Mühəndis (Nəqliyyat üzrə) vəzifəsi üzrə test tapşırıqları
1. Avtomobil ilə yük daşınma müqaviləsinin bağlanmasına hansılar aiddir?
A) Əmtəə-nəqliyyat qaiməsi iki nüsxədə tərtib edilməlidir
B) Əmtəə-nəqliyyat qaiməsi üç nüsxədə tərtib edilir
C) Əmtəə-nəqliyyat qaiməsi bir nüsxədə tərtib edilir
D) Əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin düzgün tərtib olunmaması daşıma müqaviləsinin etibarsız
hesab edilməsinə əsas verir
E) Yüklərin daşınmaya qəbul edilməsi üçün əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin tərtib edilməsi əsas
şərt sayılmır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

2. Yüklü avtonəqliyyat yolda nəzarətedici orqanlar tərəfindən saxlanıldıqda hansı hallar
doğrudur?
A) Yubadılma müddəti çatdırılma vaxtına əlavə edilmir
B) Avtonəqliyyat vasitəsinin yubadılması barədə hər hansı qeydlər aparılmır
C) Avtonəqliyyat vasitəsinin yalnız 6 saatdan çox yubadılması hallarında yol vərəqəsində
qeydlər aparılır
D) Yükgöndərən yükün çatdırılmasının gecikdirilməsi haqqında daşıyıcı tərəfindən
xəbərdar edilmir
E) Yubadılma müddəti çatdırılma vaxtına əlavə edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

3. Yükgöndərən (ekspeditor) yükü hansı hallarda daşımaya təqdim edə bilməz?
A) Əmtəə təyinatlı yüklər xüsusi taralarda qablaşdırılmadıqda
B) Ərzaq məhsullarının ümumi təyinatlı avtomobildə daşınması hallarında

C) Əmtəə təyinatlı yüklərə dair əmtəə-nəqliyyat qaiməsi tərtib edilmədikdə
D) Su və dizel yanacağının bir avtonəqliyyat vasitəsilə daşınması zamanı
E) Ərzaq məhsullarının ümumi təyinatlı avtomobildə plastik taralarda uzun müddət
daşınması hallarında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

4. Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması qaydaları hansı avtomobil daşımalarına şamil
edilmir?
A) Fiziki şəxslərin istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə kommersiya daşımalarına
B) Kommunal xidmətlərə məxsus avtonəqliyyat vasitələri ilə yerinə yetirilən daşımalara
C) Şəhər ərazisində saat 24:00-dan 6:00-dək həyata keçirilən yük avtomobil daşımalarına
D) Xüsusi konstruksiyalı avtomobillərlə həyata keçirilən nəqliyyat işlərinə
E) Şəhər ərazisində saat 21:00-dan 6:00-dək həyata keçirilən yük avtomobil daşımalarına
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

5. Netto və ya Brutto anlayışları üçün hansı variantlar doğrudur?
A) Netto yükün tarasız çəkisidir
B) Brutto yükün tarasız çəkisidir
C) Netto yükün tara ilə birlikdə çəkisidir
D) Netto və Brutto yükün həcmini bildirir
E) Netto yükün çəkisini və Brutto yükün həcmini bildirir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

6. 10 kubmetr həcmli banı olan Ford Cargo 3532 markalı yükünü özü boşaldan avtomobil
ilə hansı yükləri bir dəfəyə daşımaq olar?
A) 24 ton qum
B) 15 ton çınqıl
C) 22 ton çınqıl
D) 34 ton mişar daşı
E) 40 ton mişar daşı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

7. Daşınma müqaviləsində başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, avtomobilə yükün yüklənməsi
və boşaldılması hansı qaydalarla yerinə yetirilir?
A) Yükün yüklənməsi yükgöndərən tərəfindən yerinə yetirilməlidir
B) Yükün yüklənməsi daşıyıcı tərəfindən yerinə yetirilməlidir
C) Yükün bərkidilməsi sürücü tərəfindən yerinə yetirilməlidir
D) Yükün örtülməsi və sarınması sürücü tərəfindən yerinə yetirilməlidir
E) Yükün örtülməsi və sarınması ekspediter tərəfindən yerinə yetirilməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

8. Avtomobilə yükün yüklənməsi və boşaldılması işinə nəzarətlə bağlı müddəalar
hansılardır?
A) Yükgöndərən yükün sürücü tərəfindən bərkidilməsi prosesinə nəzarət etməlidir
B) Yükgöndərən daşıyıcı tərəfindən yükün yükləmə - boşaltma işinə nəzarət etməlidir
C) Yükgöndərən sürücünün qapıları bağlamasına nəzarət etməlidir

D) Daşıyıcı yükün bərkidilməsi prosesinə nəzarət etməlidir
E) Yükalan sürücünün yükləri boşaltmasına nəzarət etməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

9. Sifarişçi daşıyıcıya qarşı hansı hallarda pretenziya irəli sürə bilər?
A) Yükün əskik yüklənməsi sürücü tərəfindən əmtəə-nəqliyyat qaiməsində qeyd edildikdə
B) Yükün itirilməsi
C) Tezkorlanan yük müəyyən olunmuş temperatur rejimi pozulmamaqla yükalana
çatdırıldıqda, lakin yük korlandıqda
D) Yükün dəyərinin yükgöndərən tərəfindən azaldılaraq göstərilməsi
E) Yükün çatdırılma müddətinin tezləşdirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

10. Daşıma pretenziyasında əsas olaraq nələr göstərilməlidir?
A) Yükün xarab olma müddəti
B) Sürücünün sürücülük vəsiqəsinin nömrəsi
C) Sürücünün sürücülük vəsiqəsinin verilmə tarixi
D) Yükün çatdırılma nöqtəsində bazar qiyməti
E) Pretenziyanın qısa təsviri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

11. Metal və metal məmulatlarının yüklənməyə təqdim edilməsi qaydaları hansılardır?

A) Uzunölçülü metal prokat (polad prokat, künclük prokat və şveller) - hər biri ayrıayrılıqda
B) Kiçikölçülü metal məmulatları (bolt, qayka, şayba, vint, mıx və s.) - hər biri ayrı-ayrılıqda
C) Polad kanatlar - açılmış və uzadılmış şəkildə
D) Uzunölçülü metal prokat (polad prokat, künclük prokat və şveller) - qalaqlanmış dəst
şəklində
E) Polad kanatlar - 36 metr uzunluqda kəsilmiş və 12 metr uzunluqda qatlanmış şəkildə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

12. Daşıyıcı və sifarişçi daşıma müqaviləsinin yerinə yetirilməməsinə görə cərimənin
ödənilməsindən hansı hallarda azad edilirlər?
A) Avtomobilin yolda qəzaya uğraması
B) Təbii xarakterli hadisələr - sellər və yanğınlar zamanı
C) Yüklərin və ya avtomobilin oğurlanması
D) Yüklərin və ya avtomobilin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən həbs edilməsi
E) Daşıyıcı və sifarişçinin fərqli ölkələrin vergi ödəyiciləri olması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

13. Daşıyıcı yükün itirilməsi, əskik çıxması, korlanması və ya zədələnməsinə görə
məsuliyyətdən hansı hallarda azad edilir?
A) Yükün əskik çıxması onun təbii azalma normasını aşmadıqda
B) Yükalan əmtəə-nəqliyyat qaiməsində müvafiq qeyd apardıqda
C) Avtomibil cərimə meydançasında nəzarətsiz qaldıqda
D) Yük yükgöndərənin pozulmamış plombları və nasaz avtonəqliyyat vasitəsilə daşınarsa

E) Avtomobili iki sürücü idarə etdikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

14. Avtobus sayılan anlayışlar hansı variantlarda düzgün göstərilib?
A) Vaqon kompanovkalı və sürücünün oturacaq yerləri olan avtonəqliyyat vasitəsi
B) Yalnız insanların daşınması üçün nəzərdə tutulan avtonəqliyyat vasitəsi
C) Sürücünün oturacaq yeri daxil olmaqla, oturacaq yerlərinin sayı 7 olan avtonəqliyyat
vasitəsi
D) Sürücünün oturacaq yeri nəzərə alınmamaqla, sərnişin oturacaq yerlərinin sayı 9 olan
avtonəqliyyat vasitəsi
E) Sürücünün oturacaq yeri daxil olmaqla, oturacaq yerlərinin sayı 9 olan avtonəqliyyat
vasitəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 01 aprel
2008-ci il

15. Sürücüdə əmtəə-nəqliyyat qaiməsindən başqa, yükə aid hansı müşayiətedici sənədlər
ola bilər?
A) Sürücülük peşəkarlığı sənədi
B) Uyğunluq sertifikatı
C) Taxoqram kartı
D) Yüklərin istifadəsinin təyinat sahəsi
E) Yükdaşımaya icazə kartı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 01 aprel
2008-ci il

16. Məsafədən asılı olaraq daşımaların hansı növləri var?
A) Texnoloji daşımalar
B) Uzun daşımalar
C) Bələdiyyə daşımaları
D) Sürətli daşımalar
E) Məhəlli daşımalar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов
н/Д, 2008

17. Yüklərin daşınması üçün nəqliyyat vasitələrinin effektivliyi hansı variantlarda düzgün
müəyyən edilib (məsafəyə görə)?
A) Avtomobil nəqliyyatı - 400-500 km məsafəyə daşımalar daha effektivdir
B) Avtomobil nəqliyyatı - 3400-3600 km məsafəyə daşımalar daha effektivdir
C) Hava nəqliyyatı - 600-500 km məsafəyə daşımalar daha effektivdir
D) Dəmiryol nəqliyyatı ilə daşımalar - 600-500 km üçün daha effektivdir
E) Hava nəqliyyatı - 600-500 km məsafəyə daşımalar daha effektivdir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов
н/Д, 2008

18. Yanacaq sərfinin xətti normaları (hər 100 km yürüşə görə yanacaq sərfi) hansı hallarda
artırılır?
A) Avtomobillərin yeni sürücü tərəfindən istismarı zamanı birinci 1000 km yürüşə görə
B) Yüklərin daşınması üçün avtomobilin yüksək sürətlə hərəkəti tələb olunduğu şəraitdə
C) Əsaslı təmirdən çıxmış və təzə avtomobillərin istismarı zamanı birinci 1000 km yürüşə
görə

D) Avtomobillərin yeni sürücü tərəfindən istismarı zamanı birinci 5000 km yürüşə görə
E) Qızdırıcı peçin istifadə olunduğu hallarda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi və
istismar xərclərinin normaları haqqında 120 №-li qərar. Bakı, 18 iyul 2011-ci il

19. Avtomobillər şəhərdənkənar təkmilləşdirilmiş örtüklü yollarda işləyən zaman yanacaq
sərfi normallarının dəyişməsi hansı cavablarda düzgün ola bilər?
A) Yanacaq sərfinin xətti normaları 12 faiz artırıla bilər
B) Yanacaq sərfinin xətti normaları 5 faiz azaldıla bilər
C) Yanacaq sərfinin xətti normaları 20 faiz artırıla bilər
D) Yanacaq sərfinin xətti normaları 5 faiz artırılır
E) Yanacaq sərfinin xətti normaları 30 faiz azaldıla bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi və
istismar xərclərinin normaları haqqında 120 №-li qərar. Bakı, 18 iyul 2011-ci il

20. Qaynaq montaj işləri üçün avtoemalatxanaya (UPRS markalı - KAMAZ 43118 şassisi
üzərində) aid cavabları göstərin.
A) Tam kütləsi 8 tona qədərdir
B) Qaz-neft borularının səyyar təmiri üçündür
C) Qaynaq işləri üçün generator gücü avtomobillərin əsas mühərrikindən götürülür
D) Yalnız traktor və avtomobillərin səyyar təmiri üçündür
E) Tam kütləsi 5 tondur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Спецтехника для нефтяного и газового комплекса (справочник). Омск.:
СибАДИ, 2008

21. Avtomobillərin hansı istismar tsiklləri vardır?
A) Gecə saatlarda istismar tsikli
B) Şəhər istismar tsikli
C) Fasiləsiz tsikl
D) 3 növbəli istismar tsikli
E) 2 növbəli istismar tsikli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.au.edu.az/upload-files/menu/ipekyolu/4_-_2015.pdf, (20.04.2019)/
Avtomobil və traktorlarda nəqliyyat yanacaq normasının sınaq üsulu ilə
müəyyənləşdirilməsi metodikası

22. Şəhər istismar tsiklinə hansı cavablar aiddir?
A) Sürət dəyişikliyi nadir hallarda baş verir
B) Stabil optimal hərəkət sürəti ilə xarakterizə edilir
C) Sürət tez-tez və böyük intervallarda dəyişir (0-60 km/saat)
D) Avtomobil uzun məsafələrə hərəkət edir
E) Aşağısürətli və kiçiktəcilli hərəkətlə xarakterizə edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.au.edu.az/upload-files/menu/ipekyolu/4_-_2015.pdf, (20.04.2019)/
Avtomobil və traktorlarda nəqliyyat yanacaq normasının sınaq üsulu ilə
müəyyənləşdirilməsi metodikası

23. “CE” vә “D” kateqoriyalarına daxil olan nәqliyyat vasitәlәrini neçə yaşlarında olan
şəxslərin idarə etməsinə icazə verilir?
A) 16 yaşlı şəxslər
B) 18 yaşlı şəxslər
C) 19 yaşlı şəxslər

D) 35 yaşlı şəxslər
E) 20 yaşlı şəxslər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı, 03 iyul 1998-ci il

24. Kateqoriyalara müvafiq olaraq nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququna malik olan
yaş qruplarını göstərin.
A) “A” kateqoriyasına daxil olan nәqliyyat vasitәlәrini idarәetmә hüququ - 14 yaş
B) “A” kateqoriyasına daxil olan nәqliyyat vasitәlәrini idarәetmә hüququ - 16 yaş
C) “B” kateqoriyasına daxil olan nәqliyyat vasitәlәrini idarәetmә hüququ - 18 yaş
D) “C” kateqoriyasına daxil olan nәqliyyat vasitәlәrini idarәetmә hüququ - 19 yaş
E) “C” kateqoriyasına daxil olan nәqliyyat vasitәlәrini idarәetmә hüququ - 21 yaş
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı, 03 iyul 1998-ci il

25. Mexaniki nәqliyyat vasitәsinin sürücüsü yol-nәqliyyat hadisәsi zamanı nə etməlidir?
A) Kənar şəxslərin zәrәrçәkәnlәrә tibbi yardım göstәrmәsinə icazə verməməlidir
B) Öz avtomobili ilə yaxınlıqdakı polis idarəsinə getməlidir
C) Öz avtomobili ilə yaxınlıqdakı yol polis şöbəsinə getməlidir
D) Nәqliyyat vasitәsini yerindәn tәrpәtmәmәlidır
E) Avtomobilin təcili evakuasiyası üçün tədbirlər görməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı, 03 iyul 1998-ci il

26. Minik avtomobillərinin hәrәkәt sürәtinin həddləri hansı cavablarda düzgün göstərilib?

A) Avtomagistrallarda - saatda 90 kilometrdәn çox olmayan sürәtlә
B) Avtomagistrallarda - saatda 110 kilometrdәn çox olmayan sürәtlә
C) Başqa yollarda - saatda 70 kilometrdәn çox olmayan sürәtlә
D) Avtomagistrallarda - saatda 122 kilometrdәn çox olmayan sürәtlә
E) Yaşayış mәntәqәlәrində - saatda 70 kilometrdәn çox olmayan sürәtlә
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı, 03 iyul 1998-ci il

27. Xətdə çıxan avtomobilin şinlərinə tələblər hansılardır?
A) Minik avtomobillәri şinlәrinin protektorundakı naxışların qalmış hündürlüyü 0,8 mmdәn az olmamalıdır
B) Minik avtomobillәri şinlәrinin protektorundakı naxışların qalmış hündürlüyü 1,6 mmdәn az olmamalıdır
C) Minik avtomobillәri şinlәrinin protektorundakı naxışların qalmış hündürlüyü 2,6 mmdәn az olmamalıdır
D) Yük avtomobillәrinin şinlәrinin protektorundakı naxışların qalmış hündürlüyü 2 mmdәn az olmamalıdır
E) Avtobusların şinlәrinin protektorundakı naxışların qalmış hündürlüyü 1,0 mm-dәn az
olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı, 03 iyul 1998-ci il

28. Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşınması qaydalarına görə inzibati cərimələr
hansı hallarda düzgün göstərilib?
A) Əmtəə təyinatlı yüklərin əmtəə-nəqliyyat qaiməsi ilə rəsmiləşdirilmədən daşınmasına
görə 10 manat məbləğində cərimə edilir
B) Əmtəə təyinatlı yüklərin əmtəə-nəqliyyat qaiməsi ilə rəsmiləşdirilmədən daşınmasına
görə cərimə nəzərdə tutulmur

C) Avtobusların sərnişinlərlə yanacaqdoldurma məntəqəsinə daxil olmasına görə cərimə
nəzərdə tutulmur
D) Avtobusların sərnişinlərlə yanacaqdoldurma məntəqəsinə daxil olmasına görə 500
manat cərimə nəzərdə tutulmur
E) Əmtəə təyinatlı yüklərin əmtəə-nəqliyyat qaiməsi ilə rəsmiləşdirilmədən daşınmasına
görə 20 manat məbləğində cərimə edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası İnzibati xətalar məcəlləsi. Bakı, 2017

29. Nəqliyyat prosesinə hansı əməliyyatlar daxildir?
A) "Texniki qulluq - 1" işləri
B) Yükləmə
C) "Texniki qulluq -2" işləri
D) Cari təmir əməliyyatları
E) Gündəlik baxış
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов
н/Д, 2008

30. Avtonəqliyyat müəssisənin hərəkət tərkibinin siyahı sayı hesablanarkən nələr nəzərə
alınır?
A) Səyyar avadanlıqların sayı
B) Dartıcı və yarımqoşquların bir avtomobil kimi sayı
C) Müəssisənin ərazisində olan, lakin müəssisəyə aid olmayan avtomobillər
D) Avtomobillərın ümumi sayı
E) Silinmiş, lakin müəssisənin ərazisində olan avtomobillər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов
н/Д, 2008

31. Avtomobilin təmirə dayanma günləri sayına hansılar daxildir?
A) İstirahət və bayram günləri
B) Yalnız cari təmirə dayanma günləri
C) Gündəlik qulluq aparılan günlər
D) Yalnız qəzalar nəticəsində planlaşdırılmamış günlər
E) Əsaslı təmirə dayanma günləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов
н/Д, 2008

32. "Yükgötürmə qabiliyyətindən statistik istifadə əmsalı" hansı cavablarda düzgün
hesablanıb?
A) Yükgötürmə qabiliyyəti 10 ton olan avtomobil 8 ton yük daşıyarsa, yükgötürmə
qabiliyyətindən statistik istifadə əmsalı 1,2-yə bərabər olar
B) Yükgötürmə qabiliyyəti 10 ton olan avtomobil 10 ton yük daşıyarsa, yükgötürmə
qabiliyyətindən statistik istifadə əmsalı 0-a bərabər olar
C) Yükgötürmə qabiliyyəti 10 ton olan avtomobil 12 ton yük daşıyarsa, yükgötürmə
qabiliyyətindən statistik istifadə əmsalı 2-ə bərabər olar
D) Yükgötürmə qabiliyyəti 10 ton olan avtomobil 10 ton yük daşıyarsa, yükgötürmə
qabiliyyətindən statistik istifadə əmsalı 1,5-ə bərabər olar
E) Yükgötürmə qabiliyyəti 10 ton olan avtomobil 5 ton yük daşıyarsa, yükgötürmə
qabiliyyətindən statistik istifadə əmsalı 0,15-ə bərabər olar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов
н/Д, 2008

33. Daşıyıcı ilə sifarişçi arasında hansı müqavilələr bağlanıla bilər?

A) Sürücü ilə şifahi razılaşma
B) TİR Kornet müqaviləsi
C) Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması müqaviləsi
D) Sürətli çatdırılma müqaviləsi
E) İnkoterms müqaviləsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

34. Qaz kəmərlərinin qazla üfürülməsi və sınağı zamanı əhatəyə alınmış sahədə hansı hallar
qadağandır?
A) Avtomobilin kabinasında oturmaq
B) Avtomobilin mühərrikinin söndürülməsi
C) Avtomobilin mühərrikinin işlək olması
D) Avtomobilin qapılarının açıq saxlanması
E) Respiratorsuz işləmək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı, 2011

35. Avtosisternlərin mayeləşdirilmiş qazlarla doldurulması prosesi zamanı hansı
təhlükəsizlik tədbirləri təmin edilməlidir?
A) Avtosistern normadan 30 faiz az doldurulmalıdır
B) Qazların avtosisternlərlə daşınması "Təhlükəli yüklərin daşınması Qaydaları”-nın
tələblərinə cavab verməlidir
C) Qazların avtosisternlərlə daşınmasına hər hansı xüsusi tələb yoxdur
D) Avtosisterndən qazı boşaldan zaman rezin-parça qollardan qalıq qazların tam
çıxarılmasına yol vermək olmaz

E) Avtosistern normadan 5-10 faiz artıq doldurulmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı, 2011

36. Qaz balonlarının daşınması hansı hallarda qaydaları pozmur?
A) İstənilən adi banlı avtomaşınlarda daşındıqda
B) Yuvalı taxta buruslardan və rezin yaxud kəndir halqalardan istifadə etməklə adi banlı
avtomaşınlarda daşındıqda
C) Pikap tipli avtomobillərin arxasında 1200 litr həcmində daşındıqda
D) Kiçik yükgötürmə qabiliyyətli avtomobillərin arxasında 1500 litr həcmindən az
daşındıqda
E) Pikap tipli avtomobillərin arxasında 1500 litr həcmində daşındıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı, 2011

37. Yük avtomobilin yüklə birlikdə hündürlüyü hansı cavablardakılara uyğun olarsa, xüsusi
icazəsiz xətdə çıxa bilər?
A) 4,5 metr
B) 4 metr
C) 4,3 metr
D) 5 metr
E) 4,4 metr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət
edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki parametrləri. Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 104 №-li Qərarı. Bakı, 07 iyul 2009-cu il

38. Hansı hallarda ikioxlu avtomobil xətdə xüsusi icazə almadan istismar oluna bilər?
A) Tam kütləsi 10 ton olarsa
B) Tam kütləsi 21 ton olarsa
C) Tam kütləsi 20 ton olarsa
D) Tam kütləsi 19 ton olarsa
E) Tam kütləsi 22 ton olarsa
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət
edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki parametrləri. Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 104 №-li Qərarı. Bakı, 07 iyul 2009-cu il

39. Yol vərəqəsinin vəzifəli şəxslər tərəfindən doldurulması hansı cavablarda düzgün
göstərilib?
A) Yol vərəqində sürücünün adı və nəqliyyat vasitəsinin adı mexanik tərəfindən doldurulur
B) Yol vərəqində sürücünün adı və nəqliyyat vasitəsinin adı dispetçer tərəfindən doldurulur
C) “Sayğacın göstəricisi, km.” məlumatları dispetçer tərəfindən doldurulur
D) “Sayğacın göstəricisi, km.” məlumatları sürücü tərəfindən doldurulur
E) Nəqliyyat vasitəsini texniki cəhətdən saz halda qəbul etdiyinə görə dispetçer imza atır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi, forma və rekvizitləri və onların doldurulması
qaydası. Qeydiyyat № 2671. Bakı, 28 fevral 2001-ci il

40. Nəqliyyat tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra yol vərəqi hansı müddətlərdə mühasibatlığa
təqdim edilməlidir?
A) Tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra 7 gün müddətində
B) Tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra 10 gün müddətində
C) Tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra 30 gün müddətində
D) Tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra 1 gün müddətində

E) Tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra 5 gün müddətində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi, forma və rekvizitləri və onların doldurulması
qaydası. Qeydiyyat № 2671. Bakı, 28 fevral 2001-ci il

41. Avtomobil ilə yük daşınmasının təşkili haqqında müqavilə olduqda, sifarişçi daşıyıcıya
tələbnaməni hansı zamanlarda təqdim edə bilər?
A) Daşınmanın başlanmasına 48 saat qalmış
B) Daşınmanın başlanmasına 24 saat qalmış
C) Daşınmanın başlanmasına 18 saat qalmış
D) Daşınmanın başlanmasına 6 saat qalmış
E) Daşınmanın başlanmasına 12 saat qalmış
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

42. Hansı yüklərin sifarişçi tərəfindən müşayiəti təşkil edilməlidir?
A) Qiymətli daşların və metalların
B) Dizel yanacağının
C) Maye yanacaqların
D) Kerosin yanacağının
E) Benzin və qazolin yanacağının
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

43. Xüsusi yüklərin daşınması üçün avtonəqliyyat vasitəsinin təchiz edilməsi kimlər
tərəfindən həyata keçirilir?

A) Daşıyıcı tərəfindən öz hesabına yerinə yetirlir
B) Sifarişçi tərəfindən daşıyıcının vəsaiti hesabına yerinə yetirlir
C) Daşıyıcının yazılı razılığı ilə sifarişçi tərəfindən öz vəsaiti hesabına yerinə yetirilir
D) Daşıyıcının vəsaiti hesabına xüsusi müəssisələrdə yerinə yetirilir
E) Yükgöndərənə məxsus olan bütün qurğular boşaltma işləri bitdikdən sonra daşıyıcı
tərəfindən nəqliyyat müəssisəsinə təhvil verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

44. Avtonəqliyyat vasitəsinin yüklənmə-boşaltma əməliyyatlarının başlama və bitmə
vaxtları hansılardır?
A) Yükün avtonəqliyyat vasitəsinə yüklənməsi yük yerinin qapısı bağlandığı andan başa
çatmış hesab olunur
B) Avtomobilə yükləmənin başlanma vaxtı sifarişçinin ünvana gəlməsi anından hesablanır
C) Yüklənmə üçün gəlib çatma vaxtı sürücü tərəfindən gəlməsi haqqında yükgöndərənə
məlumat verməsi anından hesablanır
D) Yüklənmə üçün gəlib çatma vaxtı yol vərəqəsinin yükgöndərənə təqdim edilməsi
anından hesablanır
E) Boşaldılma üçün gəlib çatma vaxtı sürücü tərəfindən gəlməsi haqqında yükalana
məlumat verməsi anından hesablanır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

45. Yükün daşınmasına görə ödəmələrin hansı qaydaları vardır?
A) Yükün daşınmasına görə daşıyıcıya sifarişçi tərəfindən ödənilməli olan daşıma haqqı
yalnız tam şəklidə və nağd formada ödənilməlidir
B) Yükün daşınmasına görə daşıyıcıya sifarişçi tərəfindən ödənilməli olan daşıma haqqı
avans şəklində ödənilməlidir

C) Daşıma haqqının ödənilməsi daşıma həyata keçirildikdən 10 gün sonra ödənilməlidir
D) Daşıyıcı avans aldıqdan sonra 3 gün ərzində daşımanı başlamadıqda, 3 bank günü
ərzində avansın 2 mislini sifarişçiyə qaytarmalıdır
E) Daşıma haqqının ödənilməsi daşıma həyata keçirildikdən 32 gün sonra 3 bank günü
ərzində nağdsız hesablaşma ilə ödənilməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

46. Daşıyıcı və sifarişçi arasında mübahisəli hallarda avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin
daşınması üçün bağlanan Aktla bağlı variantlar doğrudur?
A) Akt iki nüsxədə tərtib edilir
B) Aktın üçüncü nüsxəsi əmtəə-nəqliyyat qaiməsi və yol vərəqəsi ilə birlikdə yükalana
verilir
C) Akt bir nüsxədə tərtib edilir
D) Akt üç nüsxədə tərtib edilir
E) Aktın dördüncü nüsxəsi əmtəə-nəqliyyat qaiməsi və yol vərəqəsi olmadan sürücüyə
təqdim edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

47. Daşıma pretenziyası ilə bağlı müddətlər hansı variantlarda düzgün göstərilib?
A) Yükün daşınması ilə bağlı pretenziyalar yükün qəbulundan sonra 1 il ərzində verilə bilər
B) Yükün itirilməsinə görə pretenziyalar yükün qəbulundan ən gec 3 gün ərzində
verilməlidir
C) Daşıyıcı pretenziyaya baxılmasının nəticəsi barədə sifarişçiyə 10 gün müddətindən gec
olmayaraq məlumat verməlidir
D) Yükün itirilməsinə görə pretenziyalar yükün qəbulundan 10 gün sonra verilə bilər

E) Daşıyıcı 10 gün müddətində pretenziyaya cavab vermədikdə, sifarişçi daşıyıcıya qarşı
iddia irəli sürə bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

48. Yük daşınması ilə bağlı iddialar daşınmadan nə qədər vaxt keçdikdən sonra verildikdə
qəbulediləndir?
A) Daşınmadan 3 ay keçdikdə
B) Daşınmadan 18 ay keçdikdə
C) Daşınmadan 16 ay keçdikdə
D) Daşınmadan 12 ay keçdikdə
E) Daşınmadan 24 ay keçdikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

49. Yükgöndərən tərəfindən boruların daşınmaya təqdim edilməsi ilə bağlı hansı qaydalar
düzgün göstərilib?
A) Diametri 82 mm olan boruları ayrı-ayrı yüklənməyə təqdim etməlidir
B) Diametri 114 mm-dən 159 mm-ə qədər olan borular bir avtonəqliyyat vasitəsində 100
ədəddən artıq daşına bilməz
C) Diametri 159 mm-dən 218 mm-ə qədər olan boruların bir avtonəqliyyat vasitəsində
daşınmasına icazə verilir
D) Diametri 114 mm-dən 159 mm-ə qədər olan borular bir avtonəqliyyat vasitəsində 50
ədəddən artıq daşına bilməz
E) Diametri 114 mm-dən 159 mm-ə qədər olan boruların bir avtonəqliyyat vasitəsində
daşınmasına icazə verilmir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

50. Daşıyıcı yükün daşınmasını yerinə yetirə bilmədikdə, sifarişçiyə bildirişi nə zaman
verməsi Qaydaları pozmur?
A) Yükün daşınmalı olduğu gündən 3 gün öncəki gün saat 14:00-a qədər
B) Yükün daşınmalı olduğu gündən öncəki gün saat 24:00-a qədər
C) Yükün daşınmalı olduğu gün saat 9:00-a qədər
D) Yükün daşınmalı olduğu vaxta 6 saat qalmış
E) Yükün daşınmalı olduğu gün saat 14:00-a qədər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

51. Yükgöndərən müəyyən edilmiş vaxtda yükü daşımaya təqdim edə bilmədikdə daşıyıcıya
bildirişi nə zaman verməsi Qaydaları pozmur ?
A) Yükün daşınmalı olduğu gündən öncəki gün saat 14:00-a qədər
B) Yükün daşınmalı olduğu gündən öncəki gün saat 11:00-a qədər
C) Yükün daşınmalı olduğu gündən öncəki gün saat 24:00-a qədər
D) Yükün daşınmalı olduğu gün saat 9:00-a qədər
E) Yükün daşınmalı olduğu vaxta 6 saat qalmış
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

52. Avtonəqliyyat vasitəsinin yükləmə məntəqəsinə vaxtında verilməməsinə görə daşıyıcı
hansı məsuliyyətləri daşıyır (müqavilədə digər hal nəzərdə tutulmayıbsa)?
A) Avtonəqliyyat vasitəsinin gecikməsi 6 saatdan az olarsa, daşıyıcı sifarişçiyə cərimə
ödəmir

B) Avtonəqliyyat vasitəsinin gecikməsi 4 saatdan az olarsa, daşıyıcı sifarişçiyə cərimə
ödəmir
C) Avtonəqliyyat vasitəsinin gecikməsi 1 saat olarsa, daşıyıcı sifarişçiyə cərimə (müqavilədə
göstəilir) ödəyir
D) Avtonəqliyyat vasitəsinin gecikməsi 1 saat olarsa, daşıyıcı sifarişçiyə cərimə ödəmir
E) Avtonəqliyyat vasitəsinin gecikməsi 1 saat olduqda, daşıyıcı daşınmamış yükün daşıma
dəyərinin 100 faizi miqdarında sifarişçiyə haqq ödəyir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

53. Avtomobil ilə "təsərrüfat ehtiyacları üçün daşımalar" anlayışına hansı variantlar aiddir?
A) Təsərrüfat öz yüklərinin daşınmasını sərəncamlarında olan avtonəqliyyat vasitələri ilə
yerinə yetirməlidir
B) Təsərrüfat yükünün daşındığı avtomobilin sürücüsü digər yerdə işləyən sürücü ola bilər
C) Təsərrüfatın yükün daşındığı avtomobili istənilən nəqliyyat müəssisəsinə məxsus ola
bilər
D) Təsərrüfat digər müəssisələrin özünə məxsus nəqliyyatla və öz sürücüsü ilə daşınmasını
təşkil etməlidir
E) Təsərrüfat daxilində, ümumi istifadədə olan avtomobil yollarına çıxmadan həyata
keçirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 01 aprel
2008-ci il

54. Texniki sənədləşdirmədə istifadə edilən anlayışlar hansı hallarda düzgün göstərilib?
A) Taksi minik avtomobili -sürücünün oturacaq yeri daxil olmaqla, oturacaq yerlərinin sayı
5-dən çox olmayan avtonəqliyyat vasitələri ola bilər
B) Taksi minik avtomobili -sərnişin daşımaları üçün nəzərdə tutulmuş və ən çox 12
oturacaq yeri olan nəqliyyat vasitəsidır

C) Taksi minik avtomobili - sürücünün oturacaq yeri daxil olmaqla, oturacaq yerlərinin sayı
9-dan çox olmayan avtonəqliyyat vasitəsi ola bilər
D) Yük- avtomobil daşıyıcısı tərəfindən daşınmaya qəbul edilmiş yalnız əmtəə təyinatlı
maldır
E) Yük-yükgöndərən tərəfindən avtomobilə yerləşdirilmiş sərnişinlər və əmtəə təyinatlı
mallar sayılır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 01 aprel
2008-ci il

55. Avtomobilin yükgötürmə qabiliyyətindən istifadə əmsalı hansı variantlarda düzgün
hesablanıb?
A) Maksimal yükgötürmə qabiliyyəti 10 ton olan avtomobil 8 ton yük daşıyarsa,
yükgötürmə qabiliyyətindən istifadə əmsalı 1,2 olar
B) Maksimal yükgötürmə qabiliyyəti 10 ton olan avtomobil 6 ton yük daşıyarsa,
yükgötürmə qabiliyyətindən istifadə əmsalı 0,8 olar
C) Maksimal yükgötürmə qabiliyyəti 10 ton olan avtomobil 8 ton yük daşıyarsa, yükgötürmə
qabiliyyətindən istifadə əmsalı 0,8 olar
D) Maksimal yükgötürmə qabiliyyəti 8 ton olan avtomobil 8 ton yük daşıyarsa, yükgötürmə
qabiliyyətindən istifadə əmsalı 0,8 olar
E) Maksimal yükgötürmə qabiliyyəti 8 ton olan avtomobil 10 ton yük daşıyarsa,
yükgötürmə qabiliyyətindən istifadə əmsalı 0,8 olar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов
н/Д, 2008

56. Hansılar "ağır kütləli yüklər"ə aiddir?
A) Bir yükün (yük yerinin) kütləsi 255 kiloqram olarsa
B) Bir yükün (yük yerinin) kütləsi 240 kiloqram olarsa
C) Bir yükün (yük yerinin) kütləsi 150 kiloqram olarsa

D) Bir yükün (yük yerinin) kütləsi 50 kiloqram olarsa
E) Bir yükün (yük yerinin) kütləsi 60 kiloqram olarsa
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов
н/Д, 2008

57. Avtomobilin 4x4.2 təkər formulu hansı cavablarda düzgün göstərilib?
A) Arxa aparan oxda tək mill (skat) təkərlərdir
B) Avtomobilin ümumi 4 oxu var
C) Avtomobilin 1 aparan oxu var
D) Avtomobilin 2 oxu var
E) Avtomobilin 4 aparan oxu var
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов
н/Д, 2008

58. Beynəlxalq standartalara görə avtomobil tiplərinin kateqoriyaları hansılardır?
A) İcazə verilən maksimal kütləsi 10 tondan yuxarı olan qoşqular - O4
B) İcazə verilən maksimal kütləsi 10 tondan yuxarı olan qoşqular - M1
C) İcazə verilən maksimal kütləsi 30 tondan yuxarı olan qoşqular - N1
D) İcazə verilən maksimal kütləsi 12 tondan yuxarı olan yük avtomobilləri - O3
E) İcazə verilən maksimal kütləsi 12 tondan yuxarı olan yük avtomobilləri - M4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов
н/Д, 2008

59. Avtomobillər və avtoqatarlar üçün daşınan yükün hər 1 tonuna görə 100 km-ə əlavə
xətti yanacaq normasının artırılması hansı cavablarda düzgün göstərilib?

A) Dizel yanacağı - 3 litr
B) Benzin yanacağı - 2 litr
C) Benzin yanacağı - 1,3 litr
D) Sıxılmış qaz yanacağı - 1 litr
E) Dizel yanacağı - 0,8 litr
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasında avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi və
istismar xərclərinin normaları haqqında 120 №-li qərar. Bakı, 18 iyul 2011-ci il

60. Dizel yanacağı işlədən DAF 95 xf avtomobilinin baza yanacaq norması 100 kilometrə 21
litrdir. Avtomobilin yüklü yürüşləri zamanı yanacaq sərfi hansı hallarda düzgün ola bilər?
A) 10 ton yük daşıyarkən 100 kilometrə 34 litr yanacaq sərfi
B) 10 ton yük daşıyarkən 100 kilometrə 24 litr yanacaq sərfi
C) 5 ton yük daşıyarkən 100 kilometrə 34 litr yanacaq sərfi
D) 10 ton yük daşıyarkən 100 kilometrə 44 litr yanacaq sərfi
E) 10 ton yük daşıyarkən 100 kilometrə 45 litr yanacaq sərfi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasında avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi və
istismar xərclərinin normaları haqqında 120 №-li qərar. Bakı, 18 iyul 2011-ci il

61. Benzin yanacağı işlədən ZİL 130 markalı avtomobilin yanacaq norması 100 kilometrə 24
litrdir. Avtomobilin yüklü yürüşləri zamanı yanacaq sərfi hansı cavablarda düzgün
göstərilib?
A) 30 ton yük daşıyarkən 100 kilometrə 54 litr yanacaq sərfi
B) 4 ton yük daşıyarkən 100 kilometrə 32 litr yanacaq sərfi
C) 4 ton yük daşıyarkən 100 kilometrə 24 litr yanacaq sərfi

D) 20 ton yük daşıyarkən 100 kilometrə 54 litr yanacaq sərfi
E) 3 ton yük daşıyarkən 100 kilometrə 45 litr yanacaq sərfi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasında avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi və
istismar xərclərinin normaları haqqında 120 №-li qərar. Bakı, 18 iyul 2011-ci il

62. Baza yanacaq sərfi 21 litr/100 km olan MAN TGA markalı dartıcı yüksüz kütləsi 8 ton
olan Kron markalı yarımqoşqu ilə avtomagistralda 1000 kilometr məsafəyə yüksüz gediş
zamanı yanacaq sərfi nə qədər ola bilər?
A) 400 litr
B) 510 litr
C) 300 litr
D) 210 litr
E) 230 litr
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasında avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi və
istismar xərclərinin normaları haqqında 120 №-li qərar. Bakı, 18 iyul 2011-ci il

63. Tәkәrli traktor sayıla bilən variantlar hansılardır?
A) Xüsusi qurğularla avadanlıqlaşdırılmış və sürəti saatda maksimum 50 kilometr olan
nәqliyyat vasitәsi
B) Xüsusi qurğularla avadanlıqlaşdırılmış və sürəti saatda maksimum 60 kilometr olan
nәqliyyat vasitәsi
C) Qoşquları yedәyә almaq üçün istifadә edilәn və sürəti saatda 50 kilometrdən yüksək
olmayan nәqliyyat vasitәsi
D) Sürəti saatda maksimum 50 kilometr olan nәqliyyat vasitәsi
E) Qoşquları yedәyә almaq üçün istifadә edilәn və sürəti saatda 20 kilometrdən yüksək
olmayan nәqliyyat vasitәsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı, 03 iyul 1998-ci il

64. Yol-nəqliyyat hadisəsindən aldıqları xəsarət nəticəsində ölən şəxslərə hansıları aid
etmək olar?
A) Yol-nəqliyyat hadisəsindən sonra 14 gün ərzində ölən şəxslər
B) Yol-nəqliyyat hadisəsindən sonra 10 gün ərzində ölən şəxslər
C) Yol-nəqliyyat hadisəsindən sonra 30 gün ərzində ölən şəxslər
D) Yol-nəqliyyat hadisəsindən sonra 7 gün ərzində ölən şəxslər
E) Yol-nəqliyyat hadisəsindən sonra 21 gün ərzində ölən şəxslər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı, 03 iyul 1998-ci il

65. Yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində yaralananlara hansı şəxslər aid edilir?
A) İlk tibbi yardım aldıqdan sonra işə davam etmiş şəxslər
B) 2 saat hospitallaşdırılmış şəxslər
C) 2-4 saat ərzində hospitallaşdırılmış və yenidən işə qayıtmış şəxslər
D) 12 saatdan çox müddətdə əmək qabiliyyətini itirmiş şəxslər
E) Aldığı bədən xəsarəti nəticəsində əmək qabiliyyətini uzun müddət itirmiş şəxslər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı, 03 iyul 1998-ci il

66. Nәqliyyat vasitәlәrinin istismarı duracaq tormoz sisteminin hansı hallarında qadağan
edilir?
A) Duracaq tormoz sistemi tam yüklü nәqliyyat vasitәlәrinin 16 dәrәcәdәn az olmayan
enişdә tәrpәnmәz vәziyyәtini tәmin etmәdikdә

B) Duracaq tormoz sistemi tam yüklü nәqliyyat vasitәlәrinin - 6 dәrәcәdәn az olmayan
enişdә tәrpәnmәz vәziyyәtini tәmin etmәdikdә
C) Duracaq tormoz sistemi tәchiz olunmuş vәziyyәtdә minik avtomobillәrinin vә
avtobusların - 12 dәrәcәdәn az olmayan enişdә tәrpәnmәz vәziyyәtini tәmin etmәdikdә
D) Duracaq tormoz sistemi tәchiz olunmuş vәziyyәtdә yük avtomobillәrinin vә avtomobil
qatarlarının - 10 dәrәcәli enişdә tәrpәnmәz vәziyyәtini tәmin etmәdikdә
E) Duracaq tormoz sistemi tәchiz olunmuş vәziyyәtdә minik avtomobillәrinin vә
avtobusların - 4 dәrәcәdәn az olmayan enişdә tәrpәnmәz vәziyyәtini tәmin etmәdikdә
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı, 03 iyul 1998-ci il

67. Texniki hazırlıq əmsalının hesablanması hansı cavablarda doğrudur?
A) Parkda avtomobillərin siyahı sayı 200 avtomobildir və onlardan 100 ədədi nəqliyyat işi
üçün hazır olarsa, "parkın texniki hazırlıq əmsalı" 2-dir
B) Parkda avtomobillərin siyahı sayı 200 avtomobildir və onlardan 180 ədədi nəqliyyat işi
üçün hazır olarsa, "parkın texniki hazırlıq əmsalı" 0,8-dir
C) Parkda avtomobillərin siyahı sayı 200 avtomobildir və onlardan 180 ədədi nəqliyyat işi
üçün hazır olarsa, "parkın texniki hazırlıq əmsalı" 1,12-dir
D) Parkda avtomobillərin siyahı sayı 150 avtomobildir və onlardan 75 ədədi nəqliyyat işi
üçün hazır olarsa, "parkın texniki hazırlıq əmsalı" 2,0-dir
E) Parkda avtomobillərin siyahı sayı 220 avtomobildir və onlardan 220 ədədi nəqliyyat işi
üçün hazır olarsa, "parkın texniki hazırlıq əmsalı" 0-dır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов
н/Д, 2008

68. Avtomobilin xətdə çıxma əmsalı dedikdə nə başa düşülür?
A) Avtomobilin xətdə çıxma əmsalı, avtomobilin xətdə çıxan günlərin sayının, təqvim
günlərinin sayına nisbətidir

B) Avtomobilin xətdə çıxma əmsalı, təqvim günlərinin sayının avtomobilin xətdə çıxan
günlərinin sayına nisbətidir
C) Parkın 1 gün üçün xətdə çıxma əmsalı, xətdə çıxan avtomobillərin sayının saz olan
avtomobillərin sayına nisbətidir
D) Parkın illik xətdə çıxma əmsalı, il ərzində avtomobillərin xətdə çıxma günlərinin sayının
avtomobillərin siyahı sayı və ildəki iş günlərinin sayına nisbətidır
E) Parkın 1 gün üçün xətdə çıxma əmsalı, xətdə çıxan avtomobillərinin sayının nasaz sayına
nisbətidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов
н/Д, 2008

69. Parkın xətdə çıxma əmsalı hansı cavablarda düzgün hesablanıb?
A) Avtomobillərin siyahı sayı ilə 120 avtomobil olan Parkda və 1 gün üçün 96 ədəd
avtomobil xətdə çıxarsa, parkın xətdə çıxma əmsalı 0,8 -ə bərabər olar
B) Avtomobillərin siyahı sayı ilə 120 avtomobil olan Parkda və 1 gün üçün 80 ədəd
avtomobil xətdə çıxarsa, parkın xətdə çıxma əmsalı 1,2 -ə bərabər olar
C) Avtomobillərin siyahı sayı ilə 100 avtomobil olan Parkda və 1 gün üçün 96 ədəd
avtomobil xətdə çıxarsa, parkın xətdə çıxma əmsalı 0,8 -ə bərabər olar
D) Avtomobillərin siyahı sayı ilə 100 avtomobil olan parkda və 1 gün üçün 120 ədəd
avtomobil xətdə çıxarsa, parkın xətdə çıxma əmsalı 0,8 -ə bərabər olar
E) Avtomobillərin siyahı sayı ilə 120 avtomobil olan parkda və 1 gün üçün 96 ədəd
avtomobil xətdə çıxarsa, parkın xətdə çıxma əmsalı 1,1 -ə bərabər olar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов
н/Д, 2008

70. Avtomobillərin siyahı sayı 30-dur. 1 ay ərzində təşkilati səbəbdən xətdə çıxmamalar 20
avtomobil/gündür. Xətdə çıxma əmsalının dəyişməsinə görə təmirdə olma günlərinin sayı
hansı cavablarda düzgün göstərilib?
A) Xətdə çıxma əmsalı 0,8 olarsa, təmirdə olma günlərinin sayı 142 avtomobil/gün olar

B) Xətdə çıxma əmsalı 0,6 olarsa, təmirdə olma günlərinin sayı 110 avtomobil/gün olar
C) Xətdə çıxma əmsalı 0,82 olarsa, təmirdə olma günlərinin sayı 160 avtomobil/gün olar
D) Xətdə çıxma əmsalı 0,82 olarsa, təmirdə olma günlərinin sayı 142 avtomobil/gün olar
E) Xətdə çıxma əmsalı 0,8 olarsa, təmirdə olma günlərinin sayı 150 avtomobil/gün olar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов
н/Д, 2008

71. Reno Maqnum markalı avtomobilin 30 gün ərzində cari təmirə dayanma günlərinə görə
texniki hazırlıq əmsalı hansı cavablarda düzgün göstərilib?
A) 30 gün ərzində cari təmirə dayanma günlərinin sayı 9 olarsa, aylıq texniki hazırlıq əmsalı
3,3 olar
B) 30 gün ərzində cari təmirə dayanma günlərinin sayı 9 olarsa, aylıq texniki hazırlıq əmsalı
0,7 olar
C) 30 gün ərzində cari təmirə dayanma günlərinin sayı 9 olarsa, aylıq texniki hazırlıq əmsalı
0,3 olar
D) 30 gün ərzində cari təmirə dayanma günlərinin sayı 12 olarsa, aylıq texniki hazırlıq
əmsalı 0,4 olar
E) 30 gün ərzində cari təmirə dayanma günlərinin sayı 12 olarsa, aylıq texniki hazırlıq
əmsalı 0,5 olar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов
н/Д, 2008

72. Kamaz 5320 markalı avtomobil 30 gün ərzində cari təmirə 5 gün və sürücünün işə
çıxmadığı günlərə görə avtomobilin xətdə çıxma əmsalı hansı cavablarda düzgün göstərilib?
A) Avtomobil cari təmirə 5 gün və sürücünün olmamasına görə 1 gün xətdə çıxmazsa,
avtomobilin xətdə çıxma əmsalı 1,2 -yə bərabər olar
B) Avtomobil cari təmirə 5 gün və sürücünün olmamasına görə 7 gün xətdə çıxmazsa,
avtomobilin xətdə çıxma əmsalı 0,9 -a bərabər olar

C) Avtomobil cari təmirə 5 gün və sürücünün olmamasına görə 6 gün xətdə çıxmazsa,
avtomobilin xətdə çıxma əmsalı 0,7- yə bərabər olar
D) Avtomobil cari təmirə 5 gün və sürücünün olmamasına görə 4 gün xətdə çıxmazsa,
avtomobilin xəttə çıxma əmsalı 0,7- yə bərabər olar
E) Avtomobil cari təmirə 5 gün və sürücünün olmamasına görə 0 gün xəttə çıxmazsa,
avtomobilin xətdə çıxma əmsalı 0,7- yə bərabər olar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов
н/Д, 2008

73. Hansı hallarda yüklü avtonəqliyyat vasitəsi yolda nəzarətedici orqanlar tərəfindən
saxlanılaraq yubadıla bilər?
A) İcbari sığorta olmadıqda
B) Texniki baxış olmadıqda
C) Avtomobil şinlərinin protektoru 2 mm olduqda
D) Əmtəə yükləri üçün əmtəə-nəqliyyat qaiməsi olmadıqda
E) Avtomobil avro 5 ekoloji tələblərinə cavab vermədikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

74. Yay aylarında sıxılmış qaz daşıyan avtosisterndəki qazın təzyiqi hansı hədlərdə olduqda
sisternin soyudulması üçün tədbirlər görülməlidir?
A) Əgər sisterndə qazın təzyiqi 1,7 Mpa (17kqq/sm2) olarsa
B) Əgər sisterndə qazın təzyiqi 0,2 Mpa (2 kqq/sm2) olarsa
C) Əgər sisterndə qazın təzyiqi 0,1 Mpa (21 kqq/sm2) olarsa
D) Əgər sisterndə qazın təzyiqi 1,4 Mpa (14 kqq/sm2) olarsa
E) Əgər sisterndə qazın təzyiqi 1,1 Mpa (11 kqq/sm2) olarsa
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı, 2011

75. Nəqliyyat haqqında Qanuna əsasən nəqliyyatda təhlükəsizliyin və ekoloji tələblərinin
müddəaları hansı cavablarda düzgün göstərilib?
A) Nəqliyyat işi ilə bağlı ətraf mühitə dəyən ziyanın təmin edilməsi yükalan və ya
yükgöndərənin borcudur
B) Ətraf mühitə vurulmuş ziyana görə nəqliyyat müəssisələri qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar
C) Təhlükəli yükləri daşıyan sürücü yüklərin daşınması zamanı baş vermiş qəza hadisəsi
barədə müvafiq orqanları xəbərdarlıq etməyə bilavasitə borcludur
D) Üzərində nəqliyyat işləri həyata keçirilən nəqliyyat obyektləri ( stansiya, liman,
avtovağzal, aeroport və s.) sərbəst və azad zonalar sayılır
E) Nəqliyyat müəssisələrinə sifariş verən hüquqi şəxslər daşınmalar zamanı ətraf mühitin
mühafizəsini təmin etməyə borcludurlar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Nəqliyyat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 11 iyun 1999-cu il

76. Nəqliyyat haqqında Qanuna əsasən daşıyıcı yükün və ya baqajın daşınması zamanı
müştəriyə vurulmuş zərəri hansı miqdarda ödəyir?
A) Yük itirildikdə, itirilmiş yükün çatdırılacaq məkandakı dəyəri miqdarında
B) Yük itirildikdə, itirilmiş yükün dəyərinin 2 misli miqdarında
C) Yük zədələndikdə və zədələnmiş (xarab olmuş) yükü bərpa etmək mümkün olmadıqda,
onun çatdırılacaq yerdəki dəyərinin 1,5 misli miqdarında
D) Qiyməti elan olunmaqla daşınmaya təhvil verilmiş yük itirildikdə, həmin yükün elan
olunmuş qiymətinin 1,5 misli miqdarında
E) Yük itirildikdə, itirilmiş yükün dəyəri miqdarında
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Nəqliyyat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 11 iyun 1999-cu il

77. Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınmasında hansı tələblər düzgün
göstərilib?
A) Sürücü yola çıxdıqda radio-telefon və ya mobil telefonla təchiz olunmalıdır
B) Sürücünün papiros çəkməsinə mühərriki söndürməklə kabinadan çıxmadan icazə verilir
C) 1-ci və 3-cü sinif təhlükəli yükləri daşıyan nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü hökmən
əleyhqaz ilə təmin olunmalıdır
D) 1-ci və 3-cü sinif təhlükəli yükləri daşıyan nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü hökmən
yanğınadavamlı paltarla təmin olunmalıdır
E) Sürücü yola çıxdıqda yemek və su ehtiyatı ilə təmin olunmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması Qaydaları. Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10№-li Qərarı. Bakı, 27 yanvar 2000-ci il

78. Təhlükəli yükləri daşıyan avtonəqliyyat vasitələri hansı tələblərə cavab verməlidir?
A) Təhlükəli yüklər yalnız konteynerde və ya MEMO tipli avtomobillə daşınmalıdır
B) Təhlükəli yüklər yalnız ümumi təyinatlı nəqliyyat vasitələri ilə daşınırlar
C) Təhlükəli yüklər yalnız xüsusi təyinatlı və öz yükləmə avadanlığı olan nəqliyyat vasitələri
ilə daşınırlar
D) Təhlükəli yükləri daşıyan nəqliyyat vasitəsinin sanitar gigiyenik sertifikatı olmalıdır
E) Təhlükəli yüklər belə yüklər üçün ixtisaslaşdırılmış xüsusi banlı nəqliyyat vasitələri ilə
daşınır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması Qaydaları. Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10№-li Qərarı. Bakı, 27 yanvar 2000-ci il

79. Avtomobil ilə yüklərin daşınmasına aid anlayışlar hansı variantlarda düzgün göstərilib?

A) Yükgöndərən - hər hansı rəsmiləşdirilmə olmadan yük göndərilməsini təşkil edən
hüquqi və ya fiziki şəxs
B) Yükgöndərən - yük sahibi ilə daşıyıcını əlaqələndirən və bunun üçün xidmət haqqı alan
hüquqi və ya fiziki şəxs
C) Yükgöndərən -adından yük göndərilməsi rəsmiləşdirilən hüquqi və ya fiziki şəxs
D) Yükalan - müvafiq sənədlərə əsasən yükün təhvil verildiyi gömrük terminalı və ya digər
terminal
E) Daşıyıcı - avtonəqliyyat sahibləri ilə müqavilə bağlayaraq yük daşımalarını təşkil edən
hüquqi şəxs və ya fərdi sahibkar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

80. Daşıyıcı yükü daşınmaya qəbul etməkdən hansı səbəblərə görə imtina edə bilər?
A) Yük lazımi tara və ya qablaşdırmada təqdim edilmədikdə
B) Təqdim edilən avtomobilin yükgötürməqabiliyyətindən 50 faizindən az istifadə edilikdə
C) Yük taxta taralarda təqdim edilmədikdə
D) Təqdim edilən yük avtomobilinin yük yerinin həcminin yalnız 50 faizi tutulduğu hallarda
E) Yükün çəkisi avtonəqliyyat vasitəsinin yükgötürmə qabiliyyətinin 80 faizi qədər olduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

81. Ümumi təyinatlı yük avtonəqliyyat vasitəsi anlayışına hansı variantlar aid edilir?
A) Özüyükləyən-özüboşaldan vasitələrlə təchiz olunmamış yük avtonəqliyyat vasitəsi
B) Müxtəlif təyinatlı yüklərin qaldırılması və yerdəyişməsi üçün istifadə olunan
avtonəqliyyat vasitəsi
C) Yanğınsöndürən avtomobillər
D) Su və ya yanacaq daşıyan yük avtomobilləri

E) Sərnişinlərin daşınması üçün nəzərədə tutulan avtonəqliyyat vasitəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

82. Yüklərin markalanma yerləri hansı variantlarda düzgün göstərilib?

A) Kisələrdə - alt hissənin üzərində
B) Kisələrdə - yuxarı hissədə tikişin yanında
C) Yeşiklərdə vurulmur
D) Yeşiklərdə - alt tərəfdə
E) Bağlamalarda vurulmur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

83. Avtonəqliyyat vasitəsinin yük sahələrinin plomblanma yeri hansı variantlarda düzgün
göstərilib?
A) Konteynerlərin şassiyə bərkitmə yerləri
B) Furqonların şassiyə bərkidilmə qurğusu
C) Konteynerlərdə qapılar
D) Çənlərdə yalnız boşaltma vintilinin özü
E) Refrijeratorlu banlarda refrijerator qurğusu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

84. Əmtəə-nəqliyyat qaiməsində hansı məlumatlar göstərilir?

A) Daşınmanın sürəti
B) Yük qiymətli obyekt olduqda, onun dəyəri
C) Yükün netto çəkisi
D) Yüklənmə üçün gəlib çatma vaxtı
E) Yolda gecikmələr haqqında qeydlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

85. Əmtəə-nəqliyyat qaiməsi nüsxələrinin paylanması hansı cavablarda doğrudur?
A) Əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin 4-cü nüsxəsi sürücünün köməkçisinə verilir
B) Əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin 1 və 6-cı nüsxələri vergi orqanlarına təqdim edilir
C) Əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin 2-ci nüsxəsi yükü müşayiət edir
D) Əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin 5-ci nüsxəsi yol polisinə verilir
E) Əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin 6-cı nüsxəsi vergi orqanlarına təqdim edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

86. Daşınan yük əskik olduqda, hansı cavablardakı fəaliyyət düzgün göstərilib?
A) Yükalan bu haldan şübhələndikdə, daşıyıcının iştirakı olmadan müvafiq ekspertiza təşkil
edir
B) Yükalan bu barədə əmtəə-nəqliyyat qaiməsində müvafiq qeyd aparmalıdır
C) Yükalan bu halı müəyyən edərsə, birbaşa və gecikdirmədən prokurorluq orqanlarına
müraciət edir
D) Ekspertiza yükün azlığının müəyyən edilməsi üçün yalnız yükgöndərənin iştirakı ilə
keçirilməlidir

E) Yükalan və ya daşıyıcı yükün əskik miqdarını müəyyən etmək üçün yalnız dövlət yol
polisinə müraciət etməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

87. Daşıma pretenziyasına hansı sənədlər əlavə olunmalıdır?
A) Əmtəə-nəqliyyat qaiməsi
B) Yol vərəqəsi
C) Aktı tərtib etmiş şəxslərin uyğun sahə üzrə sertifikatları
D) Sürücünün sürücülük şəhadətnaməsi
E) Dəymiş ziyanla bağlı vergi orqanlarına bildiriş
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

88. Daşınmaya qəbul olunan universal konteynerlərin üzərində hansı yazı və nişanlar qeyd
olunmalıdır?
A) Konteynerin nömrəsi
B) Konteynerin istehsal olunduğu metalın tərkibi
C) Konteynerin istifadə təlimatı
D) Yüklərin konteynerdə daşınma qaydası
E) Konteynerin netto çəkisi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

89. Sifarişçiyə təqdim edilmiş avtomobil neçə müddət gözlədikdən sonra yüklənməzsə, onu
dayanacaq yerinə qaytarmaq olar?
A) Yükləmə üçün gözləmədən 45 dəqiqə sonra
B) Yükləmə üçün gözləmədən 90 dəqiqə sonra
C) Yükləmə üçün gözləmədən 30 dəqiqə sonra
D) Yükləmə üçün gözləmədən 50 dəqiqə sonra
E) Yükləmə üçün gözləmədən 20 dəqiqə sonra
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

90. Avtomobil sərnişin daşımalarının hansı növləri olur?
A) Qeyri-müntəzəm sərnişin daşımaları
B) Trolleybusla sərnişin daşımaları
C) Yük avtomobili ilə sərnişin daşımaları
D) Sürətli sərnişin daşımaları
E) Universal sərnişin daşımaları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 01 aprel
2008-ci il

91. "Avtomobil nəqliyyatı infrastrukturu"na hansılar daxildir?
A) Avtobuslar
B) Avtovağzallar
C) Yük maşınları
D) Dövlət yol polisi idarəsi
E) Taksilər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 01 aprel
2008-ci il

92. Avtomobil ilə yük daşınmasının əmtəə-nəqliyyat qaiməsi vasitəsilə rəsmiləşdirilməsi
hansı variantlarda düzgün göstərilib?
A) Qeyri-əmtəə təyinatlı yüklərin, o cümlədən məişət tullantılarının daşınması əmtəənəqliyyat qaiməsi ilə rəsmiləşdirilməlidir
B) Əmtəə-nəqliyyat qaiməsi ilə rəsmiləşdirilməmiş əmtəə təyinatlı yüklər daşınma üçün
qəbul edilə bilməz
C) Avtomobil nəqliyyatı ilə əmtəə təyinatlı yüklərin daşınması yalnız yol vərəqəsi ilə
rəsmiləşdirilir
D) Avtomobil nəqliyyatı ilə əmtəə təyinatlı yüklərin daşınması yalnız geodezik ölçmə ilə
rəsmiləşdirilir
E) Avtomobil nəqliyyatı ilə əmtəə və qeyri-əmtəə təyinatlı yüklərin daşınması yalnız alqısatqı sənədləri ilə həyata keçirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 01 aprel
2008-ci il

93. Yükün daşınmasına görə yük avtomobilləri hansı əlamətlərinə əsasən bölünür?
A) Hərəkət tərkibinin rənginə görə
B) Mühərrikin yanacağının növünə görə
C) Sürücünün kateqoriyasına görə
D) Banın tipinə görə
E) Avtomobilin təmizlik dərəcəsinə görə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов
н/Д, 2008

94. Yüklə bağlı hansı variantlar düzgün göstərilib?
A) Yük daşınarkən əsas onun brutto çəkisi nəzərə alınır
B) Yük daşınarkən əsas onun tarasının çəkisi nəzərə alınır
C) Yük daşınarkən əsas onun netto çəkisi nəzərə alınır
D) Netto çəki brutto və tara çəkilərinin cəmidir
E) Netto çəki yükün qoyulduğu qablaşdırmanın çəkisidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов
н/Д, 2008

95. Bu yüklərdən hansılar "uzunölçülü" yüklər sayılır?
A) Avtomobilin yan bortundan 0,2 metr çıxan yüklər
B) Avtomobilin arxa bortundan 1,2 metr çıxan yüklər
C) Avtomobilin arxa bortundan 1,0 metr çıxan yüklər
D) Avtomobilin arxa bortundan 2,2 metr çıxan yüklər
E) Avtomobilin yan bortundan 0,4 metr çıxan yüklər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов
н/Д, 2008

96. Hansı variantlar "təhlükəli yüklərə" aiddir?
A) Metal prokatlar
B) Azot gübrəsi
C) Dəmir filizi
D) Daş kömür
E) Tikinti üçün asbest turbalar

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов
н/Д, 2008

97. Yük avtomobilinin "kütlədən istifadə əmsalı" hansı cavablarda düzgün göstərilib?
A) Yüksüz kütləsi 10 ton olan avtomobilin 15 ton yükgötürmə qabiliyyəti olarsa, "kütlədən
istifadə əmsalı" 0,5 olar
B) Yüksüz kütləsi 10 ton olan avtomobilin 15 ton yükgötürmə qabiliyyəti olarsa, "kütlədən
istifadə əmsalı" 1,5 olar
C) Yüksüz kütləsi 10 ton olan avtomobilin 15 ton yükgötürmə qabiliyyəti olarsa, "kütlədən
istifadə əmsalı" 1 olar
D) Yüksüz kütləsi 10 ton olan avtomobilin 15 ton yükgötürmə qabiliyyəti olarsa, "kütlədən
istifadə əmsalı" 2 olar
E) Yüksüz kütləsi 10 ton olan avtomobilin 15 ton yükgötürmə qabiliyyəti olarsa, "kütlədən
istifadə əmsalı" 0,75 olar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов
н/Д, 2008

98. Avtomobilin yüksəklikdə işlədiyi vaxt yanacaq sərfinin xətti normalarının artım faizi
hansı cavablarda düzgün göstərilib?
A) 1000-dən 1500 metrə qədər yüksəklikdə işlədiyi vaxt artım 50 faiz
B) 1501-dən 2000 metrə qədər yüksəklikdə işlədiyi vaxt artım 70 faiz
C) 2001-dən yuxarı yüksəklikdə işlədiyi vaxt artım 85 faiz
D) 1000-dən 1500 metrə qədər yüksəklikdə işlədiyi vaxt artım 0 faiz
E) 1000-dən 1500 metrə qədər yüksəklikdə işlədiyi vaxt artım 5 faiz
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi və
istismar xərclərinin normaları haqqında 120 №-li qərar. Bakı, 18 iyul 2011-ci il

99. Yanacaq sərfi normaları avtomobillər hansı yollarda işləyən zaman azaldılır?
A) Avtomagistrallarda
B) Şəhərdaxili asfalt yollarda
C) Rayonlararası torpaq yollarda
D) III kateqoriyalı yollarda
E) IV kateqoriyalı yollarda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi və
istismar xərclərinin normaları haqqında 120 №-li qərar. Bakı, 18 iyul 2011-ci il

100. Xüsusi təyinatlı avtomobillərin çəkinin artması müqabilində mühərrikin işlətdiyi
yanacaq növünə görə dəyişməsi hansı cavablarda düzgün göstərilib?

A) Qaz yanacaqlı mühərrikli avtomobil üçün hər ton çəkinin artması müqabilində 6 litr
artırılır
B) Dizel mühərrikli avtomobil üçün hər ton çəkinin artması müqabilində 2 litr artırılır
C) Benzin mühərrikli avtomobil üçün hər ton çəkinin artması müqabilində 2,5 litr artırılır
D) Benzin mühərrikli avtomobil üçün hər ton çəkinin artması müqabilində 2 litr artırılır
E) Dizel mühərrikli avtomobil üçün hər ton çəkinin artması müqabilində 4 litr artırılır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi və
istismar xərclərinin normaları haqqında 120 №-li qərar. Bakı, 18 iyul 2011-ci il

101. Baza yanacaq sərfi 25 litr/100 km olan SCANİA markalı dartıcının yarımqoşqusuz
avtobanla hərəkəti zamanı istismar yanacaq sərfi norması hansı cavablarda düzgün
göstərilib?
A) 23 litr/100 km
B) 35 litr/100 km
C) 30 litr/100 km

D) 12 litr/100 km
E) 36 litr/100 km
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi və
istismar xərclərinin normaları haqqında 120 №-li qərar. Bakı, 18 iyul 2011-ci il

102. Magistral qaz borularının təmiri aqreqatı ARMT-yə (КАМАЗ-43118 6х6 şassisi) aid
edilən cavablar hansılardır?
A) Asetilen balonları üçün xüsusi yeri var
B) Yanacaq sərfi norması 60 litr/100km
C) Mədənlərarası və magistral borularda səyyar təmir işləri üçündür
D) Neft quyularının təmiri üçündür
E) Yanacaq sərfi norması 54 litr/100km
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Спецтехника для нефтяного и газового комплекса (справочник). Омск.:
СибАДИ, 2008

103. Operativ nəqliyyat vasitələrinə hansılar aiddir?
A) Yalnız yazılar vә tanınma nişanları olan polis avtomobillәri
B) Xüsusi işıq vә sәs siqnalları ilә tәchiz edilmiş polis, tәcili tibbi yardım avtomobillәri
C) İstənilən tibb işçisinə məxsus avtomobil
D) Kommunal təsərüffatlara xidmət göstərən avtomobillər
E) Xüsusi işıq vә sәs siqnalları olmayan və Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məxsus
avtomobillәr
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı, 03 iyul 1998-ci il

104. Nәqliyyat vasitәsinin dayanması anlayışı hansı cavablarda düzgün göstərilib?
A) Texniki nasazlıq səbəbindən nәqliyyat vasitәsinin hәrәkәtsiz vәziyyәtә gәtirilmәsidir
B) Adamların minmәsi vә ya düşmәsi üçün zәruri olan vaxt әrzindә nәqliyyat vasitәsinin
hәrәkәtsiz vәziyyәtә gәtirilmәsidir
C) Toqquşmanın qarşısını almaq üçün nәqliyyat vasitәsinin hәrәkәtsiz vәziyyәtә
gәtirilmәsidir
D) Nәqliyyat vasitәsinin onun üçün xüsusi ayrılmış müvafiq qaydada işarәlәnmiş yerdә
durmasıdır
E) Yolda maneә yaranmasının doğurduğu tәhlükә səbəbindən nәqliyyat vasitәsinin
hәrәkәtinin dayandırılmasıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı, 03 iyul 1998-ci il

105. Sükanı idarә mexanizmindә lüft hansı son hәdd qiymәtlәrindәn çox olduqda nәqliyyat
vasitәlәrinin istismarı qadağan edilir?
A) Minik avtomobillәri üçün lüftün son hәdd qiymәti maksimum 2 dәrәcә olduqda
B) Minik avtomobillәri üçün lüftün son hәdd qiymәti maksimum 10 dәrәcә olduqda
C) Minik avtomobillәri üçün lüftün son hәdd qiymәti maksimum 5 dәrәcә olduqda
D) Avtobuslar üçün lüftün son hәdd qiymәti maksimum 40 dәrәcә olduqda
E) Yük avtomobilləri üçün lüftün son hәdd qiymәti maksimum 35 dәrәcә olduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı, 03 iyul 1998-ci il

106. Avtomobilin xarici işıq cihazlarında hansı hallar müşahidə olunduqda xəttə
çıxmamalıdır?
A) İstehsaldan çıxarılmış nәqliyyat vasitәlәrindә başqa marka vә modeldәn olan nәqliyyat
vasitәlәrinin ön işıq cihazları quraşdırıldıqda

B) İstehsaldan çıxarılmış nәqliyyat vasitәlәrindә başqa marka vә modeldәn olan nәqliyyat
vasitәlәrinin arxa işıq cihazları quraşdırıldıqda
C) Geriyә hәrәkәt fәnәrlәri ağ rəngdə olduqda
D) Nәqliyyat vasitәsinin qabağında qırmızı rәngli işıqlar quraşdırıldıqda
E) Avtomobilin ön tərəfində fәrqlәndirici nişanlarının qırmızı işıqlandırılması olduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı, 03 iyul 1998-ci il

107. Yol hərəkəti qaydalarının pozulması üzrə İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə
tutulan tədbirlər hansılardır?
A) Nəqliyyat vasitələrindən bayıra hər hansı əşyanın atılmasına görə 40 manat məbləğində
cərimə edilir
B) Svetaforun qadağanedici işarəsi verilərkən hərəkətin davam etdirilməsinə görə 100
manat məbləğində cərimə edilir
C) Yük avtomobillərinin sərnişinlərlə yanacaqdoldurma məntəqəsinə daxil olmasına görə
cərimə nəzərdə tutulmur
D) Nəqliyyat vasitələrindən bayıra hər hansı əşyanın atılmasına görə 10 manat məbləğində
cərimə edilir
E) Nəqliyyat vasitələrindən bayıra hər hansı əşyanın atılmasına görə cərimə nəzərdə
tutulmur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası İnzibati xətalar məcəlləsi. Bakı, 2017

108. Hansı hallarda avtomagistrallarda və 5.3 nişanı ilə işarə olunmuş yollarda 100 manat
məbləğində cərimə tətbiq edilə bilər?
A) Hərəkət sürəti 60 km/saat olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti zamanı
B) İcazə verilən maksimum kütləsi 2,5 ton olan yük avtomobillərinin ikinci zolaqdan
sonrakı zolağa keçməsi zamanı
C) İcazə verilən maksimum kütləsi 3,5 tondan artıq olan yük avtomobillərinin ikinci
zolaqdan sonrakı zolağa keçməsi zamanı

D) İcazə verilən maksimum kütləsi 12 ton olan yük avtomobillərinin ikinci zolaqdan sonrakı
zolağa keçməsi zamanı
E) Texniki sürəti 70 km/saatdan az olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti zamanı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası İnzibati xətalar məcəlləsi. Bakı, 2017

109. Yolda müəyyən edilmiş hərəkət sürəti həddini aşmaya görə cərimələr hansı cavablarda
düzgün göstərilib?
A) Yolda müəyyən edilmiş hərəkət sürətini 61 km/saat və daha artıq aşmağa görə 350
manat məbləğində cərimə edilir
B) Yolda müəyyən edilmiş hərəkət sürətini 10-25 km/saat həddində aşmağa görə 10 manat
məbləğində cərimə edilir
C) Yolda müəyyən edilmiş hərəkət sürətini 25-50 km/saat həddində aşmağa görə 50 manat
məbləğində cərimə edilir
D) Yolda müəyyən edilmiş hərəkət sürətini 51-80 km/saat həddində aşmağa görə 150
manat məbləğində cərimə edilir
E) Yolda müəyyən edilmiş hərəkət sürətini 10-20 km/saat həddində aşmağa görə 10 manat
məbləğində cərimə edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası İnzibati xətalar məcəlləsi. Bakı, 2017

110. Nəqliyyat vasitəsinin sərxoş vəziyyətdə idarə edilməsinə görə pul cərimələri hansı
cavablarda düzgün göstərilib?
A) Birinci dəfə olduqda 400 manat məbləğində cərimə edilir
B) Birinci dəfə olduqda 800 manat məbləğində cərimə edilir
C) Birinci dəfə olduqda 1000 manat məbləğində cərimə edilir
D) 1 il ərzində 2 dəfə təkrar olduqda 100 manat məbləğində cərimə edilir
E) 1 il ərzində 2 dəfə təkrar olduqda 200 manat məbləğində cərimə edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası İnzibati xətalar məcəlləsi. Bakı, 2017

111. Hərəkət tərkibindən istifadə edilməni hansı göstəricilər xarakterizə edirlər?
A) Təkərlərin yeyilmə dərəcəsi
B) Texniki hazırlıq əmsalı
C) "Texniki qulluq -2" işləri
D) Cari təmirin dövrülük əmsalı
E) Boş gedişlərin effektivlik əmsalı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов
н/Д, 2008

112. Texniki hazırlıq əmsalı hansı cavablarda düzgün ifadə edilib?
A) 1 ay üçün avtomobilin texniki hazırlıq əmsalı aydakı günlərin sayının, 1 ayda avtomobilin
texniki hazır günlərinin sayının nisbətinə bərabərdir
B) Hərəkət tərkibinin daşımaları həyata keçirməyə hazırlığını xarakterizə edir
C) Hərəkət tərkibinin yükgötürmə qabiliyyətindən istifadəsini xarakterizə edir
D) 1 gün üçün parkın texniki hazırlıq əmsalı parkın hərəkət tərkibinin siyahı sayının parkın
texniki hazır avtomobillərin sayına nisbəti bərabərdir
E) 1 gün üçün parkın texniki hazırlıq əmsalı bərabərdir parkın hərəkət tərkibin siyahı sayı,
çıxılsın parkın texniki hazır avtomobillərinin sayı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов
н/Д, 2008

113. Parkın xətdə istifadə əmsalına hansı cavablar aiddir?
A) Avtomobilin planlaşdırılmış iş saatının, avtomobilin faktiki iş saatına nisbətinə
bərabərdir

B) Xətdə çıxan avtomobilin sürücüsünün istirahət saatlarını xarakterizə edir
C) Avtomobilin xətdə faktiki iş saatının, planlaşdırılmış iş saatına nisbətinə bərabərdir
D) Xətdə çıxan avtomobilin texniki cəhətdən sazlığını xarakterizə edir
E) Parkdakı bütün avtomobillərin planlaşdırılmış iş saatının, həmin avtomobillərin xətdə
faktiki işlədiyi vaxtın nisbətinə bərabərdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов
н/Д, 2008

114. Hansı hallar olduqda, nəqliyyat müəssisəsi yükü daşımaya qəbul etməyə bilər?
A) Yükün kütləsinin sifarişdə göstərildiyindən 10 faiz az olduqda
B) Daşıma marşrutu boyu avtomobil yollarına qar yağdıqda
C) Yükün daşınması üçün yanacaq əldə etmək mümkün olmadıqda
D) Avtomobilin sürücüsü işə çıxmadıqda
E) Daşıma marşrutu boyu avtomobil yollarında hərəkət müvəqqəti dayandırıldıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

115. Qəza zamanı istifadə olunan avtomobillərin neft dağılan və yaxud təmir olunan
sahədən hansı məsafələrdə saxlanılması qaydaları pozmur?
A) 20 metr məsafədə
B) 50 metr məsafədə
C) 70 metr məsafədə
D) 90 metr məsafədə
E) 100 metr məsafədə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı, 2011

116. Yanğından təhlükəsizlik Qaydalarına görə, avtomobillərin düzüldüyü yerlərin buksir
trosları və ştanqlarla təmin olunması hansı cavablarda düzgün göstərilib?
A) 100 avtomobil üçün 5 buksir trosu
B) 50 avtomobil üçün 1 buksir trosu
C) 100 avtomobil üçün 2 buksir trosu
D) 10 avtomobil üçün 1 buksir trosu
E) 100 avtomobil üçün 2 buksir trosu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı, 2011

117. Avtomobillər saxlanılan yerlərdə hansı əməliyyatların aparılmasına yol verilmir ?
A) Texniki baxışın aparılmasına
B) Avtomobilə gündəlik qulluğun olunmasına
C) Müərrikin məşəl ilə qızdırılmasına
D) Mühərrikin soyutma mayesinin (su olarsa) buraxılmasına
E) Mühərrikin yağ səviyyəsinin yoxlanılmasına
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı, 2011

118. Yük avtomobilinin uzunluğu (qoşqusuz) hansı cavablara uyğun olarsa, xüsusi icazəsiz
xətdə çıxa bilər?
A) 10 metr
B) 13 metr

C) 14 metr
D) 16 metr
E) 20 metr
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət
edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki parametrləri. Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 104 №-li Qərarı. Bakı, 07 iyul 2009-cu il

119. İkioxlu yük avtomobilinin üçoxlu qoşqu ilə istismar edilməsi üçün hansı hallarda
"İriqabarit və ağırçəkili" ilə bağlı xüsusi icazə almalıdır?
A) Tam kütləsi 44 ton olarsa
B) Tam kütləsi 38 ton olarsa
C) Tam kütləsi 40 ton olarsa
D) Tam kütləsi 36 ton olarsa
E) Tam kütləsi 42 ton olarsa
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət
edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki parametrləri. Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 104 №-li Qərarı. Bakı, 07 iyul 2009-cu il

120. Nəqliyyatda sığorta halları hansı cavablarda düzgün göstərilib?
A) Nəqliyyat sahəsində yüklərin sığortası icbari formada həyata keçirilir
B) Nəqliyyat sahəsində yüklərin, sərnişinlərin və nəqliyyat vasitələrinin sığortası könüllü
formada həyata keçirilir
C) Nəqliyyat sahəsində sərnişinlərin və istənilən canlının sığortası icbari formada həyata
keçirilir
D) Ümumi istifadədə olan avtomobil yollarında istismar olunan hər bir avtomobil
vasitəsinin KASKO sığortası icbari formada həyata keçirilir
E) Nəqliyyat vasitələrinin istismarına onların sahiblərinin (daşıyıcıların) mülki
məsuliyyətinin sığortası yalnız könüllü olaraq həyata keçirilir və cərimə tədbiq olunmur

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Nəqliyyat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 11 iyun 1999-cu il

121. Nəqliyyat haqqında Qanuna görə, daşıma haqqı ilə bağlı müdəalar hansı cavablarda
doğrudur?
A) Yükün daşınmasına görə hesablaşma yalnız bazar qiymətlərinə uyğun olaraq şifahi
razılaşma ilə həyata keçirilir
B) Avtomobil nəqliyyatı ilə yükün daşınması üçün ödəniş, dövlət tərəfindən tənzimlənən
(vahid) tariflər tətbiq edilərək həyata keçirilir
C) Daşıma haqqının ödənilməsi ilə bağlı mübahisələr qanunvericiliyə və daşıma
müqaviləsinə uyğun olaraq tənzimlənir
D) Dövlət tərəfindən nəqliyyat tariflərinə hər hansı müdaxilə yolverilməzdir
E) Daşıma haqqının ödənilməsi ilə bağlı mübahisələr Azərbaycan Avtodaşıyıcıları
Assosiasiyası tərəfindən və daşıma müqaviləsinə uyğun olaraq tənzimlənir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi, forma və rekvizitləri və onların doldurulması
qaydası. Qeydiyyat № 2671. Bakı, 28 fevral 2001-ci il

122. Avtomobillər xətdə çıxarkən verilən yol vərəqəsi ilə bağlı əməliyyatlar hansı hallarda
düzgün göstərilib?
A) Vərəqədə sürücünün adını yazmaq olmaz
B) Avtomobilin nömrəsi səhv yazılarsa, ona düzəliş edərək imzalamaq olar
C) Vərəqədə hər hansı pozuntu etmək olmaz
D) Vərəqədə sürücünün adı səhv olarsa, ağardıcı ilə düzəliş edib yenidən yazmaq olar
E) Vərəqədə avtomobil nömrəsində düzəliş etmək üçün səhv yazı mötərizəyə alınıb düz
nömrə yazılmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi, forma və rekvizitləri və onların doldurulması
qaydası. Qeydiyyat № 2671. Bakı, 28 fevral 2001-ci il

123. Yol vərəqəsində kimlərin imzaları olur?
A) Mühafizəçinin
B) Emalatxana rəisinin
C) Dispetçerin
D) Texniki istehsalat rəisinin
E) Qaraj rəisinin
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi, forma və rekvizitləri və onların doldurulması
qaydası. Qeydiyyat № 2671. Bakı, 28 fevral 2001-ci il

124. 1, 2, 3, 4 və 5-ci sinif təhlükəli yükləri daşıyan avtomaşınların elektrik avadanlığına
hansı tələblər vardır?
A) Gərginlik 12 voltdan yüksək olmamalıdır
B) Gərginlik 24 voltdan yüksək olmamalıdır
C) Gərginlik 36 voltdan yüksək olmamalıdır
D) Elektrik şəbəkəsi yalnız banın və kabinənin daxilində olan idarə düymələri ilə işə
salınmalıdır
E) Banın və kabinənin daxilində elektrik lampaların olması qadağandır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması Qaydaları. Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10№-li Qərarı. Bakı, 27 yanvar 2000-ci il

125. Təhlükəli yükləri daşıyan hər bir nəqliyyat vasitəsi yol hərəkəti üzrə normativ aktlarda
nəzərdə tutulduğundan əlavə hansı ləvazimatlarla da təchiz edilməlidir?
A) Həcmi 5 litrdən az olmayan su balonu
B) Əlavə akkumulyator, 20 litr yanacaq və kəmərlərlə təmin olunur
C) Həcmi 1 litrdən az olmayan su balonu

D) Əlavə hava yastığı
E) Nəqliyyat vasitəsinin xırda təmiri üçün alətlər dəsti

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması Qaydaları. Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10№-li Qərarı. Bakı, 27 yanvar 2000-ci il

