Təlimatçı metodist (Mədəniyyət evi) vəzifəsi üzrə test
tapşırıqları
1. SOCAR-ın istehsalat müəssisəsinin tabeçiliyində fəaliyyət göstərən mədəniyyət evi ilə
bağlı aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?
A) Mədəniyyət evinin fəaliyyətinə metodiki rəhbərliyi və nəzarəti yerli icra hakimiyyəti
orqanının aidiyyəti idarəsi həyata keçirir
B) Mədəniyyət evi idarənin ictimai mədəni xidmət bölməsidir
C) Mədəniyyət evinin lazımı avadanlıq və inventarla təchizatı aidiyyatı üzrə mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keçirilir
D) Mədəniyyət evinin binasının saxlanılması öz hesabına həyata keçirilir
E) Mədəniyyət evinin əmlakı müstəqil balansdan ibarətdir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “28 May” NQÇİ-nin Mədəniyyət evinin Əsasnaməsi, SOCAR "Azneft" İB "28 May"
NQÇİ-nin rəisi, 23.11.2017, Əmr №-487

2. 1. İşçilərin sosial təminatının gücləndirilməsi; 2. İctimai fəallığının artırılmasına təsir
göstərən tədbirlərin keçirilməsi; 3. Mədəni irsin qorunması və inkişafı siyasətitnin
müəyyənləşdirilməsi; 4. Estetik tərbiyənin təkmilləşdirilməsi; 5. İşçilərə mədəni xidmət
göstərmək; 6. Maddi mədəniyyət nümunələrinin qorunması. Göstərilənlərdən hansı
SOCAR-ın tabeçiliyində fəaliyyət göstərən mədəniyyət evinin əsas vəzifələrindəndir?
A) 1, 3, 5
B) 3, 5, 6
C) 2, 3, 5
D) 2, 4, 5
E) 1, 4, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “28 May” NQÇİ-nin Mədəniyyət evinin Əsasnaməsi, SOCAR "Azneft" İB "28 May"
NQÇİ-nin rəisi, 23.11.2017, Əmr №-487

3. Göstərilənlərdən hansı SOCAR-ın tabeçiliyində fəaliyyət göstərən mədəniyyət evinin
funksiyalarına aid deyil?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Vətənin müdafiəçiləri olan Respublikanın Silahlı Qüvvələrinin nümayəndələri ilə
görüşlər təşkil etmək
B) Xalq yaradıcılığının vokal, xalq çalğı alətləri ansanbıllarını, rəqs, kukla teatrı, bədiiqiraət dərnəklərini təşkil etmək
C) Maddi mədəni irsin qorunması, dəstəklənməsi, bərpası və inkişaf etdirilməsi
D) Respublika üzrə keçirilən müxtəlif müsabiqə və idman yarışlarında idarənin işçilərinin
iştirakını təmin etmək
E) İşçilərin mədəni istirahətini təşkil etmək, onlar arasında maraqlı disputlar və müxtəlif
növ idman yarışları keçirmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “28 May” NQÇİ-nin Mədəniyyət evinin Əsasnaməsi, SOCAR "Azneft" İB "28 May"
NQÇİ-nin rəisi, 23.11.2017, Əmr №-487

4. Aşağıdakılardan hansı bədii rəhbər vəzifəsinin icra etdiyi fəaliyyətlərdən biri deyil?
A) Yeni daxil olan qaydaların, normativlərin və standartların işçilərə öyrədilməsi işlərinin
təşkili
B) Dərnək rəhbərləri ilə seminarlar keçirmək
C) Mədəniyyət evində böyük kütləvi, bədii tədbirlərin keçirilməsinə rəhbərlik etmək
D) Mədəniyyət evinin iş rejiminin hazırlanmasında iştirak etmək və təkliflər vermək
E) Özfəaliyyət kollektivlərinin iş planının hazırlanması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “28 May” NQÇİ-nin Mədəniyyət evinin Əsasnaməsi, SOCAR "Azneft" İB "28 May"
NQÇİ-nin rəisi, 23.11.2017, Əmr №-487

5. SOCAR-ın tabeçiliyində fəaliyyət göstərən mədəniyyət evi aşağıdakılardan hansına görə
məsuliyyət daşımır?
A) İşin düzgün təşkilinə və yüksək səviyyədə aparılmasına
B) Tədbirlər planının vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə
C) İdarənin işçilərinə yüksək keyfiyyətli mədəni xidmət göstərilməsinə
D) Mədəniyyət evi ilə bağlı sənədləşmənin düzgün aparılmasına, məlumat və hesabatların
vaxtında və düzgün verilməsinə

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Mədəni-kütləvi tədbirlərin təşkli zamanı əldə edilən vəsaitin daxili ehtiyaclar üçün
düzgün istifadəsinə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “28 May” NQÇİ-nin Mədəniyyət evinin Əsasnaməsi, SOCAR "Azneft" İB "28 May"
NQÇİ-nin rəisi, 23.11.2017, Əmr №-487

6. SOCAR-ın tabeçiliyində fəaliyyət göstərən mədəniyyət evi çalışanlarının məsuliyyəti ilə
bağlı qeyd edilən fikirlərdən hansı doğru deyildir?
A) Əmək intizamına və müəssisədaxili intizam qaydalarına əməl etmək
B) Fərdi, kollektiv əmək mübahisələri üzrə məhkəmə qərarlarını (qətnamələrini) yerinə
yetirmək
C) Əməyin təhlükəsizliyi normalarının hazırlanması prosesində yaxından iştirak etmək
D) Dövlət sirrini, habelə işəgötürənin kommersiya sirrini müəyyən olunmuş qaydada və
şərtlərlə gizli saxlamaq
E) Əmək qanunvericiliyinin tələblərinə riayət etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR Vəzifə standartı Bədii rəhbər
SOCARSS.11.0279.2015

7. Qeyd olunan fikirlərdən hansını SOCAR-ın tabeçiliyində fəaliyyət göstərən mədəniyyət evi
çalışanlarının hüquq və vəzifələrindən biri kimi göstərmək olar?
A) Səlahiyyətinə aid olan məsələlər üzrə işlədiyi təşkilatı müəyyən olunmuş qaydada digər
təşkilatlarda təmsil etmək
B) Tabeçiliyində fəaliyyət göstərdiyi müəssisənin iş planlarının hazırlanması fəaliyyətini
koordinasiya etmək
C) Mədəni-kütləvi tədbirlərin təşkili ilə bağlı qonorarların müəyyənləşdirmək
D) İşçilərin mədəni istirahətinin təşkili məqsədilə aidiyyəti üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanı ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək
E) Mədəniyyət sahəsində dövlət
siyasətinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı işləri yerinə yetirmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR Vəzifə standartı Mədəniyyət evinin direktoru
SOCARSS.11.2033.2015

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

8. SOCAR-ın tabeçiliyində fəaliyyət göstərən mədəniyyət evinin bədən tərbiyəsi və idman
üzrə təlimatçı metodistinin vəzifəsinin məqsədi nədən ibarətdir?
A) İşçilərin hərtərəfli inkişafına nail olmaq
B) İctimai fəallığın artırılmasına yönəldilmiş tədbirlərin təşkil edilməsi
C) Estetik tərbiyənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı metodiki vəsaitlərin hazırlanaraq təsdiq
edilməsi
D) İdarədə işləyən idmançıların və onların ailə üzvlərinin idmana cəlb edilməsi
E) Mədəniyyət evinin işinin təşkili üçün metodik təlimlərin hazırlanması
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR Vəzifə standartı Bədən tətbiyəsi və idman üzrə təlimatçı metodist
SOCARSS.11.0280.2015

9. Aşağıdakılardan biri SOCAR-ın tabeçiliyində fəaliyyət göstərən mədəniyyət evinin bədən
tərbiyəsi və idman üzrə təlimatçı metodistinin fəaliyyətinə aid deyil.
A) Yarışlara cəlb edilə biləcək idmançıların seçilməsi
B) Yarışların Əsasnamələrinin düzəldilməsi
C) Yarışlarda iştirak edən işçilərin siyahısının hazırlanması və yarışlara hazırlıq məqsədilə
onların istehsalatdan kənarlaşdırılması
D) İşçilərin yarışlarda iştirakı ilə bağlı əmrin hazırlanması
E) İdman yarışları haqqında hesabatın hazırlanması
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR Vəzifə standartı Bədən tətbiyəsi və idman üzrə təlimatçı metodist
SOCARSS.11.0280.2015

10. 1. Gündəlik icra edilmiş işlər haqqında hesabatın hazırlanması; 2. Mədəniyyət evinin
təşəbbüsü ilə keçirilən bədii kütləvi şənliklər, bayram və rəsmi tədbirlərin təşkilində və
keçirilməsində iştirak etmək; 3. Mədəniyyət evinin tabel uçotunun aparılması; 4. İdmana
meyilli əməkdaşların təyin edilməsi; 5. Dərnək fəaliyyətlərinin yekununa dair
dinləycilər(valideynlər) ilə mədəniyyət evinin direktorunun yekun görüş yığıncağının
keçirilməsini təşkil etmək. Yuxarıdakılardan hansıları SOCAR-ın tabeçiliyində fəaliyyət
göstərən mədəniyyət evinin bədən tərbiyəsi və idman üzrə təlimatçı metodistinin
fəaliyyətinə aid deyil?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) 1, 2, 3
B) 1, 3, 5
C) 2, 3, 5
D) 1, 4, 5
E) 2, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR Vəzifə standartı Bədən tətbiyəsi və idman üzrə təlimatçı metodist
SOCARSS.11.0280.2015

11. SOCAR-ın tabeçiliyində fəaliyyət göstərən mədəniyyət evinin təlimatçı metodistinin
fəaliyyətinə aid olmayan bəndi müəyyənləşdirin.
A) Mədəniyyət evinin iş planının hazırlanmasına rəhbərlik etmək
B) Mədəniyyət evinin işin yaxşılaşdırılması üzrə təkliflər hazırlamaq
C) Mədəniyyət evinin tərkibində kurs və dərnəklərin işini təşkil etmək
D) Kurs və dərnəklərin işində istifadə olunan avadanlıq, ləvazimat və vəsaitlərin düzgün,
səmərəli istifadə olunmasına və saxlanmasını təmin etmək
E) Mədəniyyət evinin sənədləşmə işinin aparılması
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR Vəzifə standartı Təlimatçı metodist
SOCARSS.11.0281.2015

12. 1. Özfəaliyyət kollektivlərinin işini təşkil etmək; 2. Bədii tədbirlərin həyata keçirilməsinə
dair işlərin əlaqələndirilməsi; 3. İş planının hazırlanması; 4. İşçilərin iş vaxtının idarə
olunması; 5. Yeni daxil olan qaydaların, normativlərin və standartların işçilərə öyrədilməsi
işlərinin təşkili. Qeyd olunanlar SOCAR-ın tabeçiliyində fəaliyyət göstərən mədəniyyət
evində hansı vəzifənin icra etməli olduğu fəaliyyətlərdəndir?
A) Mədəniyyət evinin direktoru
B) Bədən tərbiyəsi və idman üzrə təlimatçı metodist
C) Bədii rəhbər
D) Təlimatçı metodist
E) Kitabxanaçı

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR Vəzifə standartı Mədəniyyət evinin direktoru
SOCARSS.11.2033.2015

13. Hansı bənddə qeyd olunan fəaliyyət SOCAR-ın tabeçiliyində fəaliyyət göstərən
mədəniyyət evinin direktorunun vəzifə öhdəliklərinə aid deyil?
A) Səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər üzrə idarəni digər təşkilatlarda təmsil etmək
B) Mədəniyyət evində böyük kütləvi, bədii tədbirlərin keçirilməsinə rəhbərlik etmək
C) Tabeçiliyində olan işçilərin təlimatlandırılmasının aparılması
D) Gündəlik icra edilmiş işlər haqqında hesabatın hazırlanması
E) İdman yarışlarının keçirilməsinin təşkili və rəhbərlik etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR Vəzifə standartı Mədəniyyət evinin direktoru
SOCARSS.11.2033.2015

14. SOCAR-ın tabeçiliyində fəaliyyət göstərən mədəniyyət evinin təlimatçı metodistinin
fəaliyyətinə aid olan bəndi göstərin.
A) Özfəaliyyət kollektivlərinin iş planının hazırlanması
B) Mədəniyyət evində böyük kütləvi, bədii tədbirlərin keçirilməsinə rəhbərlik etmək
C) İdman yarışları haqqında hesabatın hazırlanması
D) Əhaliyə göstərilən kitabxana xidmətinin vəziyyətinin yoxlanılmasını təmin etmək
E) İşçilərə tapşırıq və tövsiyyələrin verilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR Vəzifə standartı Təlimatçı metodist
SOCARSS.11.0281.2015

15. SOCAR-ın tabeçiliyində fəaliyyət göstərən mədəniyyət evinin bədii rəhbəri hansı
vəzifələri yerinə yetirməyə borcludur?
A) Struktur fəaliyyətlərinin idarə olunması
B) Dərnək fəaliyyətlərinin yekununa dair dinləycilər (valideynlər) ilə mədəniyyət evinin
direktorunun yekun görüş yığıncağının keçirilməsini təşkil etmək

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) İdman yarışlarının keçirilməsinin təşkili və rəhbərlik etmək
D) Mədəniyyət evinin fəaliyyəti ilə bağlı hesabatların hazırlanması
E) Mədəniyyət evinin özfəaliyyət kollektivlərinin işini təşkil etmək, planlaşdırmaq və
fəaliyyətində iştirak etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR Vəzifə standartı Bədii rəhbər
SOCARSS.11.0279.2015

16. Hansı bənddə SOCAR-ın tabeçiliyində fəaliyyət göstərən mədəniyyət evinin bədii
rəhbərinin vəzifəsinə aid olmayan fəaliyyət göstərilmişdir?
A) Özfəaliyyət kollektivlərinin iş planının hazırlanması
B) İşçilər barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbehləri tədbirlərinin görülməsinə və
mədəniyyət evinin işinin daha səmərəli təşkil edilməsinə dair müəyyən olunmuş qaydada
idarə rəhbərliyinə təkliflərin verilməsi
C) Ssenarilərinin hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə rəhbərlik etmək
D) Bədii özfəaliyyət kollektivləri üçün repertuarın seçilməsi
E) Mədəniyyət evində göstərilən mədəniyyət xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə
tədbirlərin keçirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR Vəzifə standartı Bədii rəhbər
SOCARSS.11.0279.2015

17. SOCAR-ın tabeçiliyində fəaliyyət göstərən mədəniyyət evlərində sənədləşmə işinin və
tabel uçotunun aparılması hansı işçinin vəzifə öhdəliklərinə aiddir?
A) Mədəniyyət evinin direktoru
B) Bədən tərbiyəsi və idman üzrə təlimatçı metodist
C) Bədii rəhbər
D) Təlimatçı metodist
E) Mədəniyyət evinin direktorunun müavini
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR Vəzifə standartı Təlimatçı metodist
SOCARSS.11.0281.2015

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

18. SOCAR-ın tabeçiliyində fəaliyyət göstərən mədəniyyət evlərində bədii özfəaliyyət
kollektivlərinin müxtəlif səviyyələrdə çıxışlarını kim təşkil edir?
A) Kitabxanaçı
B) Bədən tərbiyəsi və idman üzrə təlimatçı metodist
C) Bədii rəhbər
D) Təlimatçı metodist
E) Mədəniyyət evinin direktorunun müavini
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR Vəzifə standartı Bədii rəhbər
SOCARSS.11.0279.2015

19. 1. Nizam intizam qaydalarına riayyətin təmin olunması; 2. Mədəniyyət evində böyük
kütləvi, bədii tədbirlərin keçirilməsinə rəhbərlik etmək; 3. Dərnək rəhbərləri ilə seminarlar
keçirmək; 4. İşçilər barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbehləri tədbirlərinin
görülməsinə dair müəyyən olunmuş qaydada idarə rəhbərliyinə təkliflərin verilməsi; 5.
Yaradıcılıq ittifaqları və digər ictimai təşkilatlarla əlaqələrin təşkil olunması. Yuxarıda qeyd
olunanlardan hansı SOCAR-ın tabeçiliyində fəaliyyət göstərən mədəniyyət evlərində bədii
rəhbərin vəzifə səlahiyyətlərinə aiddir?
A) 1, 2, 5
B) 2, 3, 4
C) 1, 3, 4
D) 1, 2, 3
E) 2, 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR Vəzifə standartı Bədii rəhbər
SOCARSS.11.0279.2015

20. SOCAR-ın müvafiq vəzifə standartına əsasən işçilər arasında keçirilən yarışlarda
hakimlik etmək hansı vəzifənin fəaliyyət funksiyalarına aiddir?
A) Mədəniyyət evinin direktorun
B) Bədən tərbiyəsi və idman üzrə təlimatçı metodist

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Bədii rəhbər
D) Təlimatçı metodist
E) İdarənin sosial inkişaf şöbəsinin əməkdaşı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR Vəzifə standartı Bədən tətbiyəsi və idman üzrə təlimatçı metodist
SOCARSS.11.0280.2015

21. Aşağıdakı bəndlərdən hansı mədəniyyət mərkəzlərinin məqsəd və vəzifələrindən biri
ola bilməz?
A) Xalq yaradıcılığının və Azərbaycan qeyri-maddi mədəni irsinin inkişaf etdirilməsi
B) Mərkəz yaş kateqoriyası, fiziki və sağlamlıq imkanlarından asılı olmayaraq bütün
əhalinin mədəni həyata cəlb edilməsi hüququnun təmin olunması üçün işlərin görülməsi
C) Azərbaycan xalqının tarixi-mədəni yaşam təcrübəsinin qorunması
D) Xalq yaradıcılığı, diyarşünaslıq, folklor və sənətkarlıq, digər profilli dərnək, kurs,
kollektiv, birlik və s. təşkili
E) Dövlət mühafizəsində olan daşınmaz tarix və mədəniyyət obyektlərinin (abidələrinin)
bərpasına, rekonstruksiyasına, konservasiyasına, yenidən qurulmasına, texniki təchizat
vasitələrinin yeniləşdirilməsinə, cari və əsaslı təmir-bərpa işlərinin layihələndirilməsinə
dövlət nəzarətini həyata keçirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Şəhər (rayon) Mədəniyyət
Mərkəzlərinin Nümunəvi Əsasnaməsi, Əbülfəz Qarayev, Bakı şəhəri, 27.12.2012, Qərar №-8

22. Göstərilənlərdən hansı mədəniyyət mərkəzlərinin fəaliyyətinin predmetlərindəndir?
A) Qeyri-maddi mədəni irsin qorunmas və bərpası
B) Əhalinin asudə vaxtının səmərəli təşkili
C) Xalq yaradıcılığının dəstəklənməsi
D) Qeyri-maddi mədəni irsin inkişaf etdirilməsi
E) Hamısı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Şəhər (rayon) Mədəniyyət
Mərkəzlərinin Nümunəvi Əsasnaməsi, Əbülfəz Qarayev, Bakı şəhəri, 27.12.2012, Qərar №-8

Rəy və təklifləriniz üçün
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23. Aşağıdakılardan hansı mədəniyyət mərkəzlərinin əsas vəzifələrindən biri deyil?
A) Gənc istedadların aşkar edilməsi
B) Mədəniyyət xadimlərinə maddi-mənəvi dəstəyin göstərilməsi
C) Azərbaycan qeyri-maddi mədəni irsinin kadr təminatının təkmilləşdirilməsi
D) Mədəniyyət işçiləri üçün təlim, ixtisasartırma, treninq, təcrübə kurslarının təşkili
E) Mənədiyyət sahəsində təhsil alanlara təqaüdlərin verilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Şəhər (rayon) Mədəniyyət
Mərkəzlərinin Nümunəvi Əsasnaməsi, Əbülfəz Qarayev, Bakı şəhəri, 27.12.2012, Qərar №-8

24. Fəaliyyət göstərdiyi bölgənin mədəni potensialının üzrə çıxarılması, istedadlı şəxslərin
aşkarlanması və dəstəklənməsi məqsədilə tədbirlər görmək hansı strukturun fəaliyyətinin
məqsədlərindən biri kimi xarakterizə edilə bilər?
A) Yerli icra hakimiyyəti orqanları
B) Mədəniyyət mərkəzləri
C) Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi (DOST Agentliyi)
D) Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının humanitar siyasət şöbələri
E) İctimai birliklər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Şəhər (rayon) Mədəniyyət
Mərkəzlərinin Nümunəvi Əsasnaməsi, Əbülfəz Qarayev, Bakı şəhəri, 27.12.2012, Qərar №-8

25. Mədəniyyət mərkəzlərinin fəaliyyəti ilə dəstəklənən musiqi-rəqs, şifahi ədəbiyyat, oyuntamaşa kimi nümunələr Azəbaycan xalqının hansı sənətini özündə əks etdirir?
A) Klassik musiqi sənəti
B) Teatr sənəti
C) Təsviri sənət
D) Folklor ifaçılığı sənəti
E) Heç biri

Rəy və təklifləriniz üçün
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Şəhər (rayon) Mədəniyyət
Mərkəzlərinin Nümunəvi Əsasnaməsi, Əbülfəz Qarayev, Bakı şəhəri, 27.12.2012, Qərar №-8

26. Hansı bənddə əhalinin asudə vaxtının mədəni-maarif təşkilinə yönəldilmiş tədbirlərə
nümunə verilməmişdir?
A) Tamaşa
B) Festival
C) Seminar
D) Konsert
E) İclas
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Şəhər (rayon) Mədəniyyət
Mərkəzlərinin Nümunəvi Əsasnaməsi, Əbülfəz Qarayev, Bakı şəhəri, 27.12.2012, Qərar №-8

27. Mədəniyyət mərkəzləri konkret tədbirləri həyata keçirə bilmək üçün hansı layihələri
hazırlamalıdır?
A) İllik iş planlarının layihəsini
B) Mərkəzdə fəaliyyət göstərən dərnəklərin siyahısını
C) Səhnələşdiriləcək əsərlərin ssenarisini
D) Mədəni-kütləvi tədbirlərdə iştirak edəcək mədəniyyət xadimlərinin siyahısını
E) Konsertlərdə iştirakı ehtimal olunan tamaşaçıların sayını
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Şəhər (rayon) Mədəniyyət
Mərkəzlərinin Nümunəvi Əsasnaməsi, Əbülfəz Qarayev, Bakı şəhəri, 27.12.2012, Qərar №-8

28. Göstərilənlərdən hansı mədəniyyət mərkəzlərinin direktorunun hüquq və
vəzifələrindən biri ola bilməz?
A) Nizam-intizam qaydalarına və qanunlara riayət olunmasına şərait yaradır
B) Dövlət mülkiyyətinin qorunması üçün tədbirlər görür
C) Ümumi rəhbərliyi həyata keçirəcək şəxsləri təyin edir

Rəy və təklifləriniz üçün
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D) Kollektivin sosial inkişafı və istehsalat vəzifələrinin yerinə yetirilməsi üçün imkanlardan
səmərəli istifadə edir
E) Əməkdaşlar arasında vəzifə bölgüsünü aparır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Şəhər (rayon) Mədəniyyət
Mərkəzlərinin Nümunəvi Əsasnaməsi, Əbülfəz Qarayev, Bakı şəhəri, 27.12.2012, Qərar №-8

29. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyasının qəbul edilmə məqsədlərinə
uyğun olmayan bəndi göstərin.
A) Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına nail olmaq
B) Mədəniyyət insfrastrukturunun səmərəli istismarı nəticəsində dövlət daxilolmalarının
artırılmasına nail olmaq
C) Mədəniyyət sahəsində insan və vətəndaş hüquq və
azadlıqlarını təmin etmək
D) Azərbaycan mədəniyyətini daxili və xarici təhdidlərdən qorumaq
E) Mədəniyyətimizin dünya mədəniyyətinə uğurlu inteqrasiyasını təmin etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Şəhər (rayon) Mədəniyyət
Mərkəzlərinin Nümunəvi Əsasnaməsi, Əbülfəz Qarayev, Bakı şəhəri, 27.12.2012, Qərar №-8

30. Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət sahəsində dövlət siyasəti nə ilə səciyyələnir?
A) Mədəni irsin qorunması və təbliği, mədəni sərvətlərin
yaradılması və inkişafı istiqamətində dövlətin rəhbər tutduğu prinsiplərlə
B) Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində erməni vandalizminin
qurbanına çevrilmiş mədəni abidələrlə bağlı işin aparılması ilə
C) “Silahlı münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin mühafizəsi haqqında” Konvensiyanın
müddəalarına sədaqətlə
D) Azərbaycan mədəniyyətinin daxili və xarici təhdidlərdən qorunması ilə
E) Azərbaycan mədəniyyətinin dünya mədəniyyətinə uğurlu inteqrasiyasının əsas
istiqamətlərini müəyyən etməklə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyası”, İlham Əliyev, Bakı,
14.02.2014, Sərəncam №-273

Rəy və təklifləriniz üçün
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31. Hansı “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyası”nın əsas məqsədlərindən
biri deyildir?
A) Mədəniyyət siyasətinin təminat mexanizmlərinin müasir dövrün tələblərinə
uyğunlaşdırılması
B) Mədəni
irsin qorunması
C) Yaradıcılığın dəstəklənməsi
D) Yaradıcılığın inkişafının təmin
olunması
E) Mədəniyyət Nazirliyində struktur islahatlarının aparılması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyası”, İlham Əliyev, Bakı,
14.02.2014, Sərəncam №-273

32. Aşağıdakılardan hansı mədəniyyət sahəsində təhsil və insan resurslarının inkişafının
təmin olunması üçün görüləcək tədbirlərdən hesab edilə bilər?
A) Milli və xarici kütləvi informasiya vasitələrində və internet şəbəkəsində Azərbaycan
mədəniyyətinin təbliğ olunması
B) Dövlət büdcəsindən mədəniyyət sahəsinə ayrılan vəsaitin təhlili və qiymətləndirilməsi
C) Əqli mülkiyyət mədəniyyətinin formalaşdırılması
D) Müsabiqə, sərgi, festival və digər tədbirlərin təşkili yolu ilə gənc istedadların üzə
çıxarılması
E) Qeyri-hökumət təşkilatları və özəl sektorla əməkdaşlığın
həyata keçirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyası”, İlham Əliyev, Bakı,
14.02.2014, Sərəncam №-273

33. "Mədəni sərvətlərin yaradılması, mühafizəsi və istifadəsi mövcud maddi-texniki bazanın
gücləndirilməsini və infrastrukturun müasirləşdirilməsini şərtləndirir." Hansı bənndə
göstərilənlər mədəniyyət infrastrukturunun müasirləşdirilməsi üçün əsas vəzifələrdən biri
hesab edilməyə bilər?
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A) Mədəniyyət müəssisələri üçün orijinal layihələr əsasında nümunəvi binaların tikilməsi
B) Təmirə ehtiyacı olan mədəniyyət obyektlərində müvafiq işlərin görülməsi
C) Mədəniyyət obyektlərinin müasir mühəndis qurğuları və texnoloji sistemlərlə təchizatı
D) Mədəniyyət obyektlərində müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının
tətbiqi
E) Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq vasitəsi ilə milli mədəniyyətin xarici ölkələrdə təbliği
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyası”, İlham Əliyev, Bakı,
14.02.2014, Sərəncam №-273

34. "Azərbaycan xalqına məxsus qeyri-maddi mədəni irs nümunələri - Azərbaycan muğamı,
Azərbaycan aşıq sənəti, Novruz bayramı, Azərbaycan xalçaçılıq sənəti, tar sənətkarlığı və
ifaçılığı YUNESKO-nun Qeyri-maddi Mədəni irs üzrə Reprezentativ Siyahısına, Çövkən Qarabağ atüstü oyunu YUNESKO-nun Təcili Qorunmaya Ehtiyacı Olan Qeyri-maddi Mədəni
İrs üzrə Siyahısına daxil edilmişdir." Qeyd olunanlara əsasən aşağıdakı fikirlərdən hansı
doğru deyildir?
A) Azərbaycan xalqı qədim
qeyri-maddi mədəni irsə sahibdir
B) Bu irs nümunələri əsrlər boyu formalaşıb
C) Azərbaycan xalqına məxsus qeyri-maddi mədəni irs nümunələri milli
mənəviyyatın və mədəniyyətin inkişaf özəyini təşkil edib
D) Qeyri-mədəni irs nümunələrimizin xüsusi qorunmaya ehtiyacı yoxdur
E) Azərbaycan xalqına məxsus olan qeyri-maddi mədəni irs nümunələri rəngarəngliyi ilə
seçilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyası”, İlham Əliyev, Bakı,
14.02.2014, Sərəncam №-273

35. Hansı bənddə qeyd olunanlar mədəniyyət sahəsində təhsil və insan resurslarının
inkişafının təmin olunmasında əsas vəzifələrdən biri ola bilməz?
A) Mədəniyyətimizin təbliğində mədəniyyət işçilərinin könüllü fəaliyyətinin təmin edilməsi
B) Mədəniyyət sahəsində təhsil təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi
C) Müxtəlif tədbirlərin təşkili yolu ilə gənc istedadların üzə çıxarılması
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D) Mədəniyyətin inkişafında xidmətləri olan mədəniyyət işçilərinin bioqrafiyası, peşə və
yaradıcılıq fəaliyyətləri barədə məlumat bazasının yaradılması
E) Azərbaycanın xarici ölkələrdə yaşayan mədəniyyət xadimləri haqqında məlumat
bazasının formalaşdırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyası”, İlham Əliyev, Bakı,
14.02.2014, Sərəncam №-273

36. Mədəniyyətlərarası dialoqun həyata keçirilməsində və mədəni sərvətlərin təbliğində
əsas vasitələrdən biri kimi nəyi qeyd edə bilərik?
A) Ticarət
B) Diplomatiya
C) Nəqliyyat infrastrukturunun şaxəliliyi
D) Turizm
E) Sənayenin inkişafı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyası”, İlham Əliyev, Bakı,
14.02.2014, Sərəncam №-273

37. Hansı qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinə aid deyil?
A) Milli musiqi və rəqslər
B) Milli bayram və mərasimlər
C) Şifahi xalq yaradıcılığı
D) Ənənəvi dekorativ sənəti
E) Memarlıq abidələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyası”, İlham Əliyev, Bakı,
14.02.2014, Sərəncam №-273

38. Hansı bənddə “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə
mədəniyyət sahəsində dövlət siyasətinin əsaslandığı prinsiplərdən biri göstərilməyib?
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A) Bərabərlik
B) Demokratiklik
C) Sabitlik
D) Humanistlik
E) İstedad amili
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Mədəniyyət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununu, İlham Əliyev, Bakı
şəhəri, 21 dekabr 2012-ci il
№ 506-IVQ

39. "Mədəniyyət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən mədəniyyət
xidmətləri dedikdə nə anlaşılır?
A) Mədəniyyət məhsullarının və xidmətlərinin istehsalını və realizə edilməsini təmin edən
fəaliyyət sahəsi
B) Kommersiya dəyərindən asılı olmayaraq mədəni özünüifadə formalarını ehtiva edən
insan fəaliyyətinin nəticələri
C) Şəxslərin mədəni-mənəvi-estetik ehtiyaclarının ödənilməsi məqsədilə göstərilən
xidmətlər və yaradılan şərait
D) Mədəni sərvətlərin və ənənələrin yaranma və yayılma dairəsi
E) Mədəni özünəməxsusluqdan yaranan və ifadə olunan ənənələr və mədəni dəyərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Mədəniyyət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununu, İlham Əliyev, Bakı
şəhəri, 21 dekabr 2012-ci il
№ 506-IVQ

40. Göstərilənlərdən hansı mədəni sərvətlərimizdən deyil?
A) Folklor
B) Üslub
C) Əxlaq normaları və nümunələri
D) Dillər, dialektlər və ləhcələr
E) Milli adət və ənənələr
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Mədəniyyət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununu, İlham Əliyev, Bakı
şəhəri, 21 dekabr 2012-ci il
№ 506-IVQ

41. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasının dövlət mədəniyyət siyasətinin əsas
istiqamətlərindən biri ola bilməz?
A) Daşınar mədəni irs nümunələrinin hərraclar vasitəsilə satışından əldə edilən vəsaitin
mədəniyyət mərkəzlərinin inkişafına yönləndirilməsi
B) Mədəniyyət sahəsində ixtisaslı kadrların hazırlanması və onların peşəkarlıq səviyyəsinin
artırılması
C) Mədəni sərvətlərin qorunması və artırılması
D) Milli mədəni irsin müəyyən edilməsi, sistemləşdirilməsi və inkişafı
E) Mədəniyyətlərarası dialoqun qurulmasının təmin edilməsi və təşviqi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Mədəniyyət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununu, İlham Əliyev, Bakı
şəhəri, 21 dekabr 2012-ci il
№ 506-IVQ

42. Aşağıdakılardan hansı mədəniyyət sahəsində dövlətin vəzifələrindən biri deyildir?
A) Milli mədəniyyətin bərpa edilməsi, qorunması, inkişafı və təşviqinə yönəlmiş tədbirlərin
görülməsi
B) İstedadlı şəxslərin peşəkar inkişafına dəstəyin göstərilməsi
C) Beynəlxalq tədbirlərdə Azərbaycan mədəniyyətinin təqdim edilməsi və təşviqini təmin
edən tədbirlərin görülməsi
D) Mədəniyyət sahəsində dövlət siyasətinin formalaşdırılması
E) "Milli mədəniyyət" qəzetinin nəşri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Mədəniyyət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununu, İlham Əliyev, Bakı
şəhəri, 21 dekabr 2012-ci il
№ 506-IVQ

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

43. 1. Maddi və qeyri-maddi mədəni irsin qorunması, təbliği və təşviqi; 2. Peşəkar və
həvəskar yaradıcılıq fəaliyyəti; 3. Teatr-konsert fəaliyyəti; 4. Mədəni-asudə vaxtın təşkili
üzrə fəaliyyət; 5. Estetik tərbiyə sahəsində fəaliyyət. Yuxarıda qeyd edilənlər hansı sahənin
fəaliyyət istiqamətlərinə aiddir?
A) Jurnalistika
B) Pedaqogika
C) Mədəniyyət
D) Ədəbiyyat
E) Teatrşünaslıq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Mədəniyyət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununu, İlham Əliyev, Bakı
şəhəri, 21 dekabr 2012-ci il
№ 506-IVQ

44. Mədəni sərvət dedikdə aşağıdakılar hansı başa düşülür?
A) Memarlıq, incəsənət və ya tarix abidələr
B) İncəsənət əsərləri
C) Bədii, tarixi və ya arxeoloji əhəmiyyəti olan əlyazmalar
D) Şifahi xalq yaradıcılığı nümunələri
E) Hamısı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Mədəniyyət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununu, İlham Əliyev, Bakı
şəhəri, 21 dekabr 2012-ci il
№ 506-IVQ

45. Göstərilənlərdən hansı qeyri-maddi mədəni irs nümunələrindəndir?
A) Adət və ənənələr
B) Bayram və mərasimlər
C) Folklor nümunələri
D) Şifahi xalq yaradıcılığı nümunələri
E) Hamısı
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Mədəniyyət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununu, İlham Əliyev, Bakı
şəhəri, 21 dekabr 2012-ci il
№ 506-IVQ

46. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil?
A) Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə,
konstitusiya quruluşuna və milli maraqlarına zərər vura biləcək təbliğatın aparılmasına yol
verilmir
B) Mədəniyyət tədbirlərində zorakılığın və narkomaniyanın təbliğinə və təşviqinə yönəlmiş
çağırışların səsləndirilməsi qadağandır
C) Mədəniyyət sahəsində əsas insan və vətəndaş hüquq və azadlıqları məhdudlaşdırıla
bilməz
D) Müstəsna hallarda müharibənin, irqi, milli, dini üstünlüyün təbliğ edildiyi mədəniyyət
tədbirləri keçirilə bilər
E) Mədəni və təbii irs tarixi və bədii təyinatına uyğun tərzdə istifadə edilməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Mədəniyyət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununu, İlham Əliyev, Bakı
şəhəri, 21 dekabr 2012-ci il
№ 506-IVQ

47. Hansı bənddə mədəniyyət sahəsində dövlət siyasətinin əsaslandığı prinsiplərdən biri
olan "bərabərlik"prinsipi izah edilir?
A) Hər kəsin öz mədəniyyət və yaradıcılıq hüquqlarının və imkanlarının bərabər şərtlər
əsasında həyata keçirilməsinin təmin olunması
B) Mədəniyyət sənayesi ilə mədəniyyət məhsullarının və xidmətlərinin bazarları arasında
balansın yaradılması
C) Əhalinin azad düşüncə ruhunda tərbiyələndirilməsi
D) Estetik düşüncə azadlığının təmin edilməsi
E) Yeni mədəniyyət təşkilatlarının yaradılmasının stimullaşdırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Mədəniyyət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununu, İlham Əliyev, Bakı
şəhəri, 21 dekabr 2012-ci il
№ 506-IVQ

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

48. Aşağıdakılardan hansında mədəniyyət sahəsində dövlət siyasətinin əsaslandığı
keyfiyyətlilik prinsipimə zidd fikir qeyd edilmişdir?
A) Məhsulların qabaqcıl standartlara uyğunluğunun təmin olunması
B) Xidmətlərin sosial-iqtisadi tələblərə uyğunluğunun təmin olunması
C) Mədəniyyət sahəsində məhsul və xidmətlərin bu sahəyə rəhbərlik edən şəxslərin fərdi
estetik zövqlərinə uyğunluğunun təmin edilməsi
D) Mədəniyyət sahəsində məhsulların və xidmətlərin cəmiyyətin və dövlətin maraqlarına
uyğunluğunun təmin olunması
E) Məhsulların və xidmətlərin ən qabaqcıl normalara uyğunluğunun təmin olunması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Mədəniyyət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununu, İlham Əliyev, Bakı
şəhəri, 21 dekabr 2012-ci il
№ 506-IVQ

49. Mədəniyyət sahəsində varislik prinsipi özündə nəyi ehtiva edir?
A) Milli mədəniyyətin dünyada tanıdılması, zənginləşdirilməsi və inkişafının təmin edilməsi
B) Mədəni sərvətlərin, bu sahədə bilik və təcrübənin sonrakı nəsillərə ötürülməsi
C) Mədəniyyət sahəsində əldə edilən maddi nemətlərdən səmərəli istifadənin təmin
edilməsi
D) Gələcək nəsillərin inkişafında mədəni irsimizdən daha çox müasir texnologiyaların
həlledici rola sahib olduğu fikrinin formalaşması
E) Sələflərdən qəbul edilmiş irsi tam anlamadan xələfə ötürülməsinin doğru fikir olmaması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Mədəniyyət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununu, İlham Əliyev, Bakı
şəhəri, 21 dekabr 2012-ci il
№ 506-IVQ

50. Hansı mədəniyyət sahəsində dövlətin vəzifələrindən hesab edilməyə bilər?
A) Milli mədəniyyətin bərpa edilməsi
B) Milli mədəniyyətin qorunması
C) Milli mədəniyyətin inkişafı
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D) Milli mədəniyyətin təşviq edilməsi
E) Maddi mədəni irs nümunələrinin beynəlxalq sərgilərdə satışının təşkil edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Mədəniyyət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununu, İlham Əliyev, Bakı
şəhəri, 21 dekabr 2012-ci il
№ 506-IVQ

51. Mədəniyyət sahəsində dövlətin vəzifələri aşağıdakı fəaliyyət sahələrindən hansını əhatə
etmir?
A) Maddi və qeyri-maddi mədəni irs
B) Mədəniyyət xidmətləri
C) Tikinti-quraşdırma fəaliyyəti
D) İncəsənət fəaliyyəti
E) Xalq yaradıcılığı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Mədəniyyət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununu, İlham Əliyev, Bakı
şəhəri, 21 dekabr 2012-ci il
№ 506-IVQ

52. Mədəniyyət sahəsində əsas insan və vətəndaş hüquq və azadlıqları hansı hallarda
məhdudlaşdırıla bilər?
A) Milli mənsubiyyətinə görə
B) Sosial mənşəyi nəzərə alınmaqla
C) İctimai birliklərə mənsubiyyəti əsasında
D) Siyasi əqidəsinə əsasən
E) Məhdudlaşdırılmasına yol verilmir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Mədəniyyət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununu, İlham Əliyev, Bakı
şəhəri, 21 dekabr 2012-ci il
№ 506-IVQ

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

53. Xalqımızın maariflənməsində xüsusi rolu olan teatr binasını Bakı şəhərində kim
tikdirmişdi?
A) Ağa Musa Nağıyev
B) Həsən bəy Zərdabi
C) Aşurbəyova Nabat Xoca qızı
D) Hacı Zeynalabdin Tağıyev
E) Nəcəf bəy Vəzirov
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: S.Məmmədova. Mədəniyyətşünaslıq.(Ali məktəblərin bakalavr pilləsi üçün dərs
vəsaiti). “Kooperasiya”nəşriyyatı
Bakı-2001

54. Azərbaycan milli teatrının səhnəsində ilk dəfə hansı əsər səhnələşdirilmişdir?
A) M.F.Axundov, “Hacı Qara” komediyası
B) Ü.Hacıbəyli, "Leyli və Məcnun" operası
C) N.Nərimanov, "Nadanlıq" komediyası
D) C.Cabbarlı, "Oqtay Eloğlu” pyesi
E) Ə.Haqverdiyev, "Yeyərsən qaz ətini, görərsən ləzzətini" komediyası
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: S.Məmmədova. Mədəniyyətşünaslıq.(Ali məktəblərin bakalavr pilləsi üçün dərs
vəsaiti). “Kooperasiya”nəşriyyatı
Bakı-2001

55. Aşağıdakılardan hansı xalq yaradıcılığının növü olaraq bədii özfəaliyyət sahələrindən
biri kimi xarakterizə edilə bilməz?
A) Teatr
B) Musiqi
C) Təsviri incəsənət
D) Xoreoqrafiya
E) Xor kapellası
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: S.Məmmədova. Mədəniyyətşünaslıq.(Ali məktəblərin bakalavr pilləsi üçün dərs
vəsaiti). “Kooperasiya”nəşriyyatı
Bakı-2001

56. Mənəvi sərvətlərin yayılma və təbliği xüsusilə hansı şəkildə həyata keçirilə bilər?
A) Rəsmi qərarların verilməsi ilə
B) Qanunvericilik aktlarının qəbulu ilə
C) Mədəniyyət müəssisələri vasitəsi ilə
D) Cəmiyyətin bunu qəbul etməsi ilə
E) Mədəniyyət müəssisələrinin işinin məhdudlaşdırılması ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədova. Mədəniyyətşünaslıq.(Ali məktəblərin bakalavr pilləsi üçün dərs
vəsaiti). “Kooperasiya”nəşriyyatı
Bakı-2001

57. Aşağıdakılardan hansı mədəniyyət müəssisələrinin yaranması səbəblərindən biri ola
bilməz?
A) Mənəvi sərvətlərin istehsalı
B) Mənəvi sərvətlərin qorunması
C) Mənəvi sərvətlərin yayılması
D) Mənəvi sərvətlərin maddi sərvətə çevrilməsi
E) Mənəvi sərvətlərin istehlakı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: S.Məmmədova. Mədəniyyətşünaslıq.(Ali məktəblərin bakalavr pilləsi üçün dərs
vəsaiti). “Kooperasiya”nəşriyyatı
Bakı-2001

58. Bayramların kütləvi şəkildə qeyd edilməsi cəmiyyətdə hansı hisslərinin inkişafına şərait
yaradır?
A) Vahid davranış
B) İctimai qruplar arasında əlaqə
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C) Mənəvi borc formalaşdırır
D) İnsanlarda mənəvi məsuliyyət hissini artırır
E) Hamısı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədova. Mədəniyyətşünaslıq.(Ali məktəblərin bakalavr pilləsi üçün dərs
vəsaiti). “Kooperasiya”nəşriyyatı
Bakı-2001

59. Azərbaycan Respublikasında bədən tərbiyəsi və idman sahəsində fəaliyyətin təşkilatihüquqi, sosial-iqtisadi əsasları və dövlət siyasətinin əsas prinsipləri hansı qanunverici aktla
müəyyən edilir?
A) "Bədən tərbiyəsi və idman haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
B) Azərbaycan Respubilkası Gənclər Və İdman Nazirliyinin əmr və qərarları
C) Azərbaycan Respubilkası Mədəniyyət Nazirliyinin kollegiyasının qərarları
D) Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının elmi tövsiyyələri
E) İdman təşkilatlarının ümumi qərarları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Bədən tərbiyəsi və idman haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham
Əliyev, Bakı şəhəri, 30 iyun 2009-cu il
№ 847-IIIQ

60. Aşağıdakılardan hansı bədən tərbiyəsi və idman sahəsində dövlət siyasətinin əsas
prinsiplərindən biri ola bilməz?
A) Milli idman növlərinin məhəlli səviyyədə inkişafına məhdud dəstək verilməsi
B) Hər kəsin bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul olmaq hüququna təminat
C) Əhalinin aztəminatlı və sosial müdafiəyə ehtiyacı olan təbəqələri arasında bədən
tərbiyəsi və idmanın inkişafının vacibliyi
D) Bədən tərbiyəsi və idman sahəsində ayrı-seçkiliyin və zorakılığın yolverilməzliyi
E) Ölkə ərazisində əhalinin maraq göstərdiyi idman növlərinin inkişafının və kütləviliyinin
artırılmasının dəstəklənməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: "Bədən tərbiyəsi və idman haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham
Əliyev, Bakı şəhəri, 30 iyun 2009-cu il
№ 847-IIIQ

61. Bədən tərbiyəsi-idman təşkilatlarının qurulmasının əsas məqsədləri aşağıdakılardan
hansılardır?
A) Əhalinin sağlamlığının qorunması və möhkəmləndirilməsi
B) Əhalinin mədəni inkişafının təmin edilməsi
C) Sosial-iqtisadi inkişafa nail olmaq
D) Əhalinin vahid məqsəd ətrafında birləşmə vərdişlərinin gücləndirilməsi
E) Hamısı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Bədən tərbiyəsi və idman haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham
Əliyev, Bakı şəhəri, 30 iyun 2009-cu il
№ 847-IIIQ

62. Bədən tərbiyəsi və idmanın təbliği forma və metodlarını müəyyən edilərkən nələr
diqqətə alınmalıdır?
A) Əhalinin siyasi baxışları
B) Müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının icazəsi
C) İdman sahəsində dövlət siyasətini icra edən qurrumla koordinasiyalı çalışmaq
imkanlarını
D) Əhalinin müxtəlif qruplarının yaş, peşə və sosial xüsusiyyətləri
E) Yerli idarəetmə orqanlarının texniki imkanlarını
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Bədən tərbiyəsi və idman haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham
Əliyev, Bakı şəhəri, 30 iyun 2009-cu il
№ 847-IIIQ

63. Vətəndaşların iş yerlərində bədən tərbiyəsi və idmanın təşkili ilə bağlı qeyd edilən
fikirlərdən hansı doğru deyildir?
A) İşçilərə bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul ola bilmələri üçün şərait yaratmaq
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B) İşçilərə və onların ailə üzvlərinə bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul olmaq üçün
balansında olan idman obyektlərini təmənnasız təqdim etmək
C) Peşəkar idmanla məşğul olmaq istəyən işçilərin əmək müqavilələrinə xitam verərək
aidiyyəti idman federasiyalarında işlə təmin olunmalarına köməklik göstərmək
D) İşçilərin bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul olmaları ilə bağlı məsələlər üzrə müvafiq
şərtləri kollektiv müqaviləyə və əmək müqaviləsinə daxil etmək
E) Müəssisə və təşkilatların balanslarında olan idman obyektlərinin saxlanılmasını, əsaslı və
cari təmirini həyata keçirmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Bədən tərbiyəsi və idman haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham
Əliyev, Bakı şəhəri, 30 iyun 2009-cu il
№ 847-IIIQ

64. Bədən tərbiyəsi-sağlamlıq və idman tədbirlərinin keçirilməsi qaydalarını və şərtlərini
kim müəyyən edir?
A) Tədbirlərin təşkilatçıları
B) Yarış iştirakçıları
C) Kütləvi tədbirlərin tamaşaçıları
D) Hakimlər
E) Münsiflər heyəti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Bədən tərbiyəsi və idman haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, İlham
Əliyev, Bakı şəhəri, 30 iyun 2009-cu il
№ 847-IIIQ

65. SOCAR-ın korrupsiya ilə mübarizə siyasətinin məqsədi nədən ibarətdir?
A) İstehsalat həcminin artırılması
B) Fəaliyyətinin şəffaflığının artırılması
C) Gəlirlərinin çeşidliliyinin artırılması
D) İşə qəbul prosesinin mütərəqqi qaydalarda təşkili
E) Satınalmaların bir mənbədən yerinə yetirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: SOCARSS – 001.2012 - SOCAR-ın korrupsiya ilə mübarizə üzrə siyasəti

66. 1. Birbaşa və ya dolayısı ilə, şəxsən və ya üçüncü şəxslərin vasitəçiliyi ilə rüşvətin təklif,
vəd edilməsi, verilməsi, istənilməsi və alınması; 2. Rüşvətin verilməsi və/və ya alınmasında
vasitəçilik; 3. “Rəsmiyyətlərin sadələşdirilməsi üçün ödənişlər”in aparılması; 4.
Kommersiya bəxşişi. Göstərilənlər hansı bəddə öz əksini tapmışdır?
A) Korrupsiya əməliyyatı
B) Maraqların toqquşması
C) Şəxsi kommersiya maraqları
D) Koorperativ maraqlar
E) Mühafizə tədbirləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCARSS – 001.2012 - SOCAR-ın korrupsiya ilə mübarizə üzrə siyasəti

67. “Rəsmiyyətlərin sadələşdirilməsi üçün ödənişlər” hansı şəkildə yerinə yetirilməlidir?
A) Nağd
B) Qiymətli kağızlar
C) Qiymətli metallar
D) Hədiyyə sertifikatları
E) Yol verilmir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCARSS – 001.2012 - SOCAR-ın korrupsiya ilə mübarizə üzrə siyasəti

68. Aşağıdakılardan hansı işçilərin siyasi fəaliyyətdə şəxsən iştirak etməsi hüququ ilə
ziddiyyət təşkil edir?
A) Xətti rəhbərin yazılı müraciət əsasında icazəsi ilə həyata keçirilməlidir
B) İşdən asudə vaxtda həyata keçirilməlidir
C) İşçilərin öz hesabına həyata keçirilməlidir
D) İşçilərin öz təşəbbüsü ilə həyata keçirilməlidir
E) İşlərinin hüquq və vəzifələrinə zidd olmamalıdır
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCARSS – 001.2012 - SOCAR-ın korrupsiya ilə mübarizə üzrə siyasəti

69. Hansı bənddə yanğn təhlükəsizliyi qaydalarına uyğun olmayan fikir qeyd edilmişdir?
A) Hər bir obyektdə ilkin yanğınsöndürmə alətlərinin alınması, saxlanılması, təmiri və işə
hazırlığına cavabdeh şəxs təyin edilməlidir
B) İlkin yanğınsöndürmə vasitələrinin obyektdə mövcudluğu və sazlığı barədə məlumat
xüsusi jurnalda qeyd edilməlidir
C) Qış fəslində (havanın mənfi temperaturunda) odsöndürənlər isidilən otaqlarda
saxlanılmalıdır
D) Şit yanında qum yeşikləri əsasən asan alışan və yanar mayelərin dağılma ehtimalı olan
otaqlarda və açıq meydançalarda qoyulmalıdır
E) Bütün işçilərin yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını bilməsi vacib deyil
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft, qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları, SOCAR, Bakı,
2012

70. Müəssisələrin, binaların və tikililərin otaqlarında nələrin saxlanılması qadağandır?
A) Emal olunmuş kağız məhsullarının
B) Partlayış-yanğın təhlükəli maddə və materialların
C) Qalaqlaqnmış şəkildə kitabların
D) İstifadəsiz qalmış dəftərxana ləvazimatlarının
E) Fərdi mühafizə vasitələrinin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları, AR DİN BDYTİ, Əmr №
85, 25.05.2001

71. Yeni il şənliklərinin keçirilməsi zamanı yanğın təhlükəsizliyi qaydaları baxımından hansı
fikir doğru deyildir?
A) Səhnəcik və tamaşa vaxtı otaqlarda işıqlar tam söndürülə bilər
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B) Yolka bərk dayaqlar üzərində elə quraşdırılmalıdır ki, onun budaqları tavana və
divarlara toxunmasın
C) Uşaqlara asan yanan materiallardan tikilmiş kostyumlar geyindirmək qadağandır
D) Çil-çıraqlarda nasazlıq (məftillərin qızması, lampaların yanıb sönməsi, qığılcım olması və
s.) aşkar olunduqda onu elektrik şəbəkəsindən tez bir zamanda ayırmaq lazımdır
E) Otaqlara normadan artıq nəzərdə tutulmuş adamların toplaşmasına icazə vermək olmaz
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları, AR DİN BDYTİ, Əmr №
85, 25.05.2001

72. İşin sonunda hansı elektrik
qurğu və cihazları dövriyyədən açılmalıdır?
A) Qəza işıqlandırmaları
B) Yanğın siqnalizasiyası
C) Avtomatik yanğınsöndürmə
qurğuları
D) Nəzarət olunmayan bütün otaqlarda elektrik
qurğuları və cihazları
E) Mühafizə siqnalizasiyası
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları, AR DİN BDYTİ, Əmr №
85, 25.05.2001

73. Elektrik qurğularının istismarı zamanı nələr qadağan olunmur?
A) Nasaz elektrik qurğularından istifadə etmək
B) Elektrik lampasını və işıqlandırıcısını kağıza, parçaya və digər yanar materiallara
bükmək
C) Qeyri-standart elektrik istilik cihazlarından istifadə etmək
D) Elektrik qızdırıcı cihazlarını, televizorları və s. qurğuları şəbəkəyə qoşulu halda
nəzarətsiz qoymaq
E) Elektrik ötürücülərinin (kabellərin, naqillərin) müvafiq qaydaların tələblərinə uyğun
olaraq seçilib quraşdırılması
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları, AR DİN BDYTİ, Əmr №
85, 25.05.2001

74. Tamaşa nümayişi
zamanı, sərgi və digər tədbirlər keçirilən zaman zallarda "Çıxış" sözləri yazılmış işıqlı
göstəricilər hansı vəziyyətdə olmalıdır?
A) Tamaşanın sonunda yandırılmalıdır
B) Daima yanılı olmalıdır
C) Günün işıqlı saatlarında sönülü vəziyyətdə ola bilər
D) Tamaşa və digər tədbirlərin keçirilməsi zamanı işıqların bir qisminin söndürülməsinə
ehtiyac olduqda yandırılmalıdır
E) Tamaşa başlamadan çıxışlar elan edilməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları, AR DİN BDYTİ, Əmr №
85, 25.05.2001

75. Aşağıdakılardan hansı yanğın baş verən zaman ilk növbədə edilməli olan
hərəkətlərdəndir?
A) Yanğının hələlik çatmadığı yerdə özünü yanğından mühafizə etmək
B) Sənədləri yanğından mühafizə etmək
C) Dərhal telefonla yanğından mühafizə orqanına xəbər vermək
D) Yanğının zərər verməyəcəyindən əmin olduğun məsafəyədək uzaqlaşmaq
E) Necə davranacağı ilə bağlı göstərişlərin verilməsini gözləmək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları, AR DİN BDYTİ, Əmr №
85, 25.05.2001

76. Yanar maye yanğınları zamanı hansı tərkibli odsöndürənlərdən istifadə edilməsi
qadağandır?
A) Su
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B) Köpük
C) Toz
D) Karbon qazı
E) Heç biri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: T.Əmirxan. "İlkin Yanğınsöndürmə Vasitələri" (Şəkillərlə təlimat). Bakı, 2014

77. Yanar qazların yanğınlarında hansı tərkibli odsöndürənlərdən istifadə edilməlidir?
A) Su
B) Köpük
C) Toz
D) Karbon qazı
E) Hamısı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: T.Əmirxan. "İlkin Yanğınsöndürmə Vasitələri" (Şəkillərlə təlimat). Bakı, 2014

78. 1. Sıxmaq; 2. Alova yönəltmək; 3. Plomblu sancağı çəkmək; 4. Söndürmək. Odsöndürən
balondan istifadə zamanı hansı ardıcıllığa riayət etmək lazımdır?
A) 3, 1, 2, 4
B) 2, 3, 1, 4
C) 2, 1, 3, 4
D) 1, 2, 3, 4
E) 3, 2, 1, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: T.Əmirxan. "İlkin Yanğınsöndürmə Vasitələri" (Şəkillərlə təlimat). Bakı, 2014

79. Göstərilənlərdən hansı yanğın zamanı istifadə edilən yanğın inventarına aid deyil?
A) Odsöndürən
B) Bel
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C) Balta
D) Keçə
E) Vedrə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Əmirxan. "İlkin Yanğınsöndürmə Vasitələri" (Şəkillərlə təlimat). Bakı, 2014

80. Təhlükəsiz və sağlam əmək şəraiti yaratmaq və onu təmin etmək üçün məsuliyyət
kimin üzərinə düşür?
A) İdarələrin, müəssisələrin, onların struktur bölmələrinin rəhbərlərinin
B) Müəssisələrdə aidiyyəti üzrə təyin edilmiş struktur bölmənin
C) İdarələrin, müəssisələrin, onların struktur bölmələrinin rəhbərlərinin sahə üzrə
müavinlərinin
D) Sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsi üzrə mütəxəssisin
E) İdarə və müəssisənin yerləşdiyi ərazidə fəaliyyət göstərən yanğından mühafizə
bölmələrinin
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi,
SOCAR, Bakı, 2007

81. Təhlükəsiz və sağlam əmək şəraitinin təmin edilməsi baxımından hansı bənddə
göstərilən fikir yanlışdır?
A) İşçilərin əməyin təhlükəsizliyi üzrə qaydaların, normaların və təlimatların tələblərinə
riayət etmələrinin təmini
B) Bina və otaqların normal vəziyyətdə saxlanılması
C) İşçilərin normaya uyğun xüsusi geyim, xüsusi ayaqqabı və digər mühafizə vasitələri ilə
işçilərin öz hesablarına təmin edilməsi
D) Əmək və istehsalat intizamının möhkəmləndirilməsi
E) İşçilərə sanitar-məişət xidmətlərinin göstərilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi,
SOCAR, Bakı, 2007
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82. Fərdi mühafizə vasitələrinin verilməsində əsas məqsəd nədən ibarətdir?
A) İşçilərin iş yerlərində geyim formasına uyğun geyimdə olmaları tələb olunduğu üçün
B) İşçiləri təhlükəli və zərərli istehsalat amillərinin və ətraf mühitin təsirindən qorumaq və
ya həmin amillərin təsirini azaltmaq
C) Dəniş şəraitində hava temperaturunun aşağı olması nəzərə alındığı üçün
D) İşçilərin xarici görünüş baxımından fərqlənməsinin təmin edilməsi üçün
E) Növbəli iş rejimi ilə işləyənlərin zamanlarını geyimlərini təmizləmək üçün sərf etməməsi
üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi,
SOCAR, Bakı, 2007

83. Fərdi mühafizə vasitələri kimlərə verilməsinə ehtiyac yoxdur?
A) Neft-qaz çıxarma əmliyyatlarını yerinə yetirən işçilərə
B) Zərərli əmək şəraiti olan işlərdə çalışan işçilərə
C) Xüsusi temperatur şəraitində aparılan işlərdə çalışan işçilərə
D) Bədənin çirklənməsi ilə əlaqədar işlərdə çalışan
E) Kargüzarlıq işləri həvalə edilmiş işçilərə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi,
SOCAR, Bakı, 2007

84. İstehsalatda bədbəxt hadisə baş verdikdə hansı tədbirlər görülməlidir?
A) Zərərçəkən və ya hadisənin şahidləri dərhal müəssisənin vəzifəli şəxslərinə məlumat
verməlidir
B) Zərərçəkən baş vermiş qəzanın digər işçilərə də zərər verməməsi üçün təxirəsalınmaz
tədbirlər görməlidir
C) İstehsalatın dayanması və işçilər arasında təşvişə səbəb olmamaq üçün məsələ ilə bağlı
heç kimə məlumat verilməməlidir
D) Hadisə şahidləri ilk növbədə zərərçəkənin yaxınlarına məlumat verməlidirlər
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E) İlk növbədə istehsalat sahəsində meydana gələn qəza şəraiti aradan qaldırılmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi,
SOCAR, Bakı, 2007

85. Neft sənayesində işçilərin işə götürülən zaman hansı növ tibbi müayyinədən keçmələri
tələb olunur?
A) Dövri tibbi müayinədən
B) Vaxtaşırı tibbi müayinədən
C) Profilaktik tibbi müayinədən
D) İlk tibbi müayinədən
E) Stasionar tibbi müayinədən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi,
SOCAR, Bakı, 2007

86. Göstərilənlərdən hansı işçilərə təhlükəsiz iş üsullarının öyrədilməsi məqsədilə nəzərdə
tutulan təlimatlardan biri deyil?
A) Giriş təlimatı
B) İş yerində təlimat
C) Çıxış təlimatı
D) İlkin təlimat
E) Birdəfəlik təlimat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi,
SOCAR, Bakı, 2007

87. Təhsilindən, ixtisasından, peşə və vəzifəsi üzrə iş stajından asılı olmayaraq müəssisəyə
işə qəbul olunan bütün işçilərlə hansı təlimat keçirilməlidir?
A) Giriş təlimatı
B) İş yerində təlimat
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C) Çıxış təlimatı
D) İlkin təlimat
E) Birdəfəlik təlimat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi,
SOCAR, Bakı, 2007

88. Aşağıdakılardan hansının iş yerində təlimatlandırma prosesində izah olunmasına
ehtiyac yoxdur?
A) İş yerində onların əsas vəzifələri və davranış qaydaları
B) Növbə (vaxt) metodu ilə işləyən işçilərin növbə başa çatdıqdan sonra davranış qaydaları
C) İş vaxtı qurtardıqdan sonra iş yerinin təhlükəsiz vəziyyətdə saxlanılması, lazım olmayan
əşyalardan təmizlənməsi qaydaları
D) Fərdi mühafizə vasitələri, onların tətbiqi və istifadə etmə qaydaları
E) Bədbəxt hadisə baş verdikdə ilk tibbi yardımın (həkimdən qabaq) göstərilməsi qayda və
üsulları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi,
SOCAR, Bakı, 2007

89. Dəniz obyektlərində olarkən aşağıdakılardan hansı qadağan olunmur?
A) Dənizdə çimmək
B) Spirtli içkilər qəbul etmək
C) Balıq tutmaq
D) Quş ovlamaq
E) İdmanla məşğul olmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları, SOCAR, Bakı, 2005

90. Dəniz obyektində çalışan bütün işçilər aşağıda göstərilənlərdən hansını mükəmməl
bilməyə borcludurlar?
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A) Neft sənayesində əməyin mühafizəsi qaydalarını
B) İşçilərə təhlükəsiz iş üsullarının öyrədilməsi qaydasını
C) Dəniz gəmilərində təhlükəsizlik texnikası Qaydalarının "Xidməti heyət işləyərkən və
özünə xidmət edərkən təhlükəsizliyin
təmini" bölməsini
D) Azərbaycan neft sənayesində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemini
E) Əmək Məcəlləsinin "İşçilərin və iş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsini tənzimləyən
hüquq normaları" fəslini
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları, SOCAR, Bakı, 2005

91. Hansı bənddə göstərilən fikir dəniz obyektlərində təhlükəsizlik qaydaları baxımından
yanlışdır?
A) Dəniz obyektinə ilk dəfə gəlmiş işçilərə müvafiq təhlükəsizlik texnikası təlimatı
keçirilməlidir
B) Hər bir dəniz obyektində daxili nizam-intizam qaydaları, yanğınların, qazneft
təzahürlərinin, açıq fontanların və digər qəzaların qarşısının alınması və ləğvi üzrə
təlimatlar olmalıdır
C) Dəniz obyektlərində çalışan heyəti və oraya ezam olunmuş şəxslər yerinə yetirdikləri
işlərə uyğun olaraq müvafiq paltar və ləvazimatla təchiz olunmalıdır
D) Bütün heyət nəfəsalma aparatlarında
işləmək (istifadə) bacarıqlarına sahib olmalıdır
E) İşlərin təhlükəsiz yerinə yetirilməsinə
dair təlimatlar olmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları, SOCAR, Bakı, 2005

92. Dəniz obyektində çalışan heyətin vertolyotla daşınması zamanı göstərilənlərdən hansı
qadağandır?
A) Uçuş zamanı vertolyotun komandirinə tabe olmaq
B) Vertolyotun bortunda sərnişinlərlə birlikdə partlayış-yanğın təhlükəli və zəhərli
maddələrin daşınması

Rəy və təklifləriniz üçün
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C) Uçuş vaxtı sərnişinlərin təhlükəsizlik kəmərlərini
bağlaması
D) Sərnişinlərin vertolyotda olan xilasetmə vasitələri və onlardan istifadə qaydaları
haqqında qabaqcadan məlumatlandırılması
E) İşçilərin xüsusi olaraq sərnişinlərin daşınması üçün təchiz olunmuş vertolyotlarda
daşınması
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları, SOCAR, Bakı, 2005

93. Sərnişin daşıyan gəmilərin anbarlarında və göyərtəsində hansı maddələrin olması
qadağandır?
A) Neft məhsulları
B) Xilasetmə vasitələri
C) Ərzaq məhsulları
D) Tikinti materialları
E) Çap materialları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları, SOCAR, Bakı, 2005

94. Heyətin dəniz obyektinə və geriyə daşınması prosesində qeyd olunanlardan hansı
doğrudur?
A) Yanalma əməliyyatı və yükləmə-boşaltma işləri aparılan zaman göyərtədə işlər aparılan
yerdə dayanmağa icazə verilir
B) Gəmi kapitanının
icazəsi olmadan da gəmidən düşmək olar
C) Minib-düşmə zamanı gəminin bortu üstündən atılmağa icazə verilir
D) Gəmiyə minmə və ondan düşmə zamanı dəniz obyektinnin minib-düşmə meydançasında
adamların toplanması qadağandır
E) Yükləmə-boşaltma işləri adamların minməsi və düşməsi ilə eyni zamanda aparıla bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları, SOCAR, Bakı, 2005
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95. Dəniz şəraitində çalışan heyətin təxliyəsi zamanı hər bir işçi "qayıq siqnalı" üzrə nəyi
bilməlidir?
A) Kollektiv xilasetmə vasitələrinin idarə olunmasını
B) Heyətin sayını
C) İstehsalın dayandırılması qaydalarını
D) Qayığın texniki göstəricilərini
E) Öz yerini və vəzifəsini
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları, SOCAR, Bakı, 2005

96. Göstərilənlərdən hansını fərdi mühafizə vasitəsi hesab etmək olmaz?
A) Xüsusi geyim
B) Qoruyucu dəbilqə
C) Xüsusi indikator
D) Xüsusi ayaqqabı
E) Qoruyucu eynək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları, SOCAR, Bakı, 2005

97. Aşağıdakılardan hansı fərdi xilasetmə vasitələrindən deyildir?
A) Xilasetmə qayığı
B) Xilasetmə jilet
C) Qoruyucu kostyumlar
D) Hidrokostyumlar
E) Xilasetmə dairəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları, SOCAR, Bakı, 2005
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98. 1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı; 2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət dili
3. Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı; 4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət
gerbi; 5. Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni. Azərbaycan Respublikasının dövlət
rəmzlərini göstərin.
A) 1, 4, 5
B) 1, 2, 3
C) 1, 2, 3, 4, 5
D) 1, 2, 5
E) 2, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasın

99. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dövlət hakimiyyətinin mənbəyi kimi kim
göstərilib?
A) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
B) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
C) Azərbaycan xalqı
D) Azərbaycan diasporu
E) Azərbaycan dövlətinin qurulmasında müstəsna xidmətləri olan ictimai xadimlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasın

100. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında xalqı təmsil etmək səlahiyyəti kimlərə
verilib?
A) İctimai xadimlərə
B) Xalqın seçdiyi səlahiyyətli nümayəndələr
C) Siyasətçilərə
D) Partiya liderlərinə
E) Ərazilərimizin azadlığı uğrundə əməliyyatlarda iştirak etmiş vətənpərvərlərə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasın

101. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən hansı bənddə ifadə edilən fikir
doğru deyildir?
A) Azərbaycan dövləti mədəniyyətin və incəsənətin inkişafına yardım göstərir
B) Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının mədəni sərvətlərdən istifadə etmək hüququ
vardır
C) Azərbaycan dövləti xalqın tarixi, maddi və mənəvi irsini qoruyur
D) Hər kəs tarixi, mədəni və mənəvi irsə hörmətlə yanaşmalıdır
E) Mədəniyyət sahəsində çalışan mütəxəssislərin mədəni həyatda iştirak etmək baxımından
müstəsna hüququ vardır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasın

102. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi aşağıdakılardan hansını istisna edir?
A) Yaşamaq hüququ
B) Məcburi əmək müqaviləsi bağlamaq hüququ
C) Azadlıq hüququ
D) Mülkiyyət hüququ
E) Mədəniyyət hüququ
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasın

103. Hansı bəddə əsas insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarına zidd fikir bildirilmişdir?
A) Hər kəsin əməyə olan qabiliyyəti əsasında sərbəst surətdə özünə fəaliyyət növü, peşə və
məşğuliyyət seçmək hüququ vardır
B) Hər kəsin təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək hüququ vardır
C) Heç kəs zorla işlədilə bilməz
D) Çalışmaqdan imtina edənlər məcburi əməyə cəlb edilə bilər
E) Hər kəsin sərbəst iş yeri seçmək hüququ vardır
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasın

104. Hansı hallarda şəxs məcburi əməyə cəlb edilə bilər?
A) Əmək intizamı pozulduqda
B) Əmək hüquqlardan sui-istifadəyə yol verildikdə
C) Məhkəmə qərarı əsasında
D) İstehsal hədəflərinin icra nəticələrinə əsasən
E) İntizam tənbehləri nəticəsiz qaldıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasın

105. İşçilərlə işəgötürənlər arasında yaranan əmək münasibətlərini tənzimləyən əsas
qanunverici akt hansıdır?
A) Kollektiv müqavilə
B) Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
C) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi
D) Azərbaycan Respublikasında əməyin ödənilməsi qaydası
E) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

106. İşəgötürənlə fərdi qaydada yazılı əmək müqaviləsi (kontrakt) bağlayaraq müvafiq iş
yerində haqqı ödənilməklə çalışan fiziki şəxs kimdir?
A) İşçi
B) Podratçı
C) Sahibkar
D) Həmkarlar təşkilatının nümayəndəsi
E) Heç biri
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

107. İşəgötürənlə işçi arasında əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini əks etdirən hansı
yazılı müqavilə bağlanır?
A) Kollektiv müqavilə
B) Kollektiv saziş
C) Əmək müqaviləsi
D) Maddi məsuliyyət müqaviləsi
E) Müəssisəni təmsil etmək hüququ verən etibarnamə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

108. Əmək müqavilələrinə işçilərin hüquqlarını qüvvədə olan qanunvericiliyə, kollektiv
müqaviləyə və sazişə nisbətən məhdudlaşdıran şərtlərin daxil edilməsi nəticəsində işçilərə
dəyən maddi və digər ziyan kim tərəfindən ödənilməlidir?
A) Sığorta şirkəti
B) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
C) Həmkarlar İttifaqı
D) İşəgötürən
E) Prosesə səbəb olan fiziki şəxs
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

109. Qeyd olunan fikirlərdən hansı Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində təsbit
edilmiş işçi hüquqları ilə ziddiyyət təşkil edir?
A) Əmək müqaviləsinin şərtlərini dəyişdirmək üçün işəgötürənə müraciət etmək
B) İş vaxtında və ya iş vaxtından sonra qazanc əldə etmək məqsədi ilə qanunvericiliklə
qadağan edilməyən, habelə əmək müqaviləsi üzrə tərəflərin öhdəliklərinə xələl gətirməyən
fəaliyyətlə məşğul olmaq
C) Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş iş vaxtında çalışmaq
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D) Əmək funksiyasının yerinə yetirilməsi zamanı əmlakına və səhhətinə dəyən ziyanın
ödənilməsini tələb etmək
E) Əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş əmək funksiyasına daxil olmayan işləri əlavə əmək
haqqı tələb etmədən yerinə yetirmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

110. Hansı əmək müqaviləsi üzrə işçinin əsas vəzifələrindən biri ola bilməz?
A) Əmək intizamına və müəssisədaxili intizam qaydalarına əməl etmək
B) Əməyin təhlükəsizliyi normalarına əməl etmək
C) İşəgötürənə vurduğu maddi ziyana görə məsuliyyət daşımaq
D) Əmək qanunvericiliyinin tələblərinə əməl etmək
E) Əmək funksiyalarından irəli gələn öhdəliklərini başqasına ötürmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

111. Əmək münasibətləri sahəsində işəgötürənlə bağlı qeyd olunan fikirlərdən hansı
doğrudur?
A) Əmək mübahisələri üzrə məhkəmə qərarlarını yerinə yetirməlidir
B) Kollektiv müqavilədə nəzərdə tutulmuş öhdəliklərdən bir tərəfli qaydada imtina edə
bilər
C) Əmək Məcəlləsi ilə işçiyə ödənilən bütün ödənişlərin müvafiq struktur tərəfindən nağd
şəkildə ödənilməsini təmin etməlidir
D) Xüsusi hallarda 15 yaşına çatmamış şəxsləri işə götürməyə icazə verilir
E) İşçilərlə bağlanmış əmək müqavilələrinə istədiyi zaman xitam verə bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

112. Hansı hallarda işəgötürən işçi ilə bağlanmış əmək müqaviləsinə xitam vermək
hüququna sahibdir?
A) İşçi immunçatışmazlığı virusuna yoluxduqda
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B) Şəxsin dağınıq skleroz xəstə olması səbəbilə
C) İşçi iş vaxtı ərzində inzibati xətalara yol verdikdə
D) İşçinin çalışmağa mane olmayan əlilliyi olduqda
E) Heç biri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

113. İşçilər arasında heç bir fərq qoyulmadan, işəgötürəndən qabaqcadan icazə alınmadan,
sırf könüllülük prinsipləri əsasında hansı təşkilat qurula bilər?
A) İlk partiya təşkilatı
B) Mülki Müdafiə qərargahı
C) Dini qurum
D) Həmkarlar ittifaqı təşkilatı
E) Bədən tərbiyəsi könüllüləri birliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

114. Kollektiv müqavilələrin və sazıişlərin şərtləri kimlər üçün məcburi xarakter daşımır?
A) İşəgötürən
B) Həmkarlar ittifaqı
C) İşçilər
D) Şərtlərin aid edildiy iş yerləri
E) Əmək Müfəttişliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

115. 1. İşçinin soyadı, adı, atasının adı; 2. İşçinin mobil və ev telefon nömrəsi; 3. Əmək
müqaviləsinin müddəti; 4. Əmək müqaviləsinin bağlandığı gün; 5. İşçinin növbəti
mərhələdə yüksələ biləcəyi vəzifə. Əmək müqaviləsində yuxarıdakılardan hansı mütləq
göstərilməlidir?
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A) 1, 2, 3
B) 1, 3, 4
C) 1, 2, 5
D) 1, 3, 5
E) 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

116. Əmək müqaviləsi hansı formada bağlanır?
A) Yazılı
B) Şifahi
C) Elektron
D) Elan olunmaqla
E) Digital
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

117. Əmək müqaviləsi ilə bağlı fikirlərdən hansı yanlışdır?
A) Əmək müqaviləsində onun hansı müddətə bağlanması göstərilməmişdirsə, həmin
müqavilə müddətsiz bağlanmış hesab edilir
B) İşəgötürən əmək müqaviləsinin şərtlərini birtərəfli qaydada dəyişdirə bilər
C) Əmək müqaviləsi bağlanarkən, həmçinin əmək münasibətlərinə xitam verilənədək Əmək
Məcəlləsi ilə işçilər üçün müəyyən edilmiş hüquq və təminatların səviyyəsi azaldıla bilməz
D) Müddətli əmək müqaviləsi fasiləsiz olaraq 5 ildən artıq müddətə davam edərsə,
müddətsiz əmək müqaviləsi hesab edilir
E) Əmək müqaviləsinə dəyişikliklər yalnız tərəflərin razılığı ilə edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
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118. İşçi tərəfindən əmək funksiyasının yerinə yetirilməsi üçün işəgötürən aşağıdakılardan
hansını təmin etməlidir?
A) Əmək haqqının ödənilməsi
B) Sanitariya və gigiyena normalarına cavab verən iş yerinin yaradılması
C) İstirahət vaxtından istifadə olunmasını
D) İşçilərə əmək funksiyasının icrası üçün zəruri olan avadanlıqların vaxtında verilməsi
E) Hamısı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

119. Aşağıdakılardan hansı iş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsinin məqsədlərndən biri
ola bilməz?
A) Əmək məhsuldarlığını artırmaq
B) Əməyin mühafizəsi tədbirlərini təmin etmək
C) İstehsal sanitariyası və gigiyenasının vəziyyətini müəyyən etmək
D) İş yerlərinin ixtisarına nail olmaq
E) İşin səmərəliliyini artırmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

120. Hansı kateqoriyadan olan işçilər attestasiyası keçirilmir?
A) Təcrübəli işçilər
B) Vətənin müdafiəsi, azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda hərbi əməliyyatlarda iştirak
etmiş işçilər
C) Bir vəzifədə (peşədə) bir ildən az müddətdə çalışan işçilər
D) Rəhbərlikdə təmsil olunan işçilər
E) Həmkarlar ittifaqlarının üzvü olan işçilər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
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121. Aşağıdakılardan hansı əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsaslarından biri ola
bilməz?
A) Tərəflərdən birinin təşəbbüsü
B) İşçinin iradəsinin əleyhinə olaraq əmək müqaviləsini ləğv etməyə məcbur etmək
C) Əmək müqaviləsinin müddətinin qurtarması
D) Əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi
E) Tərəflərin əmək müqaviləsində müəyyən etdiyi hallar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

122. Peşəkarlıq səviyyəsinin, ixtisasının (peşəsinin) kifayət dərəcədə olmadığına görə
işçinin tutduğu vəzifəyə uyğun gəlmədiyi barədə səlahiyyətli orqan tərəfindən müvafiq
qərar qəbul edildikdə işçi ilə bağlanmış əmək müqaviləsi işəgötürən tərəfindən ləğv edilə
bilər. Bu halda işçinin peşəkarlıq səviyyəsinin və ya ixtisasının (peşəsinin) tutduğu vəzifəyə
uyğun olub olmadığına qərar vermə səlahiyyətinə sahib olan qurum hansıdır?
A) Attestasiya komissiyası
B) Müəssisənin tabe olduğu yuxarı təşkilat
C) Müəssisənin kadrlar şöbəsində təşkil edilmiş və müəssisə rəhbərinin sədrliyində
fəaliyyət göstərən daimi komissiya
D) Həmkarlar İttifaqı Komitəsi
E) Heç biri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

123. 1. Heç bir üzürlü səbəb olmadan bütün iş günü işə gəlməmə; 2. Təqsirli hərəkətləri
(hərəkətsizliyi) nəticəsində mülkiyyətçiyə maddi ziyan vurma; 3. Əmək fəaliyyəti
nəticəsində müəssisənin qanuni mənafeyinə ciddi fayda vermə; 4. Fərqində olmadan
istehsal və kommersiya sirrinin yayılmasına səbəb olma; 5. Yaxın qohumunun xəstələnməsi
səbəbilə bütün günü işə gəlməmə; 6. Zəhərli maddələr qəbul edərək sərxoş vəziyyətdə işə
gəlmə. Yuxarıda qeyd olunanlardan hansı işçi tərəfindən əmək vəzifələrinin kobud şəkildə
pozulması hesab edilə bilməz?
A) 1, 2, 6
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B) 4, 5, 6
C) 3, 5, 6
D) 3, 4, 5
E) 1, 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

124. İş şəraitinin xarakterinə görə işi dayandırmaqla işçilərə istirahət və nahar etmək üçün
fasiləasilənin verilməsi mümkün olmadıqda işəgötürən tərəfindən hansı tədbirlər
görülməlidir?
A) İş saatı qısaldılmalıdır
B) İş şəraitində dəyişiklik edilməlidir
C) İşçilərdən nahar fasiləsi olmadan çalışmaqla bağlı iltizam alınmalıdır
D) İş prosesi dayandırılaraq fasilə elan edilməlidir
E) İşçiyə nahar etməyə şərait yaratmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

125. İşçilərin əmək məzuniyyətlərindən istifadə etmək hüququ hansı amildən birbaşa
asılıdır?
A) Vəzifəsindən
B) Peşəsindən
C) Əmək şəraitindən
D) Əmək müqaviləsinin müddətindən
E) Heç birindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

126. Teatr-tamaşa müəssisələrinin, televiziya, radio və kinematoqrafiya qurumlarının bədii
və artist heyətlərinə əmək məzuniyyəti hansı müddətə verilir?
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A) 21 təqvim günü
B) 30 təqvim günü
C) 35 təqvim günü
D) 42 təqvim günü
E) 46 təqvim günü
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

127. Əmək məzuniyyətlərinin verilməsi üçün növbəlilik cədvəli kimin tərəfindən
təsdiqlənir?
A) Həmkarlar İttifaqı Komitəsi
B) İşəgötürən
C) Şöbə/sex rəisi
D) İşçi
E) İctimai nəzarət komitəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

128. Əmək məzuniyyəti ilə bağlı qeyd olunan fikirlərdən hansı yanlışdır?
A) Əmək məzuniyyəti heç bir halda başqa vaxta keçirilə bilməz
B) İşçinin birinci iş ili üçün əmək məzuniyyətindən istifadə etmək hüququ əmək
müqaviləsinin bağlandığı andan etibarən altı ay işlədikdən sonra əmələ gəlir
C) İşəgötürən tərəfindən işçiyə əmək məzuniyyətinin verilməməsi qadağandır
D) Ailə, məişət və başqa sosial məsələləri təxirə salmadan həll etmək məqsədilə işçinin
ödənişsiz məzuniyyətlərdən istifadə etmək hüququ vardır
E) İşləməklə yanaşı təhsil alan işçilərə ödənişli təhsil məzuniyyətləri verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
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129. Hansı halda işçilərin qrup halında ödənişsiz məzuniyyətə buraxılması yolverilməzdir?
A) Təbii fəlakət baş verdikdə
B) İstehsalat qəzaları olduqda
C) Operativ surətdə qarşısı alınmayan hallar mövcud olduqda
D) Epidemiya, sanitariya-gigiyena və ya karantin rejimləri elan olunduqda
E) İşəgötürənin təqsiri üzündən işin dayandırıldığı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

130. Boşdayanma vaxtı əməyin ödənilməsi hansı formada həyata keçirilir?
A) İşçi üçün müəyyən edilmiş dərəcənin tarif (vəzifə) maaşı tam şəkildə ödənilir
B) İşçinin vəzifə maaşının üçdə iki hissəsindən az olmayaraq ödənilir
C) İstehsal bərpa edilənədək maaş ödənilmir
D) Növbəti aylarda maaşdan bərabər hissələrlə tutulmaq şərti ilə qarşılıqlı razılıq əsasında
bir hissəsi ödənilir
E) Əmək haqqı istehsal edilən məhsulun bazar satış qiyməti ilə hesablanaraq natura
formasında ödənilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

131. Hansı hallarda işçinin iş yeri və orta əmək haqqı saxlanılmır?
A) Dairə və məntəqə seçki komissiyasının həlledici səs hüquqlu üzvü olduqda
B) Hərbi və fövqəladə vəziyyətlə əlaqədar, habelə təbii fəlakətin nəticələrinin aradan
qaldırılması üçün müvafiq işlərin görülməsinə cəlb olunduqda
C) Yaşadığı inzibati ərazi vahidindən başqa bölgəyə, habelə xarici ölkələrə köçdükdə
D) Donor olan işçilər tibbi müayinədən keçdikləri, qan və qan komponentlərini verdikləri
gün
E) İşəgötürən tərəfindən istehsalatdan ayrılmaqla əlavə təhsil müəssisələrinə göndərildikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
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132. Əmək və icra intizamının pozulmasına görə işçilər hansı intizam məsuliyyətinə cəlb
edilə bilərlər?
A) Pul və ya qiymətli əşyalar hədiyyə edilə bilər
B) Kollektiv müqavilələrdə nəzərdə tutulub tutulmamasından aslı olmayaraq, aylıq əmək
haqqının 1/4-i məbləğindən çox olmamaq şərtilə cərimə edilə bilər
C) Turist səfərləri yollayışının haqqı ödənilə bilər
D) Töhmət verilə bilər
E) İşçiyə yazılı və ya şifahi qaydada xəbərdarlıq edilə bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

133. İntizam tənbehi işçiyə nə vaxt verilə bilər?
A) İşdə olduğu iş günü ərzində
B) Məzuniyyətdə olduğu müddətdə
C) Ezamiyyətdə olan müddətdə
D) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi müddət ərzində
E) İstirahət günündə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

134. Maddi ziyan kim tərəfindən ödənilməlidir?
A) Ziyan vuranın tabe olduğu xətti rəhbəri
B) Ziyan vurmaqda təqsirli olan tərəf
C) İcbarı Sığorta Bürosu
D) Sığorta şirkəti
E) Müəssisəyə rəhbərlik edən şəxs
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
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135. Hansı kargüzarlıq xidmətinin əsas vəzifələrindən biri deyildir?
A) Daxil olan sənədləri qəbul edərək qeydiyyatını aparmaq
B) Sənədlərin surətlərini çıxarmaq, çoxaltmaq
C) Sənədləri işlərin nomenklaturu üzrə formalaşdırmaq və arxivə təhvil vermək
D) Sənədləri qoruyub saxlamaq və xidməti zərurətlə əlaqədar onlardan istifadəni təmin
etmək
E) Sənədlərin icrası ilə bağlı müəssisənin rəhbərliyindən arayış tələb etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat, Heydər Əliyev, Bakı şəhəri, 27.02.2003, Fərman № 935

136. Sənədin düzgün tərtibi, məzmununun aydın ifadə edilməsi və üslubu, tapşırığın
vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi bilavasitə kimin vəzifəsidir?
A) Sənəd ünvanlanan strukturun rəhbərinin
B) İcraçının
C) Sənədə dərkənar qoyan rəhbər işçinin
D) Sənədi qəbul edib qeydiyyatını aparan işçinin
E) Sənədin ünvanlandığı təşkilatda çalışan hər kəsin
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat, Heydər Əliyev, Bakı şəhəri, 27.02.2003, Fərman № 935

137. Sənədin təşkilat daxilində razılaşdırılması tələb olunduqda bu kimlər arasında həyata
keçirilir?
A) Sənədin hazırlandığı struktur bölməsinin işçiləri arasında
B) Sənədin cavablandırılması üçün göndərildiyi təşkilatla
C) Müvafiq struktur bölmələrinin rəhbərləri arasında
D) Aidiyyəti üzrə müxtəlif təşkilatlar arasında
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E) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat, Heydər Əliyev, Bakı şəhəri, 27.02.2003, Fərman № 935

138. Göstərilənlərdən hansı sənədin, ona rəsmi xarakter və hüquqi qüvvə verilməsi
məqsədilə rəsmiləşdirilməsi vasitələrindən biri deyil?
A) İmzalanma
B) Təsdiq edilmə
C) Qeydə alınma
D) Möhür vurulma
E) Surətinin çıxarılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat, Heydər Əliyev, Bakı şəhəri, 27.02.2003, Fərman № 935

139. Hansı sənədlərin təsdiq edilməsinə ehtiyac yoxdur?
A) Vətəndaş müraciətlərinə cavab məktublarının
B) Əsasnamələrin
C) Yoxlama-təftiş xarakterli aktların
D) İşlərin qəbulu və təhvili aktlarıın
E) Təşkilat rəhbərliyinin zəruri hesab etdiyi sənədlərin
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat, Heydər Əliyev, Bakı şəhəri, 27.02.2003, Fərman № 935

140. Hansı tədbirlərin protokolları hazırlanır?
A) Görüşlərin
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B) İclas və müşavirələrin
C) İş gününün sonunda
D) İşlərin, o cümlədən mal-materialın təhvil verilməsinin
E) Sənədlərin qəbulunun
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat, Heydər Əliyev, Bakı şəhəri, 27.02.2003, Fərman № 935

141. İmzalanmış sənədlər qeydiyyatının aparılması və göndərilməsi üçün kimə verilir?
A) Struktur bölmənin rəhbərinə
B) Poçt xidmətinə
C) Kargüzarlıq xidmətinə və ya kargüzarlığa məsul işçiyə
D) Kuryerə
E) İcraçıya
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat, Heydər Əliyev, Bakı şəhəri, 27.02.2003, Fərman № 935

142. Kargüzarlıq xidməti tərəfindən sənədlərdə müvafiq çatışmazlıqlar aşkar edildikdə
hansı tədbir görülür?
A) Çatışmazlıqlar aradan qaldırılır
B) Sənəd imzalayana qaytarılır
C) Sənəddəki çatışmazlıqlara görə rəhbərliyə müvafiq arayış hazırlanır
D) Sənədlər icraçılara qaytarılır
E) Rəhbərliyə irad bildirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat, Heydər Əliyev, Bakı şəhəri, 27.02.2003, Fərman № 935
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143. Daxil olan və göndərilən sənədlərin, o cümlədən nəzarətdə olan və digər ən mühüm
sənədlərin qəbulu və təhvili necə aparılır?
A) Müvafiq kitabda qeyd aparılmaqla
B) Yalnız təşkilatın rəhbərinin göstərişi ilə
C) Yalnız ən mühim sənədlərin qeydiyyatı aparılmaqla
D) Yalnız vətəndaş müraciətlərinin qeydiyyatı aparılmaqla
E) Seçilərək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat, Heydər Əliyev, Bakı şəhəri, 27.02.2003, Fərman № 935

144. Sənədlərin qeydə alınmasını kimlər həyata keçirir?
A) Struktur bölməsinin bütün işçiləri
B) Sənədin icraçısı təyin edilmiş işçilər, hər kəs icrasında olan sənədi
C) Struktur bölməsinin rəhbəri
D) Struktur bölmələrinin kargüzarlıq üçün məsul olan əməkdaşları
E) Yuxarı təşkilatda qeydiyyatdan keçirilmiş sənədlərin təkrar qeydiyyatına ehtiyac yoxdur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat, Heydər Əliyev, Bakı şəhəri, 27.02.2003, Fərman № 935

145. Sənədlərin və onlarda olan tapşırıqların icrasına nəzarəti kim həyata keçirir?
A) Sənədi icraya qəbul etmiş əməkdaşlar
B) Struktur bölmələrinin kargüzarlıq üçün məsul olan əməkdaşları
C) Struktur bölməsinin bütün işçiləri
D) Təşkilat rəhbərlərinin kargüzarlıq işinə nəzarət edən müavinləri
E) Təşkilatların, struktur bölmələrinin rəhbərləri
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat, Heydər Əliyev, Bakı şəhəri, 27.02.2003, Fərman № 935

146. Sənədin icra müddəti hansı hallarda və kim tərəfindən uzadıla bilər?
A) Təşkilat rəhbərinin göstərişi ilə
B) İcraçının (icraçıların) əsaslandırılmış yazılı xahişi ilə, təşkilat rəhbəri tərəfindən
C) Müraciəti ünvanlamış tərəfin razılığı ilə, yuxarı təşkilat tərəfindən
D) İcraçının (icraçıların) əsaslandırılmış yazılı xahişi ilə, kargüzarlıq üçün məsul olan
əməkdaşı tərəfindən
E) İcraçının bununla bağlı rəhbərliyə yazılı və ya şifahi məlumat verməsi kifayət edir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat, Heydər Əliyev, Bakı şəhəri, 27.02.2003, Fərman № 935

147. İcra edilmiş sənədlər qanunvericiliyə uyğun olaraq arxivə təhvil verilməmişdən əvvək
necə saxlanılır?
A) Təsdiq edilmiş iş nomenklaturuna uyğun olaraq formalaşdırılmış qovluqlarda
B) İşçilər icraya qəbul etdikləri sənədləri şəxsi qovluqlarda saxlayırlar
C) Struktur bölmənin rəhbərinin bilavasitə sərəncamında
D) İcrası tamamlanmış sənədlər birbaşa arxivə təhvil verilir
E) Yuxarı təşkilatın aidiyyəti struktur bölməsinə təhvil verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat, Heydər Əliyev, Bakı şəhəri, 27.02.2003, Fərman № 935

148. İşçilərə ilkin təlimatı kim keçir?
A) Əməyin mühafizə şöbəsinin mühəndisi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

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

149. 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

150. 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

151. İş yerində təlimat öz növbəsində hansı təlimatlara bölünür?
A) İlkin, giriş və növbədənkənar
B) İlkin, vaxtaşırı, növbədənkənar və birdəfəlik

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

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

152. 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

153. 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

154. Təhlükəli və zərərli amillər hansı qruplara bölünür?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

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

155. 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

156. 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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

157. 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

158. 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

159. 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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi. Məlumat kitabı. Bakı, 2003. Səh. 127

160. 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

161. 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

162. 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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Resperator və əleyhqazlardan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

163. 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

164. 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

165. İstehsalat təhlükəsi və ya zərərli amillərin təsirinin qarşısını alan və ya azaldan
vasitələr necə adlanır?
A) Təhlükəsizlik vasitələri
B) Mühafizə vasitələri
C) Kollektiv vasitələri

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Xilasetmə vasitələri
E) Xəbərvermə vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunları

166. 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

167. 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

168. Yanğın həyəcan siqnalı verilərkən hansı fəaliyyətləri yerinə yetirmək lazımdır?
A) İşi dayandırmaq, toplantı məntəqəsinə getmək və növbəti komandanı gözləmək

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

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

169. 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

170. 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

171. Bədbəxt hadisə baş verən zamanı ilk növbədə iş rəhbərinin vəzifəsi:

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

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

172. 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

173. 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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

174. 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

175. 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

176. 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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

177. 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

178. 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

179. 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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

180. 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

181. 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

182. 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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

183. 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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

