqli hiss etmək; 5. Ümumi təhsil proqramı tədris etmək.
Məktəbəqədər təhsil sayəsində formalaşdırılan keyfiyyətlər hansı bənddə düzgün
göstərilmişdir?
A) 3, 4, 5
B) 1, 3, 5,
C) 2, 3, 4
D) 1, 3, 5
E) 1, 2, 3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 14.04.2017, № 585-VQ

60. Aşağıdakılardan hansı məktəbəqədər təhsil müəssisələrində uşaqlarda
formalaşdırılmaq istənilən keyfiyyətlərdən biri deyil?
A) Nitq, təsvir və tərtibat bacarıqları
B) Müasir təfəkkürlü mütəxəssislər hazırlamaq
C) Sağlamlığın qorunması istiqamətində gigiyenik tələblərə riayət etmək
D) Ünsiyyət mədəniyyəti
E) Özünün və digərlərinin hüquqlarına hörmət etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 14.04.2017, № 585-VQ

61. Hansı bənddə məktəbəqədər təhsilin əhatə etdiyi yaş qrupunu tam ifadə edir?
A) 2 - 6 yaş
B) 1 - 5 yaş
C) 2 - 5 yaş
D) 3 - 6 yaş
E) 1 - 6 yaş
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 14.04.2017, № 585-VQ

62. Azərbaycan Respublikasının məktəbəqədər təhsil haqqında qanunvericiliyinə əsasən
məktəbəhazırlıq hansı uşaqlar üçün zəruridir?
A) Xüsusi hazırlığa ehtiyac duyulan uşaqlar
B) Fərdi təhsilə cəl edilən uşaqlar
C) Beş yaşlı uşaqlar
D) Uşaq bağçasında olan bütün uşaqlar
E) Təhsilin heç bir pilləsi məcburi deyil
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 14.04.2017, № 585-VQ

63. Hansı bənddə məktəbəqədər yaşlı uşaqların təhsili ilə məşğul olan müəssisələrdən biri
göstərilməmişdir?
A) Ümumtəhsil məktəbləri
B) Körpələr evi-uşaq bağçası
C) Müəssisə və təşkilatların nəzdində yaradılmış məktəbəqədər təhsil müəssisəsi
D) Uşaq evləri
E) Sanator tipli məktəbəqədər təhsil müəssisəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 14.04.2017, № 585-VQ

64. 1. Nitq, eşitmə, görmə pozulmaları olan uşaqlar; 2. Əqli (psixi) funksiyalarının
pozuntuları olan uşaqlar; 3. Dayaq-hərəkət aparatının funksiyalarının pozuntuları olan
uşaqlar. Qeyd olunan xüsusiyyətlərdə olan məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün təhsil hansı
növ müəssisədə aparılır?
A) Sanator tipli məktəbəqədər təhsil müəssisəsində
B) Təhsil kompleksi nəzdində fəaliyyət göstərən məktəbəqədər təhsil müəssisəsi
C) Ailə tipli kiçik qrup evində
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D) Xüsusi təhsil müəssisələrində
E) Uşaq evlərində
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 14.04.2017, № 585-VQ

65. Uşaq bağçalarında hansı fəaliyyətlərə icazə verilmir?
A) Uşaqların bağçada qidalanmalarına
B) Müxtəlif yarışların keçirilməsinə
C) Məşğələlərin təşkil edilməsinə
D) Nağıl qəhrəmanları ilə görüşlərin təşkilinə
E) Siyasi partiyaların və dini qurumların strukturlarının yaradılmasına
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 14.04.2017, № 585-VQ

66. Uşaq bağçalarında valideyn şuraları hansı məqsədlə yaradılır?
A) Bağçanın idarə olunmasında demokratikliyi, kollegiallığı və şəffaflığı təmin etmək
məqsədilə
B) Bağça müdiriyyətinin qərarlarını digər valideynlərə qəbul etdirmək məqsədilə
C) Təhsilalanların sayını artırmaq məqsədilə
D) Bağçanın ehtiyaclarını təmin etmək məqsədilə
E) Bağçada baş verən neqativ hadisələrin ictimailləşməsinin qarşısını almaq məqsədilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 14.04.2017, № 585-VQ

67. Məktəbəqədər təhsil sahəsində uşaqların hüquqları ilə bağlı fikirlərdən hansı yanlışdır?
A) Uşaqlar keyfiyyətli təhsil almaq hüququna malikdirlər
B) Uşaqlar fiziki və psixoloji zorakılıq hallarından müdafiə olunmaq hüququna malikdirlər
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C) Uşaqlar maraqlarının reallaşması və yaradıcılıq imkanlarının inkişafı üçün münasib
şəraitlə təmin olunmaq hüququna malikdirlər
D) Uşaqlar təlim proqramlarını seçmə hüququna malikdirlər
E) Uşaqlar keyfiyyətli qida ilə təmin edilmək hüququna malikdirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 14.04.2017, № 585-VQ

68. Məktəbəqədər təhsil sahəsində təhsilverənlərin hüquqlarına aid olmayan bəndi
göstərin.
A) Təhlükəsiz və normal iş şəraiti ilə təmin olunmaq
B) Təminar vasitələrindən şəxsi məqsədləri üçün istifadə etmək
C) Təhsil prosesinin təşkili və idarə olunmasında iştirak etmək
D) Təhsil prosesində tətbiq olunan forma, metod və vasitələri sərbəst seçmək
E) Mükafatlandırılmaq və təltif olunmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 14.04.2017, № 585-VQ

69. Məktəbəqədər təhsil müəssisələri ilə bağlı qeyd olunan fikirlərdən hansı doğru deyildir?
A) Uşaqların zəruri bilik və həyati bacarıqlara yiyələnməsi təmin edilməlidir
B) Bağçanın çalışanları daxili intizam qaydalarına əməl etməlidirlər
C) Uşaqların təlim-tərbiyəsi və inkişafı ilə bağlı valideynlərlə əməkdaşlıq edilməlidir
D) Uşaqlar vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməlidirlər
E) Uşaq bağçasının işçiləri attestasiyadan keçirilmirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 14.04.2017, № 585-VQ

70. Valideynlər övladlarını hansı məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində təlim-tərbiyə
almalarını təmin etməldirlər?
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A) Yalnız yaşayış yerinə ən yaxın təhsil müəssisəsində
B) Ancaq çalışdığı müəssisənin tabeçiliyində fəaliyyət göstərən uşaq bağçasında
C) Təhsil şöbəsi tərəfindən müəyyən edilmiş təhsil müəssisəində
D) Xüsusi təhsil müəssisələrində
E) Sərbəst seçmək hüququna malikdir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 14.04.2017, № 585-VQ

71. Valideyn uşaq bağçasından övladı ilə bağlı hansı məlumatları əldə etmək hüququna
sahibdir?
A) Təhsil prosesinin təşkili və keyfiyyəti ilə bağlı
B) Övladının davranışı, təhsilə marağı və qidalanması ilə bağlı
C) Xidmət şəraiti haqqında
D) Əmək haqqı ilə bağlı
E) Övladının tibbi müayinəsi haqqında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 14.04.2017, № 585-VQ

72. Dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təhsilalanların qida və tədris vəsaitləri ilə
təminatı kimin hesabına həyata keçirilir?
A) Dövlət hesabına
B) Valideynlərin hesabına
C) Təsis edilmiş fond hesabına
D) Sponsorların dəstəyi ilə
E) Reklam gəlirləri hesabına
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 14.04.2017, № 585-VQ
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73. Aşağıdakılardan hansı məktəbə hazırlığın vəzifələrindən biri ola bilməz?
A) Oxumaq həvəsini artırmaq
B) Bağçanın məktəbdən daha yaxşı olduğunu anlatmaq
C) Uşaqların məktəbə müsbət emosional münasibətini inkişaf etdirmək
D) Uşaqların məktəbə müvəffəqiyyətlə adaptasiya olunmasını təmin etmək
E) Uşaqların məktəbə hazırlanması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Məktəbə hazırlığın təşkili Qaydaları, A.Rasi-zadə, Azərbaycan Respublikasının Baş
naziri, Bakı şəhəri, 08.01.2010, № 4

74. Uşağın məktəb təliminə hazırlığı ilə bağlı hansı fikir yanlışdır?
A) Uşağın fiziki və əqli qabiliyyətin inkişafı nəzərə alınmalıdır
B) Uşağın şəxsiyyətyönümlü hazırlığı nəzərdə tutulmalıdır
C) Uşağın intellektual hazırlığı məktəbəqədər hazırlığın əhəmiyyətli tərkib hissəsidir
D) Uşaqlarda böyüklərlə və yaşıdları ilə ünsiyyətin qurulmasında yüksək mədəni davranış
qaydalarının mənimsənilməsinə diqqət yetirilməlidir
E) Yanlış fikir yoxdur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Məktəbə hazırlığın təşkili Qaydaları, A.Rasi-zadə, Azərbaycan Respublikasının Baş
naziri, Bakı şəhəri, 08.01.2010, № 4

75. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin məktəbəhazırlıq qruplarında həftəlik məşğələlərin
sayı neçə olmalıdır?
A) 12
B) 8
C) 15
D) 10
E) 18
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: Məktəbə hazırlığın təşkili Qaydaları, A.Rasi-zadə, Azərbaycan Respublikasının Baş
naziri, Bakı şəhəri, 08.01.2010, № 4

76. Məktəbəhazırlıq qruplarında hər məşğələnin müddəti neçə dəqiqə olmalıdır?
A) 10 - 15 dəq
B) 20 dəq
C) 25 - 30 dəq
D) 45 dəq
E) 60 dəq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Məktəbə hazırlığın təşkili Qaydaları, A.Rasi-zadə, Azərbaycan Respublikasının Baş
naziri, Bakı şəhəri, 08.01.2010, № 4

77. Məktəbəhazırlıq qruplarında məşğələlər arasında nə qədər fasilə verilir?
A) 5 dəq
B) 10 dəq
C) 20 dəq
D) 30 dəq
E) Uşaqlar yorulanda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Məktəbə hazırlığın təşkili Qaydaları, A.Rasi-zadə, Azərbaycan Respublikasının Baş
naziri, Bakı şəhəri, 08.01.2010, № 4

78. Uşaq bağçasına neçə yaşlı uşaqlar qəbul edilə bilər?
A) 1 - 3 yaşlı
B) 2 - 5 yaşlı
C) 1 - 6 yaşlı
D) 3 - 6 yaşlı
E) 1 - 5 yaşlı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə qəbul Qaydası, Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabineti, 19.01.2018, Qərar № 16

79. Körpələr evi - uşaq bağçasında neçə yaşlı uşaqların təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olunur?
A) 1 - 3 yaşlı
B) 2 - 5 yaşlı
C) 1 - 6 yaşlı
D) 3 - 6 yaşlı
E) 1 - 5 yaşlı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə qəbul Qaydası, Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabineti, 19.01.2018, Qərar № 16

80. Uşaqların məktəbəqədər təhsil müəssisəsinə qəbulu hansı tarixlərdə aparılır?
A) 1 iyun - 31 avqust tarixlərində
B) 1 sentyabrda
C) Avqut ayının 1-dən etibarən
D) Hər rübdə
E) Yanvar ayından etibarən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə qəbul Qaydası, Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabineti, 19.01.2018, Qərar № 16

81. Bağçada boş yerlərə qəbul hansı tarixlərdə aparılır?
A) 15 sentyabrdan sonra
B) 1-ci rüb başa çatıqdan sonra
C) May ayından sonra
D) Qəbul aparılmır
E) İl ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə qəbul Qaydası, Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabineti, 19.01.2018, Qərar № 16

82. 1. Bağça müdirinin adına ərizə; 2. Valideynin iş yerindən arayış; 3. Uşağın doğum
haqqında şəhadətnaməsinin surəti; 4. Valideynin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti; 5.
Valideynin nikah haqqında şəhadətnaməsinin surəti; 6. Uşağın sağlamlığının vəziyyəti
barədə tibbi arayış. Uşaqların məktəbəqədər təhsil müəssisəsinə qəbulu üçün göstərilən
sənədlərdən hansıları tələb olunur?
A) 1, 2, 3, 4
B) 1, 3, 4, 6
C) 2, 3, 4, 5
D) 3, 4, 5, 6
E) 1, 2, 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə qəbul Qaydası, Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabineti, 19.01.2018, Qərar № 16

83. Hansı halda uşaqların məktəbəqədər təhsil müəssisəsinə qəbul edilməsindən imtina
oluna bilər?
A) Uşaq müsahibədən məqbul qiymət almadıqda
B) Uşaq bağçası idarə və təşkilatların tabeçiliyində fəaliyyət göstərdikdə
C) Müəssisənin müdirinin mənfi rəyi olduqda
D) Yalnız boş yer olmadığı halda
E) Müraciət edən bağçanın yerləşdiyi ərazidən kənarda yaşadıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə qəbul Qaydası, Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabineti, 19.01.2018, Qərar № 16

84. Aşağıdakılardan hansı dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə ilk növbədə qəbul
edilməli olanlara aid deyil?
A) Şəhid ailələrinin övladları
B) Çoxuşaqlı ailələrdən olan uşaqlar
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C) Uşaq bağçasının işçilərinin övladları
D) Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının övladları
E) Təhsil alan anaların övladları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə qəbul Qaydası, Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabineti, 19.01.2018, Qərar № 16

85. Məktəbəqədər təhsil müəssisəsində hər bir qrupda uşaqların sayı ən çox neçə nəfər ola
bilər?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
E) Hər hansə məhdudiyyət yoxdur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti, 08.08.2019, Qərar № 351

86. Müxtəlif yaşlı uşaqlar üçün qruplarda hər qrupda uşaqların sayı ən çox neçə nəfər ola
bilər?
A) 15
B) 20
C) 30
D) 40
E) Hər hansə məhdudiyyət yoxdur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti, 08.08.2019, Qərar № 351

87. Dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin ali idarəetmə orqanı hansı bənddə
göstərilmişdir?
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A) Valideyn şurası
B) Müdir və müdir müavini
C) Yuxarı təşkilatın nümayəndəsi
D) Nəzarət-təftiş komissiyası
E) Pedaqoji şura
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti, 08.08.2019, Qərar № 351

88. Aşağıdakılardan hansı məktəbəqədər təhsilin infrastrukturuna aid deyil?
A) Təhlükəsiz təhsil şəraiti
B) Pedaqoji kadrlarla təminat
C) Normativ sənədlər
D) Normativlərə cavab verən binalar
E) Həyətyanı sahə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti, 08.08.2019, Qərar № 351

89. 1. Qrup, yataq və oyun otaqları; 2. Musiqi və idman zalları; 3. İnternet xidmət; 4. Tibb
otağı; 5. Yeməkxana; 6. Alternativ enerji mənbələri. Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin
maddi-texniki bazasına daxil olanların düzgün qeyd edildiyi bəndi göstərin.
A) 1, 2, 3, 4
B) 3, 4, 5, 6
C) 2, 4, 5, 6
D) 1, 2, 4, 5
E) 1, 3, 5, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti, 08.08.2019, Qərar № 351

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

90. Aşağıdakılardan hansı məktəbəqədər təhsilin tədris bazasına daxil deyil?
A) Məşğələ cədvəli
B) Metodik ədəbiyyat
C) Masaüstü oyunlar
D) Ekoloji cəhətdən təhlükəsiz oyuncaqlar
E) Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün müvafiq şərait
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti, 08.08.2019, Qərar № 351

91. Məktəbəqədər təhsillə bağlı aşağıdakı fikirlərdən hansı yalnışdır?
A) Təlim prosesində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etmək təməl
biliklərin mənimsənilməsinə əks-təsir göstərir
B) Tərbiyəçilər uşaqların meyil və maraqlarını nəzərə alan səmərəli təlim strategiyalarını
tətbiq etmək bacarığına sahib olmalıdırlar
C) Məktəbəqədər təhsil müəssisəsində işlər gün rejiminə (səhər fəaliyyəti, uşaqların
qidalanması, məşğələ saatları, gündüz gəzintisi, yuxu, axşam fəaliyyəti) uyğun düzgün
qurulmalıdır
D) Uaqların yaş səviyyəsinə uyğun fiziki inkişaf, sağlamlıq, idrakın inkişaf və s. üzrə ümumi
təlim nəticələrinə nail olunmaq qoyulan hədəflərdəndir
E) Məşğələ prosesində fəal təlim üsullarından istifadə edilməsi təlimin keyfiyyətinə müsbət
təsir edir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti, 08.08.2019, Qərar № 351

92. Aşağıdakılardan hansını orta qrup (3-4 yaş) üzrə fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik
sahəsinə aid təlimin nəticələrindən biri hesab etmək olar?
A) Sadə fiziki hərəkətləri yerinə yetirilməsi
B) Masa arxasında davranışını ümumi qaydalara əsasən tənzimləməsi
C) Müşahidə etdiyi əşyaları adlandırması

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) İlkin gigiyena qaydalarını mənimsədiyini nümayiş etdirilməsi
E) Həyatına və sağlamlığına təhlükə yarada biləcək əşyaları sadalaya bilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti, 08.08.2019, Qərar № 351

93. Göstərilənlərdən hansı orta yaş qrupunda (3-4 yaş) idrakın inkişafı üzrə təlimin
nəticələrinə aid edilə bilməz?
A) Özü, ailəsi və vətəni haqqında suallara cavab verir
B) Müşahidə etdiyi əşyaları adlandırır
C) Əşyalar və sadə süjetli şəkillər üzrə danışır
D) Əşyaları forma və ölçüsünə görə fərqləndirir
E) Həndəsi fiqurları adlandırır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti, 08.08.2019, Qərar № 351

94. 1. Rəngləri adlandırır; 2. Hissləri başa düşür və adekvat cavab verir; 3. Sadə təsvirlər
çəkir; 4. Təsvirlərində uyğun rənglərdən istifadə edir; 5. Musiqini anladığını ifa bacarığı ilə
nümayiş etdirir. Orta yaş qrupunun (3-4 yaş) estetik və yaradıcı inkişafının nəticələrinə
uyğun gələn bəndi göstərin.
A) 1, 3, 5
B) 2, 3, 4
C) 3, 4, 5
D) 1, 2, 3
E) 1, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti, 08.08.2019, Qərar № 351

95. Orta yaş qrupunda (3-4 yaş) uşaqların sosial-emosional inkişafını göstərilənlərdən
hansına əsasən qiymətləndirə bilərik?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Əşyalar və sadə süjetli şəkillər üzrə danışmasıyla
B) İlkin ünsiyyət bacarıqlarını nümayiş etdirməsiylə
C) Sağlamlığına təhlükə yarada biləcək əşyaları əlamətlərinə görə fərqləndirməsinə əsasən
D) Hissləri anlayaraq adekvat cavab verməsi əsasında
E) Arzu, hiss və istəklərini ifadə etməsiylə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti, 08.08.2019, Qərar № 351

96. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində yaş səviyyələrinə görə hansı qrup olmur?
A) İbtidai qrup
B) Körpələr qrupu
C) Orta qrup
D) Böyük qrup
E) Məktəbəhazırlıq qrupu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti, 08.08.2019, Qərar № 351

97. 1. Özü, ailəsi və vətəni haqqında məlumat verir; 2. Ətraf aləmdə baş verən hadisələri
adlandırır; 3. Sadə ünsiyyət etiketlərinə əməl edir; 4. Əşyalarla 5 dairəsində riyazi
əməliyyatlar yerinə yetirir; 5. Sadə kompozisiyalar qurur; 6. Məkan və zamana görə
hərəkətlərinin ardıcıllığını təyin edir. Hansı bənddə böyük yaş qrupu (4-5 yaş) üzrə idrakın
inkişafı təliminin nəticələri düzgün göstərilmişdir?
A) 1, 2, 3, 4
B) 1, 2, 4, 6
C) 1, 3, 5, 6
D) 1, 2, 4, 5
E) 1, 2, 3, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti, 08.08.2019, Qərar № 351

98. Böyük qrupdakı (4-5 yaş) uşaqların estetik və yaradıcı inkişafını qiymətləndirməyə əsas
verən bəndi göstərin.
A) Həndəsi fiqurları fərqləndirə bilməsi
B) Sadə ünsiyyət etiketlərinə əməl etməsi
C) Təsvirlərində uyğun rənglərdən istifadə etməsi
D) Əməkdaşlıq bacarıqları nümayiş etdirməsi
E) Rəng çalarlarını fərqləndirə bilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti, 08.08.2019, Qərar № 351

99. Aşağıdakılardan hansı məktəbəhazırlıq qrupu (5-6 yaş) üzrə fiziki inkişaf, sağlamlıq və
təhlükəsizliklə bağlı təlimlərin nəticələrini qiymətləndirməyə əsas verən göstəricilərdən
deyil?
A) Gigiyena qaydalarını özünənəzarət əsasında nümayiş etdirir
B) Masa arxasında süfrə mədəniyyətinə yiyələndiyini nümayiş etdirir
C) Digərlərinin arzu və istəklərini dəyərləndirir
D) Fiziki inkişafla bağlı müəyyən olunmuş müxtəlif hərəkətləri yerinə yetirir
E) Həyatına və sağlamlığına təhlükə yarada biləcək hadisələrdən qorunma qaydalarını izah
edir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti, 08.08.2019, Qərar № 351

100. Məktəbəhazırlıq qrupunda (5-6 yaş) idrakın inkişafı üzrə təlimlərin nəticələrindən
olmayan bəndi göstərin.
A) Ölçü anlayışını başa düşdüyünü nümayiş etdirir
B) Ətraf aləmdə baş verən hadisələrə münasibət bildirir
C) Hərfləri tanıyır, hərf və səsləri fərqləndirir

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Hecalar, hecalardan sözlər, sözlərdən cümlələr, cümlələrdən şifahi mətnlər qurur
E) Hadisələri məkan və zamana görə müqayisə edir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti, 08.08.2019, Qərar № 351

101. Məktəbəhazırlıq qrupunda (5-6 yaş) uşaqların estetik və yaradıcı inkişaf üzrə
təlimlərin müvəffəqiyyətlə mənimsənildiyini hansı bənddəki nəticədən anlaya bilərik?
A) Ünsiyyətini sosial normalara əsasən tənzimləyir
B) Musiqini xarakterinə görə fərqləndirir
C) Verilmiş süjet əsasında təsvirlər çəkir
D) İfaçılıq bacarıqları nümayiş etdirir
E) Əşyalarla 10 dairəsində riyazi əməliyyatlar yerinə yetirir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti, 08.08.2019, Qərar № 351

102. Aşağıdakılardan hansı körpələr qrupu (1-3 yaş) üzrə inkişaf sahələrinə aid təlimin
nəticələrindən deyildir?
A) Sadə fiziki hərəkətləri yerinə yetirir
B) Həndəsi fiqurları (dairə, üçbucaq, kvadrat) adlandırır
C) Sadə riyazi təsəvvürlərə malik olduğunu nümayiş etdirir (az, çox, böyük, kiçik, uzun,
qısa)
D) Rəngləri (qırmızı, sarı, yaşıl) adlandırır
E) İkin ünsiyyət bacarıqları nümayiş etdirir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti, 08.08.2019, Qərar № 351

103. Məktəbəqədər təhsilin təşkili zamanı aşağıdakılardan hansının yerinə yetirilməsi tələb
edilmir?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) İnkişaf sahələrinə uyğun təlim məşğələlərin keçirilməsi
B) Müxtəlif fəaliyyət növlərindən istifadə edilməsi
C) Təlimlərin və uşaqların inkişafının nəticəsi ilə bağlı valideynlərə məlumatın verilməsi
D) Uşaqların bərabər inkişafının təmin edilməsi
E) Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlarla müvafiq korreksiya işinin təşkili
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti, 08.08.2019, Qərar № 351

104. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən pedaqoji şuranı izah edən
bəndi göstərin.
A) Uşaq bağçalarının tabe oluğu yuxarı təşkilatdır
B) Aidiyyəti sahədə idarəetməni həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır
C) Məktəbəqədər təhsil müəssisəsi çalışanlarının sosial dayanıqlıqlarının gücləndirilməsi
məqsədilə qurulmuş ictimai birlikdir
D) Xüsusi təyinatlı məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinə nəzarət üçün yerli
təhsil şöbələrində təşkil olunmuş, ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən komissiyadır
E) Dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin idarə olunmasının şəffaflığını təmin etmək
məqsədi ilə daim fəaliyyətdə olan ali idarəetmə orqanıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin pedaqoji şuraları haqqında
Nümunəvi Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, 09.08.2012, Qərar № 178

105. Pedaqoji şura ilə bağlı qeyd olunan fikirlərdən hansı doğru deyildir?
A) Pedaqoji şuranın büdcəsi valideynlərin müvafiq ödənişləri əsasında formalaşır
B) Uşaqlarla təşkil edilən təlim-tərbiyə işləri üzrə mühüm məsələlər şuranın iclaslarında
müzakirə edilir
C) Dövlət uşaq bağçalarında ali idarəetmə orqanıdır
D) Şurada tərbiyəçilərlə aparılan metodiki məsələlərə baxılır
E) İctimai əsasıarıa fəaliyyət göstərir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin pedaqoji şuraları haqqında
Nümunəvi Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, 09.08.2012, Qərar № 178

106. Pedaqoji şuranın yaradılması üçün minimal tələb nədən ibarətdir?
A) Minmum 150 uşaq təhsil alan məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təşkil edilər bilər
B) Ancaq xüsusi təyinatlı məktəbəqədər təhsil müəssisələrində olmalıdır
C) Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin təsis edilmiş olması kifayətdir
D) 3 nəfərdən artıq pedaqoji işçisi olan bütün məktəbəqədər təhsil müəssisələrində
yaradılır
E) Pedaqoji şuranın yaradılması üçün ən az 5 qrup fəaliyyət göstərməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin pedaqoji şuraları haqqında
Nümunəvi Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, 09.08.2012, Qərar № 178

107. Kimlər pedaqoji şuranın tərkibinə daxil olmurlar?
A) Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin müdiri
B) Tərbiyəçilər
C) Valideynlər
D) Loqoped
E) Musiqi rəhbəri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin pedaqoji şuraları haqqında
Nümunəvi Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, 09.08.2012, Qərar № 178

108. Aşağıdakılardan hansı pedaqoji şuranın əsas fəaliyyət istiqamətlərindəndir?
A) Uşaqlarla gündəlik fəaliyyətləti yerinə yetirmək
B) Təhsil fəaliyyətinin planlaşdırılması
C) Uşaqların sağlamlıqlarının qorunması
D) İşə qəbul prosesinin təşkili
E) Müəssisənin maliyyə hesablarının hazırlanması

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin pedaqoji şuraları haqqında
Nümunəvi Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, 09.08.2012, Qərar № 178

109. Pedaqoji şuranın fəaliyyətini təşkil etmək kimin vəzifəsidir?
A) Pedaqoji şuranın üzvlərinin
B) Pedaqoji şura sədrinin
C) Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin tabe olduğu yuxarı təşkilatın
D) Yerli təhsil şöbəsinin metodistinin
E) Valideyn komitəsinin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin pedaqoji şuraları haqqında
Nümunəvi Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, 09.08.2012, Qərar № 178

110. Pedaqoji şuranın sədri nə zaman seçilir?
A) Müəssisənin təsis iclasında
B) Növbəti tədris ilinin əvvəlində
C) Nəzarət-təftiş komissiyasının yoxlamasından əvvəl
D) Müəssisənin kollektivinin tələbi ilə
E) Pedaqoji şuranın ilk iclasında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin pedaqoji şuraları haqqında
Nümunəvi Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, 09.08.2012, Qərar № 178

111. Pedaqoji şuranın sədri kim tərəfindən seçilir?
A) Pedaqoji şuranın üzvləri
B) Valideynlər
C) Təhsilalanlar
D) Yuxarı təşkilatın müvafiq əmri ilə təyin edilir
E) Seçki keçirilmir

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin pedaqoji şuraları haqqında
Nümunəvi Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, 09.08.2012, Qərar № 178

112. Pedaqoji şura iclaslarına kimləri dəvət etmək hüququna sahibdir?
A) Tabeçiliyində fəaliyyət göstərdiyi idarənin rəhbərini
B) Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərini
C) Valideynləri
D) Uşaqları
E) Müəssisənin texniki işçilərini
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin pedaqoji şuraları haqqında
Nümunəvi Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, 09.08.2012, Qərar № 178

113. Aşağıdakılardan hansı pedaqoji şuranın vəzifələrindən biri hesab edilməyə bilər?
A) Təlim-tərbiyə işinin keyfiyyətini yüksəltmək
B) Təlim-tərbiyə işində yeniliklərdən və qabaqcıl iş təcrübələrindən istifadə etmək
C) Tərbiyəçilərin pedaqoji iş qabiliyyətini yüksəltmək
D) Tərbiyəçilərin yaradıcılıqlarını inkişaf etdirmək
E) Müəssisənin fəaliyyətinin hüquqi əsaslarını müəyyənləşdirmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin pedaqoji şuraları haqqında
Nümunəvi Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, 09.08.2012, Qərar № 178

114. Pedaqoji şurada hansı məsələlərə baxılmır?
A) Təlim-tərbiyə prosesi ilə bağlı məsələlər
B) İllik fəaliyyət planı
C) Təlim-tərbiyə prosesində yeni interaktiv təlim metodlarından istifadə
D) Maliyyə hesabatları
E) Qəbul edilmiş qərarların Azərbaycan Respublikasının təhsil qanunvericiliyinə uyğunluğu

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin pedaqoji şuraları haqqında
Nümunəvi Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, 09.08.2012, Qərar № 178

115. Pedaqoji şuranın sədri şuranın üzvlərini növbəti iclasın keçirilməsi barədə nə zaman
məlumatlandırmalıdır?
A) 15 gün əvvəl
B) İclasın keçiriləcəyi gün
C) 1 gün əvvəl
D) İclasın tarixini üzvlər müəyyənləşdirir
E) İclasların tarixi illik iş planında qeyd olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin pedaqoji şuraları haqqında
Nümunəvi Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, 09.08.2012, Qərar № 178

116. Pedaqoji şuranın qərarlarının icrasına nəzarəti həyata keçirmək kimin vəzifə
öhdəliklərinə aiddir?
A) Valideyn şurasının
B) Pedaqoji şura sədrinin
C) Təhsilalanların
D) Pedaqoji şura üzvlərinin
E) Yerli təhsil şöbəsinin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin pedaqoji şuraları haqqında
Nümunəvi Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, 09.08.2012, Qərar № 178

117. Pedaqoji şuraya daxil olan sənədlərin qeydiyyatının aparılmasına nəzarəti kim yerinə
yetirməlidir?
A) Pedaqoji şuranın sədri
B) Şuranın katibi
C) Pedaqoji şuranın üzvləri

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Nəzarət-təftiş komissiyası
E) Pedaqoji şuraya hər hansı ərizə, məktub və ya digər materiallar daxil olmur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin pedaqoji şuraları haqqında
Nümunəvi Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, 09.08.2012, Qərar № 178

118. Pedaqoji şura işini nəyin əsasında qurur?
A) Yuxarı təşkilatın göstərişləri
B) Valideynlərin istəkləri
C) Pedaqoji şura sədrinin təcrübəsi
D) Pedaqoji şurada təsdiq edilmiş illik fəaliyyət planı
E) Yerli təhsil şöbəsinin məktubları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin pedaqoji şuraları haqqında
Nümunəvi Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, 09.08.2012, Qərar № 178

119. Pedaqoji şuranın iclasları il ərzində ən az neçə dəfə keçirilməlidir?
A) 2 dəfə
B) Hər rübdə 1 dəfə
C) 2 ayda 1 dəfə
D) Hər ay
E) Şura sədrinin tələbinə əsasən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin pedaqoji şuraları haqqında
Nümunəvi Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, 09.08.2012, Qərar № 178

120. Pedaqoji şuranın növbədənkənar iclasları nə zaman keçirilə bilər?
A) Valideynlərin tələbi ilə
B) Təhsilalanların təşəbbüsü əsasında
C) Əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilməsi ərəfəsində

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Pedaqoji şura üzvlərinin təşəbbüslərinə əsasən
E) Pedaqoji şuranın növbədənkənar iclasları keçirilmir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin pedaqoji şuraları haqqında
Nümunəvi Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, 09.08.2012, Qərar № 178

121. Hansı məktəbəqədər təhsil müəssisəsində pedaqoji şuranın iclasları rübdə 1 dəfə
keçirilməlidir?
A) İdarə və müəssisələrin tərkibində fəaliyyət göstərən uşaq bağçalarında
B) 6-12 qruplu məktəbəqədər təhsil müəssisəsində
C) Xüsusi təyinatlı məktəbəqədər təhsil müəssisəsində
D) Təhsilalan sayı 200-dən çox olan məktəbəqədər təhsil müəssisəsində
E) 3-5 qruplu məktəbəqədər təhsil müəssisəsində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin pedaqoji şuraları haqqında
Nümunəvi Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, 09.08.2012, Qərar № 178

122. Pedaqoji şuranın qərarları ilə bağlı hansı fikir doğrudur?
A) İcrası məcburidir
B) Ancaq pedaqoji çuranın üzvlərinə aid olur
C) Tövsiyyə xarakterlidir
D) Yerli təhsil şöbəsitərəfindən təsdiq edildikdən sonra hüquqi qüvvəyə minir
E) İcrası könüllülük prinsipinə əsaslanır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin pedaqoji şuraları haqqında
Nümunəvi Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, 09.08.2012, Qərar № 178

123. Pedaqoji şuranın protokolları kimlər tərəfindən imzalanır?
A) Yalnız şuranın katibi
B) Valideyn komitəsinin sədri

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Şuranın sədri və katibi
D) Şuranın bütün üzvləri
E) Nəzarət orqanının rəhbəri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin pedaqoji şuraları haqqında
Nümunəvi Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, 09.08.2012, Qərar № 178

124. Aşağıdakılardan hansı korrupsiya əməliyyatı hesab edilmir?
A) Birbaşa və ya dolayısı ilə rüşvətin verilməsi, istənilməsi və alınması
B) Kommersiya bəxşişi
C) Rüşvətin verilməsi və/və ya alınmasında vasitəçilik
D) “Rəsmiyyətlərin sadələşdirilməsi üçün ödənişlər”in aparılması
E) Maraqların toqquşması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCARSS – 001.2012 - SOCAR-ın korrupsiya ilə mübarizə üzrə siyasəti, SOCAR
prezidenti, 10.08.2012, Əmr № 108

125. Dənizdə yerləşən müəssisələrin işçilərindən aşağıdakılardan hansı mütləq tələb edilir?
A) Müvafiq sahə üzrə staj
B) Əvvəllər dəniz obyektində çalışmasına dair sənəd
C) Müvafiq sahə üzrə ali ixtisas dərəcəsi
D) Üzmə bacarığı haqqında sənəd
E) Qayıq idarə etmək bacarığı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları, SOCAR, Bakı, 2005

126. Yanğın təhlükəsizliyi baxımından yeni il şənliklərinin harada keçirilməsinə icazə
verilir?
A) İki köçürmə çıxışı olan binalarda
B) Pəncərələrində barmaqcıqlar olan otaqlarda

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) İkinci mərtəbədən yuxarıda yerləşən zallarda
D) Yanar mərtəbəara örtüyü olmayan binalarda
E) Layihə normalarına cavab verməyən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları, AR DİN BDYTİ, Əmr №
85, 25.05.2001

127. Yeni il şənlikləri hansı hallarda yalnız sutkanın işıqlı vaxtında keçirilməlidir?
A) Hava temperaturu mənfi olduqda
B) Elektrik işıqlandırma sistemi olmadıqda
C) İctimai nəqliyyatın olmadığı zamanlarda
D) Şənliklər yeni il gecəsi təşkil edildikdə
E) Uşaqların hamısının iştirakı mümkün olmadıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları, AR DİN BDYTİ, Əmr №
85, 25.05.2001

128. Şənliklərin keçirilməsi zamanı aşağıdakılardan hansı qadağandır?
A) Şənliklərin qapalı məkanda keçirilməsi
B) Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində kütləvi tədbirlərin keçkrilməsi
C) Müxtəlif yaş qruplarından olan uşaqların birlikdə tədbirdə iştirakı
D) Uşaqlara asan yanan materiallardan tikilmiş kostyumlar geyindirmək
E) Heçbir qadağa nəzərdə tutulmur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları, AR DİN BDYTİ, Əmr №
85, 25.05.2001

129. Uşaqların iştirakı ilə bayram və digər tədbirlərinin keçirilməsi zamanı yanğın
təhlükəsizliyi baxımından göstərilənlərdən hansı fikir doğru deyil?
A) Yanğın təhlükəli effekt verən yanğına səbəb olan amillərdən istifadə etmək qadağandır

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Adamlar otaqlarda olan vaxtı qapılar daxildən kilidlə bağlanılmalıdır
C) Çil-çıraqlarda nasazlıq aşkar olunduqda onu elektrik şəbəkəsindən tez bir zamanda
ayırmaq lazımdır
D) Otaqlara normadan artıq nəzərdə tutulmuş adamların toplaşmasına yol verilmir
E) Çil-çıraqların bəzədilməsi, müvafiq qaydaların tələblərinə əsasən yerinə yetirilməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları, AR DİN BDYTİ, Əmr №
85, 25.05.2001

130. Kütləvi tədbirlərin keçirildiyi binalarda elektrik enerjisinin kəsilməsi hallarına qarşı
hansı tədbirlər görülməlidir?
A) Otaqlar şam və qaz lampaları ilə təmin edilməlidir
B) Uşaqlara qaranlığın qorxulu olmadığı izah edilməlidir
C) Xidməti heyət elektrik işıqlandırıcıları ilə təmin edilməlidirlər
D) Elektrik enerjisi bərpa olunanadək uşaqları sakitləşdirmək üçün insanlar təyin
edilməlidir
E) Tədbirlərin günün qaranlıq saatlarında keçirilməsinə icazə verilmir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları, AR DİN BDYTİ, Əmr №
85, 25.05.2001

131. Elektrik qurğularının istismarı zamanı aşağıdakılardan hansı qadağan olunur?
A) Elektrik çaydanlarından istifadə etmək
B) İşin sonunda nəzarət olunmayan bütün otaqlarda elektrik qurğuları və cihazlarını
dövriyyədən açmaq
C) Dayağı yanmayan materiallardan olan elektrik cihazlarından istifadə etmək
D) Növbətçi və qəza işıqlandırmalarını yanılı saxlamaq
E) Nasaz elektrik qurğularından istifadə etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları, AR DİN BDYTİ, Əmr №
85, 25.05.2001

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

132. Dəniz obyektində olarkən aşağıdakılardan hansı qadağan edilmir?
A) Dənizdə çimmək
B) Estakadada piyada hərəkət etmək
C) Balıq tutmaq
D) Quş ovlamaq
E) Spirtli içkilər qəbul etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları, SOCAR, Bakı, 2005

133. Xidməti heyətin və lazım gəldikdə digər şəxslərin
mətbəxdə olmasına hansı şəkildə icazə verilir?
A) Yalnız xüsusi geyimdə
B) Yalnız aşpazların mətbəxə girişinə icazə verilir
C) Yalnız xüsusi icazə olduqda
D) Aşpazın girişinə etiraz etmədiyi hər kəsə
E) Xidməti heyətdən başqa şəxslərin mətbəxə girişi qadağandır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları, SOCAR, Bakı, 2005

134. Dənizdə yerləşən obyektlərdə çalışan işçilərə əlavə olaraq
aşağıdakılardan hansının öyrədilməsitələb olunmur?
A) Dənizdə batan adama xilasetmə üsulları
B) Kollektiv və fərdi xilasetmə vasitələrindən istifadə qaydaları
C) Üzmək
D) Həyəcan siqnalları üzrə davranış
E) İlk tibbi yardım
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları, SOCAR, Bakı, 2005

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

135. Səbəbindən asılı olmayaraq 60 gündən artıq dəniz obyektində işləməmiş (fasilə
vermiş) işçilər, işə çıxarkən hansı formada təlimatandırılmalıdırlar?
A) Giriş təlimatı ilə təlimatlandırılmalıdır
B) İlkin təlimat keçirilməlidir
C) Növbədənkənar təlimatla
D) Tam həcmdə təlimatlandırılmalıdır
E) Birdəfəlik təlimatla
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi,
SOCAR, Bakı, 2007

136. Aşağıdakılardan hansı iş yerində təlimatın növlərindən biri deyil?
A) Giriş təlimatı
B) İlkin təlimat
C) Vaxtaşarı (təkrar) təlimat
D) Növbədənkənar (plandan kənar) təlimat
E) Birdəfəlik (cari) təlimat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi,
SOCAR, Bakı, 2007

137. Vertolyotla daşınma zamanı sərnişinlərin nəyi bilməsinə etiyac duyulmur?
A) Qəza çıxışlarının yerini
B) Vertolyotda olan xilasetmə vasitələrini
C) Qəza çıxışlarından istifadə qaydalarını
D) Havanın temperaturunu
E) Xilasetmə vasitələrindən istifadə qaydalarını
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi,
SOCAR, Bakı, 2007

138. Heyətin gəmilərlə daşınması ilə bağlı qeyd olunan fikirlərdən hansı yanlışdır?
A) İşçiləri dənzi obyektinə daşıyan gəmiyə yalnız icazə verilən sayda adamlar qəbul
edilməlidir
B) Sərnişin daşıyan gəmilərin anbarlarında və göyərtəsində neft məhsullarının daşınması
qadağandır
C) Adamların minib-düşməsi gəmi kapitanının göstərişi (komandası) ilə həyata
keçirilməlidir
D) Minib-düşmə zamanı gəminin bortu üstündən atılmaq qadağandır
E) Minmə-düşmə əməliyyatları zamanı bir-birinə maneçilik törətmədiyi təqdirdə yüklərin
yüklənib-boşaldılmasına icazə verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi,
SOCAR, Bakı, 2007

139. Hansı yanar maddələrin söndürülməsində sudan istifadə edilə bilər?
A) Neft məhsullarının yanğınlarında
B) Yanar metalların yanğınlarında
C) Bərk maddə və materialların (ağac, kağız, parça, plastik və s.) yanğınlarında
D) Gərginlik altında olan elektrik qurğularının yanğınlarında
E) Spirt yanğınlarında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Əmirxan. "İlkin Yanğınsöndürmə Vasitələri" (Şəkillərlə təlimat). Bakı, 2014

140. Yanğın baş verdikdə odsöndürəndən istifadə edə bilmək üçün öncə aşağıdakılardan
hansını yerinə yetirmək lazımdır?
A) Odsöndürənin plomblu sancağını çəkmək
B) Odsöndürəni alova yönəltmək
C) Odsöndürəni sıxmaq

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Alovu söndürmək
E) Alovun söndüyünü yoxlamaq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Əmirxan. "İlkin Yanğınsöndürmə Vasitələri" (Şəkillərlə təlimat). Bakı, 2014

141. SOCAR-da ilk dəfə əmək fəaliyyətinə başlayan işçilərə əmək kitabçaları kim tərəfindən
təmin edilir?
A) Məşğulluq idarəsi tərəfindən
B) İşəgötürən tərəfindən pulsuz təmin edilir
C) Yerli icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
D) İşçinin müraciəti əsasında dövlət rüsumunu ödəməklə Dövlət Əmək Müfəttişliyi
tərəfindən
E) İşçi özü təmin etməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR və ANQSİHİRK arasında 2020-2023-cü illər üzrə Sahə (tarif), 23.03.2020,
Əmr-Qərar SOCAR201000030300030020A00003

142. İşçi öz təşəbbüsü ilə əmək müqaviləsinə xitam verilməsini istədikdə işəgötürəni hansı
müddətdə və formada xəbərdar etməlidir?
A) Ən az 3 gün əvvəlcədən, şifahi bildirişlə
B) 2 ay qabaqcadan, yazılı formada
C) 1 həftə əvvəl, elektron məktub vasitəsilə
D) İşçi əmək müqaviləsinə xitam verməyə qərar verdiyi an məlumat vermədən iş yerini tərk
edə bilər
E) 1 ay qabaqcadan, yazılı formada
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

143. İşəgötürənlə işçi arasında bağlanan, əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini, tərəflərin
hüquq və vəzifələrini özündə əks etdirən yazılı müqavilə necə adlanır?
A) Xidmətlərin ödənilməsi müqaviləsi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) İstehsalın bərpası kontraktı
C) Xidmət müqaviləsi
D) Əmək kontraktı
E) Xidmətlərin yoxlanılması müqaviləsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

144. Aşağıdakılardan hansı işçinin əmək müqaviləsi üzrə əsas hüquqlarından biri deyildir?
A) Sərbəst surətdə ixtisasına, sənətinə, peşəsinə uyğun əmək fəaliyyəti növü və iş yeri
seçmək
B) Əmək müqaviləsini ləğv etmək üçün işəgötürənə müraciət etmək
C) İşəgötürənə vurduğu maddi ziyana görə məsuliyyət daşımamaq
D) İş vaxtında qazanc əldə etmək məqsədi ilə əmək müqaviləsi üzrə tərəflərin öhdəliklərinə
xələl gətirməyən fəaliyyətlə məşğul olmaq
E) Əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş əmək funksiyasına daxil olmayan işləri, xidmətləri
yerinə yetirməkdən imtina etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

145. Əmək münasibətləri sahəsində aşağıdakılardan hansı işəgötürənin hüquqlarından
deyildir?
A) İstehsalat zərurəti ilə əlaqədar işçilərin müvafiq rəsmiləşdirmə olmadan həftələrarası
istirahət günlərində işö çıxmalarını tələm etmək
B) İşçilərdən əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş öhdəliklərin vaxtında və keyfiyyətlə
yerinə yetirilməsini tələb etmək
C) Əməyinin nəticələrinə uyğun olaraq işçini müvafiq vəzifələrə irəli çəkmək
D) İşçilərdən vurduğu maddi ziyanın ödənilməsini tələb etmək
E) İşçilər müəssisədaxili intizam qaydalarını pozduqda onları intizam məsuliyyətinə cəlb
etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
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146. Əmək münasibətlərində hansı amilə görə imtiyaz və güzəştlər müəyyən edilə bilər?
A) İşçinin həmkarlar ittifaqlarına mənsubiyyətinə görə
B) İşçinin işgüzar keyfiyyətlərinə görə
C) İşçinin ictimai-sosial mənşəyinə görə
D) İşçinin siyasi baxışlarına görə
E) İşçinin görə ailə vəziyyətinə görə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

147. Əmək münasibətlərində güzəştlərin, imtiyazların və əlavə təminatların müəyyən
edilməsi hansı kateqoriyadan olan işçilər üçün ayrı-seçkilik hesab edilir?
A) Qadınlara
B) Əlilliyi olan şəxslərə
C) Yaşı 18-dən az olan şəxslərə
D) Sosial müdafiəyə ehtiyacı olan şəxslərə
E) İşəgötürənin təmsilçisi vəzifələrini daşıyan şıxslərə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

148. Aşağıdakılardan hansı əmək müqaviləsində göstərilməli olan məlumatlardan biri
deyil?
A) İşçinin soyadı, adı, atasının adı
B) Əmək müqaviləsinin bağlandığı və işçinin işə başlamalı olduğu gün
C) İşçinin siyasi mənsubiyyəti
D) İşçinin əmək funksiyası
E) Tərəflərin əmək müqaviləsi üzrə qarşılıqlı öhdəlikləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
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149. Müddətli əmək müqaviləsi hansı müddətə bağlanılır?
A) Ən az 3 aylıq
B) 6 aylıq
C) 1 illik
D) 3 illik
E) Tərəflərin razılaşdığı müddətə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

150. Müddətli əmək müqaviləsi hansı şərtlərdə müddətsiz hesab edilir?
A) Fasiləsiz olaraq 5 ildən artıq müddətə davam edərsə
B) Ən az 2 dəfə ardıcıl əmək müqaviləsi bağlanarsa
C) Tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında
D) Sınaq müddətini müvəffəqiyyətlə başa vurduqda
E) Heç bir halda müddətsiz hesab edilə bilməz
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

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
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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

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
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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
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
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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
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
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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
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
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D) Hermetikləşdirici qurğu
E) İşıq filtrləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı,
2011. Səh. 500

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
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
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C) Şina qoyub tərpənməz vəziyyətdə saxlamaq, tibb müəssisəsinə çatdırmaq
D) Təmiz havaya çıxarmaqbintlə sarımaq
E) Deformasiya uğramış nahiyyəni düzləndirib bintlə sarımaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008

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?
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
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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

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?
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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?
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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
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
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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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