Test: 3606_az_eyani_yekun imtahan_qiş_500sual
Fenn: 3606 Hәyat fәaliyyәtinin tәhlükәsizliyi
Sual sayi: 500
1) Sual:Komissiyanın üzvlәri kimlәrdәn yazılı vә şifahi izahat almaq hüququna malikdir?
A) Sex rәisindәn, şahidlәrdәn.
B) Müәssisәnin, onun struktur bölmәlәrinin rәhbәrliyindәn, şahidlәrdәn;
C) Xәsarәt alan şәxsdәn, sex rәisindәn;
D) Sex rәisindәn, hәmkarlar ittifaqı komitәsindәn;
E) Xәsarәt alan şәxsdәn, sex rәisindәn, hәmkarlar ittifaqı komitәsindәn;
2) Sual:Xüsusi tәhqiqat komissiyası sәdrinin sәrәncamı ilә hansı komissiya yaradıla bilәr?
A) Әmәk müfәttişliyinin rәisinin әmri ilә yaradılan komissiya.
B) Ekspert komissiyası;
C) Müәssisә tәrәfindәn yaradılmış komissiya;
D) Hәmkarlar komitәsi tәrәfindәn yaradılmış komissiya;
E) Müәssisәnin müdiriyyәti vә hәmkarlar komitәsi tәrәfindәn yaradılmış komissiya;
3) Sual:İki vә daha artıq adamın hәlak olması ilә nәticәlәnәn bәdbәxt hadisәlәr haqda lazım gәldikdә hansı nazirliyә mәlumat verilir?
A) Fövqәladә hallar nazirliyinә;
B) İqtisadi inkişaf nazirliyinә;
C) AR Nazirlәr kabinetinә;
D) Turizm vә mәdәniyyәt nazirliyinә;
E) Daxili işlәr nazirliyinә.
4) Sual:Tәbii xarakterli Fövqәladә hadisәlәrә aiddir?
A) İnsanların yoluxucu xәstәliklәrә tutulması, GTZM yayılmaqla baş verәn qәzalar.
B) Meteroloji vә aqrometroloji tәhlükәli hadisisәlәr, hidroloji tәhlükәli hadisәlәr, insanların yoluxucu xәstәliklәrә tutulması, kәnd tәsәrufatı
bitkilәrinin xәstәlik vә ziyanvericilәrin tәsirinә mәruz qalması, dәnizdә hidroloji tәhlükәli hadisәlәr.
C) Meteroloji vә aqrometroloji tәhlükәli hadisisәlәr, insanlarin yoluxucu xәstәliklәrә tutulması, kәnd tәsәrufatı bitkilәrinin xәstәlik vә
ziyanvericilәrin tәsirinә mәruz qalması, yanğınlar, partlayışlar.

D) Kәnd tәsәrufatı bitkilәrinin xәstәlik vә ziyanvericilәrin tәsirinә mәruz qalması, dәnizdә hidroloji tәhlükәli hadisәlәr, biosferin vәziyyәtinin
dәyişmәsi ilә әlaqәdar fövqәladә hadisәlәr.
E) Dәnizdә hidroloji tәhlükәli hadisәlәr, nәqliyyat qәzaları.
5) Sual:Meteroloji vә aqrometeroloji tәhlükәli hadisәlәrә hansılar aiddir?
A) Fırtına, tufan, quraqlıq, epizootiya, sunami
B) Fırtına, tufan, iri dolu, quraqlıq, güclü isti
C) Fırtına,tufan, sel, quraqlıq, güclü dalğalanma
D) Fırtına, tufan, zәlzәlә, quraqlıq, sürüşmә.
E) Fırtına, tufan, epizootiya, quraqlıq.
6) Sual:Köçürmә (tәxliyә) nәdir?
A) Adamların mühafizә qurğularına aparılması vә yerlәşdirilmәsi sistemidir.
B) Әhalinin tәhlükәli zonalardan uzaqlaşdırılması üzrә tәdbirlәr sistemidir.
C) Adamların hәyatı vә fәaliyyәti üçün tәhlükә yaranan rayonlardan әhalinin mütәşәkkil surәtdә çıxarılıb tәhlükәsiz rayonlarda yerlәşdirilmәsi üzrә
tәdbirlәr kompleksidir
D) Әhalinin güclü dağıntı zonalarından kәnar edilmәsi üzrә dövlәt tәdbirlәr sistemidir
E) Adamların tәbii fәlakәt zamanı vә qәza zamanı tәhlükәsiz yerlәrә yerlәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәr sistemidir.
7) Sual:Әhalinin köçürülmәsi hansı prinsip üzrә aparılır?
A) Daimi hazırlıq
B) әraziistehsalat
C) Fәrdi yanaşma
D) Kompleks yanaşma
E) Qarşılıqlı әlaqә
8) Sual:Köçürülәn әhali özlәri ilә nә götürmәlidir?
A) Bütün ev әşyaları vә şәxsiyyәt tәsdiq edәn sәnәdlәri.
B) Şәxsiyyәti tәsdiq edәn sәnәd, qiymәtli әşyalar vә pullar, FMVri, 23 günlük әrzaq, paltar;
C) Şәxsiyyәti tәsdiq edәn sәnәd, FMVri, yataq dәsti vә mәişәt әşyaları;
D) FMVri vә әrzaq, pul vә televizor;

E) Şәxsiyyәt tәsdiq edәn sәnәd, әrzaq vә computer;
9) Sual:Әleyhqazlar neçә növә ayrılır?
A) 5
B) 3
C) 2
D) 4
E) 6
10) Sual:Zәlzәlә ocağının yerin altındakı mәrkәzi nece adlanır?
A) Aşağı sәrhәd
B) Hipomәrkәz
C) Epimәrkәz
D) Yuxarı sәrhәd
E) Mәrkәz
11) Sual:İldırım necә fәsadlar törәdә bilәr?
A) İnsanları mәhv edir, radioaktiv vә kimyәvi zәhәrlәnmә baş verir
B) İnsanları, heyvanları mәhv edir, yanğınlar törәdir, elektrik şәbәkәlәrini zәdәlәyir.
C) Elektrik şәbәkәlәrini zәdәlәyir, radioaktiv zәhәrlәnmә baş verir
D) Heyvanları mәhv edir, kimyәvi zәhәrlәnmә baş verir
E) Yanğın törәdir, biologi zәhәrlәnmә baş verir.
12) Sual:Yüngül mühafizә kostyumu L1 hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?
A) Gödәkçә başlıqla, şalvar corabla, başlıqaltı, әlcәk, torba, süzücü qutu
B) Süzücü qutu, torba, әlcәk, şalvar corabla
C) Şalvar corabla, başlıqaltı, әlcәk, süzücü qutu.
D) Әlcәk, şalvar corabla, süzücü qutu.
E) Gödәkçә başlıqla, şalvar corabla, başlıqaltı, әlcәk, torba.
13) Sual:Texnogen xarakterli fövqәladә hadisәlәrә aiddir?

A) Nәqliyyat qәzaları, yanğınlar, partlayışlar, GTZM yayılmaqla baş verәn qәzalar, radioaktiv maddә әtrafa yayılmaqla baş verәn qәzalar, bioloji
tәhlükәli maddә әtrafa yayılmaqla baş verәn qәzalar.
B) Nәqliyyat qәzaları, yanğınlar, partlayışlar, GTZM yayılmaqla baş verәn qәzalar, radioaktiv maddә әtrafa yayılmaqla baş verәn qәzalar, vulkanlar.
C) Radioaktiv maddә әtrafa yayılmaqla baş verәn qәzalar, zәlzәlәlәr vә vulkan
D) Bioloji tәhlükәli maddә әtrafa yayılmaqla baş verәn qәzalar, tropik qasırğa
E) Nәqliyyat qәzaları, yanğınlar, partlayışlar, GTZM yayılmaqla baş verәn qәzalar, epizootiya.
14) Sual:Ekoloji xarakterli fövqәladә hadisәlәr.
A) Yerin vәziyyәtinin dәyişmәsi, atmosfer tәrkibinin vә xassәlәrinin dәyişmәsi, hidrosferin mühitinin vәziyyәtinin dәyişmәsi, biosferin vәziyyәtinin
dәyişmәsi.
B) Yerin vәziyyәtinin dәyişmәsi, atmosfer tәrkibinin vә xassәlәrinin dәyişmәsi, bioloji tәhlükәli maddә әtrafa yayılmaqla baş verәn qәzalar.
C) Yerin vәziyyәtinin dәyişmәsi, atmosfer tәrkibinin vә xassәlәrinin dәyişmәsi, yanğınlar.
D) Hidrosfer mühitinin vәziyyәtinin dәyişmәsi, meteroloji vә aqrometeroloji tәhlükәli hadisәlәr.
E) Biosfer vәziyyәtinin dәyişmәsi, geofiziki tәhlükәli hadisәlәr.
15) Sual:Elektrik –enerji sistemlәrindә qәzalar hansı xarakterli fövqәladә hallara aiddir?
A) Ekoloji
B) Siyasi
C) Texnogen
D) Sosial
E) Tәbii
16) Sual:Hәlak olanların sayına görә fövqәladә hallar necә tәsnif olunur?
A) Yüngül, orta ağırlıqlı, ağır, çox ağır, katostrofik, böhranlı, әvәzolunmaz.
B) Әvәzolunmaz, böhranqabağı.
C) Çox ağır, katostrofik, nәzәrә alınmayan.
D) Ağır, çox ağır, әvәzedilәn, katostrofik
E) Böhranlı, әvәzolunmaz, bәrpaolunmaz, әvәzedilәn
17) Sual:Epidemiya nәdir?
A) Kәskin yoluxucu xәstәliklәrin surәtlә vә geniş halda insanlar arasında yayılmasıdır

B) Kәskin yoluxucu xәstәliklәrin surәtlә vә geniş halda insanlar vә heyvanlar arasında yayılmasıdır.
C) Kәskin yoluxucu xәstәliklәrin surәtlә vә geniş halda insanlar, bitkilәr vә heyvanlar arasında yayılmasıdır.
D) Kәskin yoluxucu xәstәliklәrin surәtlә vә geniş halda bitkilәr vә heyvanlar arasında yayılmasıdır.
E) Kәskin yoluxucu xәstәliklәrin surәtlә vә geniş halda insanlar vә bitkilәr arasında yayılmasıdır.
18) Sual:1 rentgen neçә raddır?
A) 95 rad
B) 5 rad
C) 9 rad
D) 9,5 rad
E) 0,95 rad
19) Sual:Radiasiya şәraiti nә zaman yaranır?
A) Nüvә silahı tәtbiq edildikdә, AESda qәza baş verdikdә vә kimyәvi silah tәtbiq edildikdә.
B) Nüvә silahı tәtbiq edildikdә, AESda qәza baş verdikdә vә GTZM әtrafa yayıldıqda
C) Nüvә silahı tәtbiq edildikdә vә AESda qәza baş verdikdә.
D) Kimyәvi silah tәtbiq edildikdә
E) Güclü tәsirli zәhәrlәyici maddәlәr әtrafa yayıldıqda
20) Sual:Neçә yaşınadәk uşağı olan orta vә ali tibb tәhsilli qadınlar hәrbilәşmәmiş mülki müdafiә dәstәlәrinә cәlb edilmir?
A) 6
B) 3
C) 13
D) 5
E) 1
21) Sual:QP5 sürücü әleyhqazı hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?
A) Kәmәrlәr, çanta, şlemmaska
B) Әleyhqazı qutusu, tәrlәmәyәn, plyonkalar olan qutu, şlemmaska, çanta.
C) Әleyhqaz qutusu, tәrlәmәyәn plyonkalar olan qutu, uzadıcı ştanq, şlem maska.
D) Çanta, Әleyhqaz qutusu, bağlayıcı kәmәr.

E) Әleyhqaz qutusu, çanta, kәmәrlәr.
22) Sual:1Qrey neçә raddır?
A) .1
B) 10
C) 100
D) 110
E) 1000
23) Sual:100 rad neçә Qreydir?
A) 1000
B) 1
C) 10
D) 100
E) .1
24) Sual:Kimyәvi tәhlükәli obyektlәrә aiddir?
A) Kimya,neft emalı sәnaye sahәlәrinin müәssisәlәri vә bioloji tәhlükәli obyektlәr.
B) Kimya,neft emalı sәnaye sahәlәrinin müәssisәlәri vә atom elektrik stansiyaları;
C) Atom elektrik stansiyaları;
D) Kimya, neft emalı sәnaye sahәlәrinin müәssisәlәri;
E) Metallurgiya sәnayesi;
25) Sual:Köçürmә zamanı neçә günlük әrzaq götürülür?
A) 42191
B) 2223
C) 41609
D) 42065
E) 42159
26) Sual:Fövqәladә halların tәsnifatı necәdir?

A) Nәticәlәrin miqyasına görә,baş vermә sahәlәrinә görә,idarә üzrә mәnsubiyyәtinә görә,bakterioloji zәhәrlәnmәyә görә.
B) Nәticәlәrin miqyasına görә,baş vermә sahәlәrinә görә,idarә üzrә mәnsubiyyәtinә görә,kimyәvi zәhәrlәnmә dәrәcәlәrinә görә;
C) Nәticәlәrin miqyasına görә,baş vermә sahәlәrinә görә,idarә üzrә mәnsubiyyәtinә görә,yanğın dәrәcәlәrinә görә;
D) Nәticәlәrin miqyasına görә,baş vermә sahәlәrinә görә,idarә üzrә mәnsubiyyәtinә görә;
E) Nәticәlәrin miqyasına görә,baş vermә sahәlәrinә görә,idarә üzrә mәnsubiyyәtinә görә,radioaktiv sәviyyә gücünә görә;
27) Sual:Sәnaye әleyhqazlarından vә xüsusi respiratorlardan nә üçün istifadә olunur?
A) Daşqından mühafizә olunmaq üçün.
B) Zәrbә dalğasından mühafizә olunmaq üçün.
C) İşıq şüalanmasından mühafizә olunmaq üçün.
D) Güclü tәsirli zәhәrli maddәlәrdәn mühafizә olunmaq üçün.
E) Yüksәk hәrarәtdәn mühafizә olunmaq üçün.
28) Sual:Baş vermә sahәlәrinә görә Fövqәladә Hallar hansılardır?
A) Tәbii vә texnogen, sosialsiyasi, iqtisadi, ekaloji, kimyәvi xarakterli
B) Tәbii xarakterli, hәrbi, sosialsiyasi, bioloji xarakterli.
C) Sosialsiyasi, ekoloji, bioloji, iqtisadi vә hәrbi xarakterli
D) Tәbii, texnogen, ekoloji, sosial, hәrbisiyasi xarakterli.
E) Tәbii vә ekoloji, sosialsiyasi, iqtisadi xarakterli.
29) Sual:Hәrbi mәnşәli Fövqәladә Hallar hansılardır?
A) Nüvә silahın tәtbiqi, texnogen qәzalar, bakteoroloji vә adi silahların tәtbiqi ilә әlaqәdar FH.
B) GTZMyayılmaqla vә hidrosferin vәziyyәtinin dәyişmәsi ilә әlaqәdar FH.
C) Hidrosferin vәziyyәtinin dәyişmәsi, bakteoroloji vә adi silahların tәtbiqi ilә әlaqәdar FH.
D) Nüvә, kimyәvi, bakteoroloji vә adi qırğın silahların tәtbiqi ilә әlaqәdar FH.
E) GTZMyayılmaqla baş verәn qәzalar, bakteoroloji vә adi silahların tәtbiqi ilә әlaqәdar FH.
30) Sual:Kimyәvi silah nәdir?
A) Kütlәvi qırğın silahıdır, radioktiv vә bioloji maddәlәrin tәtbiqi ilә yaranan vә tәsir edәn silah növüdür.
B) Güclü tәsirli zәhәrli maddәlәri әtrafa yayan vasitәlәr vә radioaktiv zәhәrlәyici tәsiri olan vasitәlәrdir;
C) Adi qirğın silahlarından biridir, zәdәlәyici tәsirә malikdir vә üzun müddәt tәsir edir;

D) Kütlәvi qırğın silahlarından biri olub, zәhәrlәyici maddәlәrә vә onları tәtbiq etmәk üçün istifadә olunan vasitәlәrә deyilir;
E) Kütlәvi qırğın silahlarından biridir, kimyәvi zәhәrlәyici vә radioaktiv tәsir edәn silah növüdür;
31) Sual:İnsan orqanizminә tәsir formasına görә zәhәrlәyici maddәlәr neçә qrupa bölünür?
A) 3
B) 5
C) 6
D) 7
E) 4
32) Sual:Kimyәvi zәhәrlәnmә ocağı nәyә deyilir?
A) GTZMin tәtbiqi zamanı güclü dağıntılar baş verir, maddi sәrvәtlәr mәhv olur, insan, bitki vә heyvanlar tәlәf olur.
B) Kimyәvi silah tәtbiq olunur, bioloji zәhәrlәnmә, insan tәlәfatı olur;
C) Kimyәvi silahın tәtbiqi zamanı qurğular dağılır, insanlar, bitkilәr vә heyvanlar tәlәf olur, әrazi radioaktiv vә kimyәvi zәhәrlәnmәyә mәruz qalır;
D) Kimyәvi silahın (ZM) vә ya güclü tәsirli ZM (QTKM) tәsiri nәticәsindә buradakı әrazidә әhalinin, heyvanların vә bitkilәrin zәdәlәnmәsi baş verir
;
E) Kimyәvi silahın tәtbiqi zamanı dağıntılar, partlayışlar baş verir, qurğular dağılır, hәmçinin insan bitki vә heyvan tәlәfatı olur;
33) Sual:Bioloji zәdәlәnmә ocağı nәdir?
A) Dağıntılar baş versin, insan, heyvan vә bitki tәlәfatı olsun, yer kimyәvi zәhәrlәnmәyә mәruz qalsın.
B) Bioloji silahin tәtbiqi nәticәsindә bioloji ,kimyәvi zәhәrlәnmә baş verәn әrazidir.
C) Bioloji silah tәtbiq olunan әrazi, dağıntılar vә yanğınlar baş verәn әrazidir.
D) Bioloji silahin tәtbiqi nәticәsindә insan, heyvan vә bitki tәlafatı olsun.
E) Güclü dağıntılar, yanğınlar, partlayışlar baş verәn, yer bioloji maddәlәrlә zәhәrlәnәn әrazidir.
34) Sual:Karantın nәdir?
A) Bioloji vә radioaktiv zәdәlәnmә ocağında xәstәliklәrin qarşısını almaq üçün tәtbiq edilәn rejimli profilaktika tәdbirlәr sistemidir.
B) Kimyәvi  bakterioloji zәhәrlәnmәyә nәzarәt edәn mәntәqәlәrdir;
C) Kimyәvi zәdәlәnmә ocağından әtrafa zәhәrlәnmәnin yayılmasının qarşısını almaq üçün rejimli tәdbirlәr sisteminin bir növüdür;
D) Bakterial yoluxma ocağını tәcrid etmәk, xәstәliklәrin yayılmasının qarşısını almaq vә yoluxmanı aradan qaldırmaq mәqsәdi ilә yerinә yetirilәn,
epidemiya әleyhinә rejimli profilaktika tәdbirlәr sistemidir;

E) Radioaktiv zәhәrlәnmәnin әtrafa yayılmasının qarşısını alan tәdbirlәr sistemidir;
35) Sual:Observasiya nәdir?
A) Yoluxucu xәstәliklәrin vә kimyәvi zәhәrlәnmәlәrin yayılmasının qarşısını almaq mәqsәdilә mәhdudlaşdırma vә müalicә profilaktik tәdbirlәr
sistemidir
B) Radioaktiv zәdәlәnmә ocağında aparılan nәzarәtdir.
C) Kimyәvi zәdәlәnmә ocağında aparılan kәşfiyyat növüdür.
D) Epidemiya ocağında yoluxucu xәstәliklәrin yayılmasının qarşısını almaq mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn tәcridetmә  mәhdudlaşdırma vә müalicә
profilaktika tәdbirlәri sisteminә deyilir.
E) Kimyәvi vә bioloji zәhәrlәnmә zonalarında hәyata keçirilәn müalicәprofilaktika tәdbirlәr sistemidir.
36) Sual:Radiasiya şәraiti nә zaman yaranır?
A) AESda qәza vә nüvә silahının tәtbiqi zamanı
B) Nüvә silahının vә kimyәvi silahın tәtbiqi zamanı
C) Nüvә vә bioloji silahın tәtbiqi zamanı
D) AESda qәza vә kimyәvi silahın tәtbiqi zamanı
E) Yer radioaktiv, kimyәvi vә bioloji zәhәrlәndikdә
37) Sual:Әhalinin Fövqәladә hallar zamanı mühafizәsinin әsas üsulları aşağıdakılardan hansılardır?
A) Әhalinin köçürülmәsi, Әhalinin xәbәrdar edilmәsi Әhalinin çadır şәhәrciyindә yerlәşdirilmәsi.
B) Mühafizә qurğularında daldalanmaq FMVdәn istifadә etmәk Әhalini qeydiyyata almaq;
C) Әhalinin köçürülmәsi, Әhalinin xәbәrdar edilmәsi FMVdәn istifadә olunması;
D) Mühafizә qurğularında daldalanmaq Fәrdi mühafizә vasitәlәrindәn (FMV)dәn istifadә etmәk әhalinin köçürülmәsi;
E) Әhalinin köcürülmәsi FMVdәn istifadә etmәk MM qüvvәlәrinin hazırlığa gәtirilmәsi;
38) Sual:Sığınacaq nәdir?
A) Sığınacaq – orada yerlәşәn әhalinin nüvә partlayışının bütün zәdәlәyici amillәrindәn,zәhәrlәyici vә güclü tәsirli zәhәrli maddәlәrdәn, bakterial
vasitәlәrdәn, habelә yanğınlar zamanı yüksәk tempratur vә yanğın mәhsullarının tәsirindәn mühafizәsini tәmin edәn fәrdi mühafizә vasitәsidir.
B) Sığınacaq – orada sığınan әhalinin nüvә partlayışının bütün zәdәlәyici amillәrindәn, zәhәrlәyici vә güclü tәsirli zәhәrli maddәlәrdәn, bakterial
vasitәlәrdәn, habelә yanğınlar zamanı yüksәk tempraturun vә yanğın mәhsullarının tәsirindәn mühafizәsini tәmin edәn hermetik mühәndis
qurğusudur.
C) Sığınacaq – orada yerlәşәn әhalinin tәbii fәlakәtlәrdәn vә kütlәvi qırğın silahlarından mühafizә edәn, yüksәk temperatur vә yanğın mәhsullarından

müdafiә edәn adi mühәndis qurğusudur.
D) Sığınacaq – orada yerlәşәn әhalinin tәbii fәlakәtlәrdәn vә yanğından mühafizә edәn qurğudur
E) Sığınacaq – orada yerlәşәn әhalinin yalnız nüvә silahından mühafizә edәn mühәndisi qurğudur
39) Sual:Әmәk mühafizәsinin öyrәdilmәsi üzrә giriş tәlimatı kim tәrәfindәn aparılır?
A) Müәssisәnin hәmkarlar ittifaqı tәşkilatı tәrәfindәn, tәsdiq edilmiş proqram әsasında baş mühәndis keçir.
B) Müәssisәnin baş mühәndisi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş proqram әsasında magistr keçir;
C) Müәssisәnin hәmkarlar ittifaqı tәşkilatı tәrәfindәn tәsdiq edilmiş proqram әsasında sex rәisi keçir;
D) Müәssisәnin baş mühәndisi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş proqram әsasında tәhlükәsizlik texnikası mühәndisi keçir;
E) Müәssisәnin sex rәisi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş proqram әsasında tәcrübәli fәhlә keçir;
40) Sual:Kollektiv müqavilә nәdir?
A) İşçi ilә hәmkarlar ittifaqı tәşkilatı arasında bağlanmış müqavilәdir;
B) Әmәk kollektivi ilә hәmkarlar ittifaqı tәşkilatı arasında bağlanmış müqavilәdir;
C) Әmәk kollektivi ilә işçi arasında bağlanmış müqavilәdir;
D) Әmәk kollektivi vә ya hәmkarlar ittifaqı tәşkilatı ilә müәssisә rәhbәri arasında bağlanmış müqavilәdir;
E) İşçi ilә müәssisә rәhbәri arasında bağlanan әmәk münasibәtlәrinin әsas şәrtlәrini, tәrәflәrin hüquq vә vәzifәlәrini әks etdirәn yazılı sazişdir;
41) Sual:Cari tәlimat kimlәrlә keçirilir?
A) Әmәk mühafizәsi üzrә cari tәlimat, ixtisas dәrәcәlәrini artırmaq tәlәb olunanda keçirilir.
B) Әmәk mühafizәsi üzrә cari tәlimat әmәk mühafizәsi qaydaları dәyişdikdә işçilәrlә keçirilir;
C) Әmәk mühafizәsi üzrә cari tәlimat işә qәbul olunmuş işçilәrlә keçirilir;
D) Әmәk mühafizәsi üzrә cari tәlimat göstәrişi tәlәb edәn fәhlәlәrlә keçirilir;
E) Әmәk mühafizәsi üzrә cari tәlimat texnoloji proses dәyişdikdә, yәni avadanlıq aldıqda keçirilir;
42) Sual:Әmәk şәraitinin formalaşmasına hansı qrup amillәr tәsir edir?
A) Texniki, iqtisadi, bioloji, kimyәvi, fiziki;
B) Texniki, tәşkilatı, sosial, fiziki;
C) Sosial – iqtisadi, xronoloji, tәbii;
D) Sosial – iqtisadi, texniki – tәşkilatı, tәbii;

E) Texniki – tәşkilatı, sosial, kimyәvi, fiziki, kimyәvi;
43) Sual:İstehsalatda bәdbәxt hadisәlәrin tәhqiq edilmәsi vә qeydә alınması AR hansı nazirliyi tәrәfindәn hәyata keçirilir?
A) Daxili işlәr nazirliyi tәrәfindәn;
B) Fövqәladә hallar nazirliyi;
C) Tәhsil nazirliyi tәrәfindәn;
D) Әmәk vә әhalinin sosial müdafiәsi nazirliyi;
E) İqtisadi inkişaf nazirliyi;
44) Sual:Zәhәrlәnmә varsa, zәrәrçәkәnә hansı yardım göstәrilmәlidir?
A) Tәtbiqi yardım
B) Dostluq yardımı;
C) Maddi yardım;
D) İlkin yardım;
E) Nәzәri yardım;
45) Sual:Hansı halda İZ formalı akt tәrtib edilmәlidir?
A) Mәnәvi zәrәr aldıqda;
B) Özünә qәsd hadisәsi baş verdikdә;
C) Tәbii ölüm baş verdikdә vәö ya tibbi rәy әsasında bir gündәn artıq müddәtdә başqa işә keçirilmәsinә sәbәb olduqda;
D) İşçinin әmәk qabiliyyәtinin bir gündәn artıq müddәtә itirildikdә vә ya tibbi rәy әsasında bir gündәn artıq müddәtdә başqa işә keçirilmәsinә sәbәb
olduqda;
E) İntihar hadisәsi baş verdikdә;
46) Sual:Hansı halda İZ formalı akt tәrtib edilmәmәlidir?
A) Әmәk vәzifәlәrini yerinә yetirәrkәn işçiyә başqa şәxs tәrәfindәn xәsarәt yetirdikdә.
B) Tibbi rәy әsasında bir gündәn artıq müddәtdә başqa işә keçirildikdә;
C) İşçinin әmәk qabiliyyәtinin bir gündәn artıq müddәtә itirildikdә;
D) Tәbii ölüm, özünә qәsd, intihar hadisәlәri, zәrәrçәkәnlәrin cinayәt törәdәrkәn aldıqları zәdәlәnmәlәr zamanı;
E) İşçinin әmәk qabiliyyәtinin bir gündәn artıq itirildikdә vә başqa işә keçirildikdә;

47) Sual:İş yerindә işçilәrlә müәyyәn edilmiş fasilәlәr zamanı (nahar, texnoloji vә s.) baş vermiş bәdbәxt hadisәlәr üzrә İZ formalı aktın tәrtib
edilmәsi haqqında qәrarı kim vә nә vaxt vermәlidir?
A) Baş mühasib
B) Müәssisәnin rәhbәrliyi, tәhqiqat zamanı
C) Hәmkәrlar ittifaqı, tәhqiqat qurtardıqdan sonra
D) Komissiya, tәhqiqat qurtardıqdan sonra
E) Baş mühәndis, tәhqiqat qurtardıqdan sonra
48) Sual:İstehsalatda baş vermiş yüngül vә az ağır xәsarәtlәrlә yaranan bәdbәxt hadisәlәrin tәdqiqatı kim tәrәfindәn aparılmalıdır?
A) Әrazi üzrә sahә inspektoru;
B) Hәmkәrlar tәşkilatı tәrәfindәn;
C) Müәssisәnin rәhbәri tәrәfindәn;
D) Müәssisәdә yaradılan komissiya tәrәfindәn;
E) Tәhlükәsizlik texnikası mühәndisi tәrәfindәn;
49) Sual:Bәdbәxt hadisә tәrәfindәn zәrәrçәkәn kimә mәlumat vermәlidir?
A) Növbә rәisinә;
B) Kadrlar şöbәsi müdirinә;
C) Komissiyaya;
D) Hәmkәrlar ittifaqına;
E) İş rәhbәrinә;
50) Sual:Bәdbәxt hadisә baş verdikdә hadisәnin şahidi kimә xәbәr vermәlidir?
A) Kadrlar şöbәsi müdirinә;
B) Komissiyaya;
C) Hәmkәrlar ittifaqı komitәsinә;
D) İş rәhbәrinә;
E) Müәssisәnin rәhbәrinә;
51) Sual:İş rәhbәri bәdkәxt hadisә zamanı ilk növbәdә hansı vәzifәni yerinә yetirmәlidir?
A) Zәrәr çәkәnin evinә mәlumat vermәli;

B) Dövlәt daq mәdәn texniki nәzarәtә xәbәr vermәli;
C) Hәmkarlar ittifaqı komitәsinә xәbәr vermәli vә zәrәr çәkәnә mәlumat verilmәlidir.
D) Zәrәrçәkәnә ilk yardım göstәrәrәk sәhiyyә mәntәqәsinә çatdırılmasını tәşkil etmәli vә bölmәnin rәhbәrinә xәbәr vermәlidir;
E) Zәrәrçәkәnә heç bir kömәk etmәmәli;
52) Sual:Tәdqiqat komissiyası işә başlayanadәk iş yerindәki şәrait vә avadanlıqların vәziyyәti necә olmalıdır?
A) Avadanlıq yenilәri ilә әvәz edilmәlidir;
B) Avadanlıqların tәmirә verilmәlidir;
C) Avadanlıqların yeri dәyişdirilmәlidir;
D) Hadisәnin baş verdiyi anda olduğu kimi saxlanılmalıdır;
E) Avadanlıqların başqa iş yerinә daşınmalıdır;
53) Sual:Bölmәnin rәhbәri bәdbәxt hadisә barәdә kimә mәlumat vermәlidir?
A) Mәtbuata vә hәmkәrlar ittifaqı komitәsinә;.
B) Dövlәt daq mәdәn texniki nәzarәt idarәsinә;
C) Fövqәladә hallar Nazirliyinә;
D) Müәssisәnin rәhbәrinә, әmәyin mühafizә xidmәtinә, hәmkәrlar ittifaqı komitәsinә;
E) Zәrәrçәkәnin ailәsinә;
54) Sual:Bәdbәxt hadisә haqda daha hansı nәzarәt komitәsinә xәbәr vermәlidir?
A) Milli tәhlükәsizlik nazirliyinә.
B) Әtraf mühitin qorunması komitәsinә;
C) Yanğın söndürmә komitәsinә;
D) Dövlәt daq mәdәn texniki nәzarәt komitәsinә;
E) FH vә HFT komitәsinә;
55) Sual:Dövlәt daq mәdәn texniki nәzarәt komitәsinin yerli orqanlarına bәdbәxt hadisә haqqında kim xәbәr vermәlidir?
A) Mühasibata.
B) Sex rәisi;
C) Әmәyin mühafizәsi xidmәti rәisi;
D) Müәssisәnin rәhbәri;

E) Hәmkarlar ittifaqı komitәsinә;
56) Sual:Müәssisәnin rәhbәri bәdbәxt hadisә baş verdikdәn sonra öz әmri ilә hansı tәrkibli komissiya yaratmalıdır?
A) Mülki müdafiә qәaragah rәisi vә sex rәisi .
B) Sex rәisindәn, әmәyin mühafizәsi komissiyasının nümayәndәsindәn, әmәk mühafizәsi xidmәtinin rәisindәn ibarәtdir;
C) Sex rәisindәn, әmәyin mühafizәsi komissiyasının nümayәndәsindәn, müәssisә rәhbәrindәn;
D) Dövlәt daq mәdәn texniki nәzarәt komissiyası;
E) Әmәyin mühafizәsi komissiyasının nümayәndәsindәn, müәssisә rәhbәrindәn;
57) Sual:Komissiya neçә gün әrzindә bәdbәxt hadisәnin şәraitini vә sәbәblәrini tәhqiq edir?
A) 5
B) 3
C) 7
D) 6
E) 4
58) Sual:Bәdbәxt hadisә zamanı tәrtib edilmiş İZ formalı akt neçә nüsxә tәrtib edilir?
A) 3
B) 4
C) 6
D) 7
E) 8
59) Sual:İZ formalı akt tәsdiq edilmәk üçün kimә göndәrilir?
A) Әmәk mühafizәsi xidmәtinin rәisinә;
B) Sex rәisinә;
C) Müәssisәnin rәhbәrinә;
D) Әmәyin mühafizәsi komissiyasının nümayәndәsinә;
E) Mühasibata.
60) Sual:İZ formalı akta kimin izahatları әlavә edilmәlidir?

A) Әmәyin mühafizәsi komissiyasının nümayәndәsinә.
B) Şahidlәrin, zәrәrçәkәnin;
C) Müәssisәnin rәhbәrinin;
D) Hәmkarlar ittifaqı komitәsinin;
E) Sex rәisinin;
61) Sual:İZ formalı akta hansı sәnәdlәr әlavә edilmәlidir?
A) Zәrәrli istehsalat amillәrini xarakterizә edәn, paltarlar, planlar.
B) İş yerinin (avadanlıqların, qurğuların) vәziyyәti, tәhlükәli vә zәrәrli istehsalat amillәrini xarakterizә edәn planlar, sxemlәr vә başqa sәnәdlәr;
C) Bәdbәxt hadisә baş vermiş sahәnin planı;
D) Müәssisәnin planı, sxemlәr vә başqa sәnәdlәr;
E) Müәssisә vә bәdbәxt hadisә baş vermiş sahәnin planı;
62) Sual:İZ formalı akta hansı rәy әlavә edilir?
A) Sex rәisinin rәy;
B) Tibbi rәy;
C) Kadrlar şöbәsinin rәisinin rәyi.
D) Hәmkarlar ittifaqı komitәsinin rәyi;
E) Müәssisә rәhbәrinin rәyi;
63) Sual:Tәdqiqat qurtardıqdan sonra İZ formal akt kimә göndәrilir?
A) Müәssisәnin rәhbәrinә, әmәk vә әhalinin sosial müdafiә nazirliyinә;
B) Zәrәrçәkәnә, sex rәisinә, әmәyin xidmәti rәisinә (mühәndisinә, dövlәt әmәk müfәttişliyinә);
C) Әmәyin xidmәti rәisinә.
D) Dövlәt daq mәdәn texniki nәzarәt komitәsinә;
E) Hәmkarlar ittifaqı tәşkilatına;
64) Sual:Zәrәrçәkәnin әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsi vaxtı qurtaran kimi İZ formalı aktın hansı bәndi doldurulmalıdır?
A) Xarab olmuş avadanlıq vә alәtlәrin dәyәri haqqında 25ci bәnd.
B) Bәdbәxt hadisәlәrin nәticәlәri haqqında 14 – cü bәnd;
C) Bәdbәxt hadisәlәrin tәfsilatı haqqında 11 – ci bәnd;

D) Bәdbәxt hadisәlәrin şahidlәri haqqında 13 – cü bәnd;
E) Xarab olmuş avadanlıq vә alәtlәrin dәyәri haqqında 15ci bәnd;
65) Sual:Bәdbәxt hadisәnin tәfsilatı haqqında 14 – ci bәnd kim tәrәfindәn doldurulmalıdır?
A) Hadisә baş vermiş müәssisәnin rәhbәri;
B) Hadisә baş vermiş sexin rәhbәri;
C) Әmәk mühafizәsi xidmәtinin rәisi tәrәfindәn.
D) Müәssisәnin rәhbәrliyi tәrәfindәn tәşkil olunmuş komissiya tәrәfindәn;
E) Müәssisәnin hәmkarlar ittifaqı tәşkilatı;
66) Sual:Bir müәssisә başqa müәssisәnin sahәsindә iş görәrkәn işçi ilә baş vermiş bәdbәxt hadisә hansı tәşkilat tәrәfindәn tәhqiq edilir vә uçota
alınır?
A) Başqa müәssisә tәrәfindәn;
B) İş gördüyü müәssisә tәrәfindәn;
C) İşlәdiyi müәssisә tәrәfindәn;
D) İş gördüyü vә işlәdiyi müәssisә tәrәfindәn;
E) Müdiriyyәtinin yaratdığı komissiya tәrәfindәn.
67) Sual:Dövlәt әmәk müfәttişliyinin rәisinin әmri ilә yaranmış komissiyaya kim sәdrlik edir?
A) Fövqәladә hallar Nazirliyi
B) Müәssisәnin hәmkarlar ittifaqı tәşkilatının sәdri;
C) Baş әmәk müfәttişliyi;
D) Müәssisәnin rәhbәri;
E) Müәssisәnin mühasibat şöbәsinin rәhbәri.
68) Sual:Ağır xәsarәtlәr zamanı tәdqiqatlar komissiya tәrәfindәn neçә gün müddәtindә aparılmalıdır?
A) 40
B) 20
C) 30
D) 25
E) 35

69) Sual:Ağır xәsarәtlәr zamanı tәdqiqat komissiyası tәrәfindәn neçә әdәd xüsusi tәdqiqat aktı tәrtib edilmәlidir?
A) 4
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
70) Sual:Ağır xәsarәtlәr, qrup halında ölümlә nәticәlәnmiş bәdbәxt hadisә müәssisnin rәhbәri hansı tәşkilatlara gün әrzindә mәlumat verililmәlidir?
A) Tәhlükәsizlik nazirliyinә;
B) Dövlәt әmәk müfәttişliyinә, yuxarı tәsәrrüfatlar orqanına, sahә hәmkarlar ittifaqına;
C) Daxili işlәr nazirliyinә.
D) Tәhlükәsizlik vә müdafiә nazirliyinә
E) Dövlәt müdafiә nazirliyinә
71) Sual:Әmәyin mühafizәsi nәyi öyrәdir?
A) Fövqәladә hallardan mühafizә olunma üsulları
B) İşçilәrin tәhlükәzlik vә sağlam şәraitdә işlәmәk hüququnu;
C) Әtraf mühitin mühafizәsi vә tәhlükәsizliyini;
D) Hәyat fәaliyyәtinin tәhlükәsizliyi;
E) Ekoloji sistemin tәhlükәsizliyini;
72) Sual:Әmәyin mühafizәsinә çәkilәn xәrclәr?
A) İş yerlәrindә vә otaqlarda normal işıqlanmanın tәmininә;
B) Tәhlükәsizlik texnikasına, әmәk şәraitinin tәhlükәsizliyinin tәmininә vә insan әmәk gününün itgisinin azalmasına;
C) Fәaliyyәt mühitindә әmәyin mühafizәsinә, hәmçinin komfort şәraitin yaradılmasına sәrf edilir.
D) Mәişәtdә vә istehsalatda mikrohavanın normallaşmasına;
E) Sәs küyün azalmasına vә titrәyişlәrә;
73) Sual:Zәrәrli istehsalat amillәrinin tәsiri nәticәsindә inkişaf edәn xәstәlik hansı xәstәlik adlanır?
A) Şәkәr xәstәliyi;

B) Peşә xәstәliyi;
C) Sarılıq xәstәliyi;
D) Soyuqdәymә xәstәliyi;
E) Qızılça xәstәliyi.
74) Sual:Bәdbәxt hadisәlәr zamanı Qrup üsulu ilә nә tәhqiq edilir?
A) Әlverişsiz texniki mәnbәli amillәrin tәhlükәlilik dәrәcәlәri;
B) Zәdәlәnmәlәrin fizioloji, psixoloji vә sosial sәbәblәri;
C) Zәdәlәnmәlәrin ayrı – ayrı cәhәtlәrinә görә qruplaşdırılaraq tәhqiq edilmәsi;
D) Zәdәlәnmәlәrin iqtisadi ziyanı;
E) İnsan – maşın istehsal münasibәti sistemi;
75) Sual:Bәdbәxt hadisәlәr zamanı Topoqrafik üsulla nә tәhqiq edilir?
A) Müәssisәdә bir neçә il әrzindә zәdәlәnmәlәr haqqında toplanmış statistika materialları tәhqiq edilir;
B) Bәdbәxt hadisәlәr baş vermiş avadanlıqların yerlәşmә planları şәrti işarәlәr üzrә qeydә alınır vә tәhqiq edilir;
C) Hadisә baş verdiyi yerdә әmәk vә texnoloji proseslәr, iş yeri, әmәyin santariya gigiyenik şәraiti, mühafizә vasitәlәri vә s. birlikdә tәhqiq edilir;
D) Әlverişsiz texniki mәnbәli amillәrin tәhlükәlilik dәrәcәlәri tәhqiq edilir;
E) Hadisәlәr xüsusiyyәtlәrinә görә qruplaşdırılaraq tәhqiq edilir;
76) Sual:Әmәyin mühafizәsi fәnni әsas neçә hissәdәn ibarәtdir?
A) 6
B) 4
C) 5
D) 3
E) 2
77) Sual:Xәsarәtin (zәdәlәnmәnin) neçә növü var?
A) 7
B) 5
C) 4
D) 3

E) 9
78) Sual:Bәdbәxt hadisә baş verdikdә hansı formal aktla rәsmilәşdirilir vә qeydә alınır?
A) İN
B) İH
C) İR
D) İZ
E) İK
79) Sual:Tezlik әmsalı hesabat dövründә neçә nәfәr işçiyә düşәn bәdbәxt hadisәlәrin sayıdır?
A) 3000
B) 10
C) 100
D) 1000
E) 2000
80) Sual:Potensial tәhlükә hansı kriteriya әsasında qiymәtlәndirilir?
A) fiziki әmәyin әqli әmәklә әvәz olunması ilә.
B) әmәyin çox sahәli olması ilә;
C) әmәyin mürәkkәbliyi ilә;
D) risklә qiymәtlәndirilir;
E) obyektin mühafizәsinin olmaması ilә;
81) Sual:Bәdbәxt hadisәlәr zamanı Texniki üsulla nә tәhqiq edilir?
A) Mühafizә vasitәlәri;
B) Hadisәlәrin baş vermәsinin avadanlıqların yerlәşmә planında şәrti işarәlәr üzrә qeydә alınması vә tәhqiq edilmәsi;
C) İnsan – maşın istehsal münasibәti sistemlәri;
D) Әlverişsiz texniki mәnbәli amillәrin tәhlükәsizlik dәrәcәlәri;
E) Әlverişsiz meteroloji şәrait;
82) Sual:İstehsalat xәsarәtlәrinin yaranması, hansı sәbәblәr qrupuna aiddir?

A) Qurğu vә materialların davamsızlıqları;
B) Texnoloyi proseslәrin yenilәndirmәmәsi;
C) İşıqlanmanın zәif olması;
D) Әrazinin vәziyyәti, yolların vә keçidlәrin qaydada olmaması, fәhlә vә qulluqçulara texniki tәhlükәsizlik qaydalarını lazımınca öyrәdilmәmәsi;
E) Ağır vә tәhlükәli işlәrin aşağı sәviyyәdә mexanizmlәrlә әvәz edilmәsi;
83) Sual:Bәdbәxt hadisәlәrin monoqrafik üsulla tәdqiqatı zamanı nәlәr araşdırılır?
A) Әmәk şәraiti;
B) İnsanmaşın istehsalat münasibәti sistemi;
C) Qeyri rasional texniki faktorların tәhlükә dәrәcәsi vә avadanlığın sazlığı;
D) Әmәk vә texnoloyi prosesin birgә araşdırılması, iş yerinin, avadanlığın, әmәyin sanitar gigeyenik vәziyyәti vә fәrdi mühafizәsi vә.s;
E) Mühafizә vasitәlәri;
84) Sual:Zәhәrlәnmә zamanı tibb müәssisәsinin hәkimi hara müraciәt etmәlidir?
A) Zәrәr çәkmişin rәhbәrliyinә
B) Rәhbәrliyә
C) Tibb müәssisәsinә
D) Yerli sanitarepidemioloyi stansiyasına
E) Sex rәisinә
85) Sual:Ağırlıq dәrәcәsinә görә istehsalat işlәri neçә növә bölünürlәr?
A) 3
B) 5
C) 4
D) 2
E) 6
86) Sual:İstehsalatda әmәyin ağırlıq dәrәcәsinә görә nә qәdәr enerji (Vt) sәrf olunur?
A) >330
B) >290
C) >232

D) >293
E) >233
87) Sual:Yüngül әmәk tәlәb edәn istehsalatda, nә qәdәr enerji (Vt) sәrf olunur?
A) >220
B) >120
C) >150
D) >172
E) >180
88) Sual:Orta dәrәcәli әmәk tәlәb edәn istehsalatda, nә qәdәr enerji(Vt) sәrf olunur?
A) 6080
B) 300320
C) 172160
D) 172293
E) 294300
89) Sual:Erqonomik üsul vasitәsi ilә nә tәhqiq edilir vә öyrәnilir?
A) Әmәyin santariya gigiyenik şәraiti, mühafizә vasitәlәri;
B) Müәssisәdә bir neçә il әrzindә zәdәlәnmәlәr haqqında toplanmış statistik materiallar;
C) Әlverişsiz texniki mәnbәli amillәr;
D) İnsan – maşın istehsal mühiti;
E) Hadisә baş verdiyi yerdә әmәk vә texnoloji proseslәr, iş yeri, avadanlıqlar;
90) Sual:İstehsalat qәzaları vә peşә xәstәliklәri neçә üsulla tәdqiq edilir?
A) 9
B) 7
C) 4
D) 8
E) 6

91) Sual:Bәdbәxt hadisәlәr baş verdikdә, hansı statistik üsullarla tәdqiq edilir?
A) Texniki amillәrin qeyri rasional tәhlükә dәrәcәsinә görә;
B) İnsan – maşın istehsalat münasibәti sistemi;
C) Müәssisәdә baş vermiş zәdәlәnmәlәr vә iqtisadi ziyan;
D) Bir neçә il әrzindә müәsisәdә baş vermiş bәdbәxt hadisәlәrin materialları әsasında.
E) Bir sıra hadisәlәrin xarakteristikası әsasında;
92) Sual:Texniki tәhlükәsizlik qaydalarının pozulması nәticәsindә baş verәn zәdәlәnmәlәr ümumi 1zәdәlәnmәlәrin neçә faizini tәşkil edir?
A) 20
B) 12
C) 10
D) 14
E) 15
93) Sual:Peşә xәstәliklәri nә zaman yarana bilәr?
A) İşdәn qayıdarkәn
B) Müdiriyyәtin tapşırdığı işi yerinә yetirәrkәn
C) Bәdbәxt hadisә zamanı
D) Peşә zәhәrlәnmәlәri ilә әlaqәdar, baş verәn xәstәliklәr zamanı.
E) Müәssisә nәqliyyatında işçilәri işә gәtirәrkәn
94) Sual:Bәdbәxt hadisәlәr zamanı İqtisadi üsul nәyi tәyin edir?
A) Texnoloji qurğulara dәyәn zәrәri;
B) İşәgötürәnә dәyәn maddi zәrәri;
C) İşçiyә dәyәn maddi zәrәri;
D) Zәdәlәnmәlәrin iqtisadi ziyanını;
E) Mühafizә vasitәlәrinә dәyәn zәrәri;
95) Sual:Psixofizioloji tәhlil üsulunda nә tәhqiq edilir?
A) Zәdәlәnmәlәrin sosial sәbәblәri tәhqiq edilir;
B) Zәdәlәnmәlәrin psixoloji vә sosial sәbәblәri birlikdә tәhqiq edilir;

C) Zәdәlәnmәlәrin fizioloji sәbәblәri tәhqiq edilir;
D) Zәdәlәnmәlәrin fizioloji, psixoloji vә sosial sәbәblәri birlikdә tәhqiq edilir;
E) Zәdәlәnmәlәrin fizioloji vә psixoloji sәbәblәri birlikdә tәhqiq edilir;
96) Sual:Son illәr texniki vә sanitariya – gigiyena sәbәblәrdәn baş verәn bәdbәxt hadisәlәrin azaldınması nә ilә izah edilir?
A) Texnikadan düzgün istifadә edilmәmәsi ilә;
B) Әmәyin mühafizә qaydalarına düzgün riayәt edilmәsi ilә;
C) Maşınların düzgün idarә edilmәsi ilә;
D) Elmi texniki tәrәqqinin sürәtlә inkişafı ilә;
E) Sanitar – gigiyenik qaydalara düzgün riayәt edilmәmәsi ilә;
97) Sual:Zәrәrlәrlәrin neçә faizi tәşkilatı vә şәxsi sәbәblәrdәn baş verir?
A) 90
B) 80
C) 60
D) 70
E) 50
98) Sual:Tibbi müәssisәnin hәkimi neçә saat әrzindә zәhәrlәnmә haqqında yerli sanitariya epidemiologiya stansiyasına (SES) mәlumat
göndәrmәlidir?
A) 18
B) 28
C) 26
D) 25
E) 24
99) Sual:Әmәk gigiyenası nәyi öyrәdir?
A) Nәqliyyat hadisәsinin sәbәbini öyrәnәn elmdir;
B) Bәdbәxt hadisәnin sәbәbini öyrәnәn elmdir;
C) İstehsalat prosesini öyrәnәn elmdir;
D) Әmәk prosesinin vә istehslat mühitinin insanın işgüzarlığına vә sağlamlığına tәsirini;

E) Yanğın tәhlükәsizliyini öyrәnәn elmdir;
100) Sual:İstehsalat sanitariyası nә demәkdir?
A) İstehsalatda bәdbәxt hadisәnlәrin sәbәbini öyrәnәn elmdir.
B) Bәdbәxt hadisәnin qarşısını alan texniki tәdbirlәr sistemidir;
C) Yanğının qarşısını alan texniki tәdbirlәr sistemidir;
D) Istehsalatda zәhәrli amillәrinin tәsirinin qarşısını alan tәşkilatı, gigiyenik vә sanitariya texniki tәdbirlәr;
E) Nәqliyyat hadisәsinin qarşısını alan texniki tәdbirlәr sistemidir
101) Sual:İş vaxtından artıq işlәr il әrzindә neçә saatdan çox olmamalıdır?
A) 300
B) 100
C) 200
D) 120
E) 40
102) Sual:Azәrbaycan Respublikasının Әmәk Mәcәllәsindә hansı mәsәllәr öz әksini tapmışdır?
A) Әmәk müqavilәsi, kollektiv müqavilә, әmәk intizamı, әmәk haqqı, enerji tәminatı, rabitә xidmәti;
B) Әmәk müqavilәsi, kollektiv müqavilә, әmәk intizamı, iş vә istirahәt vaxtı, ailә münasibәtlәri, әmәk haqqı, iqtisadi mәsәlәlәr;
C) Әmәk müqavilәsi, kollektiv müqavilә, әmәk intizamı, әmәk mübahizәlәri, ailә nigahı, әmәk mühafizәsi;
D) Әmәk müqavilәsi, kollektiv müqavilә, iş vә istirahәt vaxtı, qadınların vә gәnclәrin әmәyi;
E) Әmәk müqavilәsi, әmәk münasibәtlәri, kollektiv müqavilә, әmәk haqqı, әmәk intizamı, kriminal cinayәtlәr, ailә münasibәtlәri, gәnclәrin әmәyi;
103) Sual:İşçilәrә әmәk mühafizәsinin öyrәdilmәsi üzrә hansı tәlimatlar keçirilir?
A) Giriş, iş yerindә tәcrübә, tәkrar, cari, texniki, yanğın, tәşkilatı tәlimatlar.
B) Giriş, iş yerindә tәcrübә keçmә, texniki tәşkilatı, növbәdәnkәnar, cari tәlimatlar;
C) Giriş, iş yerindә, tәkrar, ezamiyyәt, işdәnçıxma, cari tәlimatlar;
D) Giriş, iş yerindә, tәkrar, növbәdәnkәnar, cari tәlimatlar;
E) Giriş, iş yerindә, tәkrar, növbәdәnkәnar, işdәnçıxma, aşağı, yuxarı tәlimatlar;
104) Sual:Әmәk mühafizәsinin öyrәdilmәsi üzrә giriş tәlimatı kim tәrәfindәn aparılır?

A) Müәssisәnin hәmkarlar ittifaqı tәşkilatı tәrәfindәn tәsdiq edilmiş proqram әsasında baş mühәndis keçir.
B) Müәssisәnin baş mühәndisi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş proqram әsasında magistr keçir;
C) Müәssisәnin hәmkarlar ittifaqı tәşkilatı tәrәfindәn tәsdiq edilmiş proqram әsasında sex rәisi;
D) Müәssisәnin baş mühәndisi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş proqram әsasında tәhlükәsizlik texnikası mühәndisi;
E) Müәssisәnin sex rәisi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş proqram әsasında tәcrübәli fәhlә keçir;
105) Sual:Әmәk vә әhalinin sosial müdafiәsi nazirliyi tәrәfindәn tәyin edilmiş qaydalar kimlәrә aid edilir?
A) Azәrbaycan әrazisindә fәaliyyәtdә olan bütün hüquqi şәxslәr vә xarici nümayәndәliklәrin hüquqi şәxslәrinә.
B) Xaricdә işlәyәn azәrbaycanlılara.
C) Azәrbaycan әrazisindә fәaliyyәt göstәrmәyәn xarici hüquqi şәxslәrә
D) Azәrbaycan Respublikasında fәaliyyәt göstәrәn hüquqi vә fiziki şәxslәrlә bәrabәr, bütün xarici nümayәndәliklәrin hüquqi şәxslәrinә.
E) Azәrbaycan әrazisindә fәaliyyәt göstәrәn bütün fiziki şәxslәrә.
106) Sual:Ağırlıq әmsalı sayılan, baş vermiş bәdbәxt hadisәyә aid edilәn, hesabata görә hansı iş günü nәzәrdә tutulur?
A) 1000
B) 50
C) 10
D) 1
E) 30
107) Sual:İZ formalı akta hansı rәy әlavә edilir?
A) Kadrlar şöbәsinin rәisinin;
B) Müәssisә rәhbәrinin;
C) Sex rәisinin;
D) Tibbi;
E) Hәmkarlar ittifaqı komitәsinin;
108) Sual:İZ formalı akt materialları ilә birlikdә bәdbәxt hadisә qeydә alınan müәssisәdә neçә il saxlanmalıdır?
A) 65
B) 55
C) 50

D) 45
E) 60
109) Sual:İstehsalatda bәdbәxt hadisәlәrin sәbәblәrinin tәdqiq edilmәsi vә qeydә alınması necә baş vermәlidir?
A) Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr kabinetinin 28 fevral 2001ci il tarixli 18 saylı qәrarı ilә hәyata keçirilir.
B) Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr kabinetinin 20 fevral 1997ci il tarixli 17 saylı qәrarı ilә hәyata keçirilir.
C) Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr kabinetinin 28 mart 1998ci il tarixli 25 saylı qәrarı ilә hәyata keçirilir.
D) Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr kabinetinin 28 fevral 2000ci il tarixli 27 saylı qәrarı ilә hәyata keçirilir.
E) Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr kabinetinin 25 dekabr 1999ci il tarixli 20 saylı qәrarı ilә hәyata keçirilir.
110) Sual:Xәsarәt nә demәkdir (zәdә)?
A) İnsanın sümük sisteminin xәsarәti;
B) Hüceyrәlәrin vә orqanların anatomik bütövlüyün pozulması;
C) Anatomik bütövlüyün pozulması vә orqanların vә yaxud onların fizioloji funksiyalarının pozulması;
D) Hәr hansı xarici faktora görә insanda ani xәsarәt, fizoloji pozulmasına gәtirib çıxardır.
E) Hüceyrәlәrin fizioloji funksiyasının pozulması;
111) Sual:İstehsalatda baş vermiş bәdbәxt hadisәnin qeydiyyata alınması vә onun düzgün müәyyәn edilmәsinә kim cavabdehdir?
A) hәmkarlar;
B) müәssәnin rәhbәri;
C) baş mühasib.
D) sex rәisi;
E) komissiya;
112) Sual:Bir insanın hәlak olması ilә nәticәlәnәn bәdbәxt hadisәlәr hansı orqanlarda müzakirә olunmalıdır?
A) Hәmkarlar tәşkilatında.
B) Әmәk vә әhalinin sosial müdafiәsi nazirliyindә;
C) İqtisadi inkişaf nazirliyindә;
D) Dövlәt әmәk müfәttişliyindә;
E) Fövqәladә hallar nazirliyindә;

113) Sual:İki vә daha artıq insanın hәlak olması ilә nәticәlәnәn bәdbәxt hadisәlәr haqda, lazım gәldikdә hansı nazirliyә mәlumat verilir?
A) Daxili işlәr nazirliyinә
B) AR Nazirlәr kabinetinә
C) İqtisadi İnkişaf nazirliyinә
D) Turizm vә mәdәniyyәt nazirliyinә
E) Fövqәladә hallar nazirliyinә
114) Sual:Xüsusi istintaq komissiyasının tәlәbinә әsasәn, müәssisәnin rәhbәrliyi neçә şәrtlәri icra etmәlidir?
A) 8
B) 6
C) 5
D) 4
E) 7
115) Sual:Ölüm hadisәsi vә ağır zәdә almış bir qrup şәxslәrin bәdbәxt hadisәlәrini hansı komissiya araşdırma aparır?
A) Komissiya, müәssәnin hәmkarlar rәhbәri tәrәfindәn tәşkil olunur
B) Komissiya hәmkarlar tәrәfindәn tәşkili
C) Komissiya müәssәnin rәhbәrliyi tәrәfindәn
D) Dövlәt әmәk müfәttişliyinin rәisi tәrәfindәn tәçkil edilmiş komissiya
E) Komissiya, sex rәisi tәrәfindәn tәşkil olunan
116) Sual:Vәzifә xәstәliyi vә istehsalat zәdәlәnmә sәbәblәri neçә qrupa bölünürlәr?
A) 8
B) 6
C) 4
D) 5
E) 7
117) Sual:İstintaq komissiyasının sәdrinin göstәrişi ilә hansı xüsusi komissiya yaradıla bilәr?
A) Әmәk müfәttişinin tәrәfindәn yaradılan komissiya
B) Hәmkarlar tәrәfindәn yaradılan komissiya

C) Müәssә tәrәfindәn yaradılan komissiya
D) Ekspert komissiyası
E) Müәssәnin hәmkarlar tәşkilatının rәhbәrliyi tәrәfindәn yaradılan komissiya
118) Sual:Dövlәt әmәk müfәttişliyi tәşkil etdiyi komissiyaya kimlәr daxil edilir?
A) Müәssәnin mühasibat şöbәsinin rәhbәri;
B) Müәssә rәhbәri vә dağ  mәdәn texniki nәzarәt komitәsinin nümayәndәsi,
C) Müәssә rәhbәri vә hәmkarlar tәşkilatının nümayәndәsi,
D) Qәzaya mәruz qalmış müәssәnin rәhbәri, әmәyin mühafizәsi komissiyasının sәdri,
E) Zәrәr çәkmiş şәxs vә şahidlәr,
119) Sual:Komissiya yazılı izahatı kimdәn tәlәb edә bilәr?
A) Zәrәr çәkmişdәn, növbә rәisindәn vә müәssә rәhbәrindәn;
B) Sexin rәisindәn, zәrәr çәkmişdәn, hәmkarlar tәşkilatından;
C) Yalnlz sexin rәisindәn vә hәmkarlardan;
D) Qәzaya mәruz qalandan vә sexin rәisindәn;
E) Sexin rәisindәn, zәrәr çәkmişdәn, növbә rәisindәn;
120) Sual:İZ formalı aktın tәrtib edilmәsini, zәrәrçәkmiş müәssә rәhbәrindәn hesabatı hansı Dövlәt komitәsi tәlәb edә bilәr?
A) Әhalinin әmәk vә sosial müdafiә nazirliyi;
B) Dağmәdәn texniki nәzarәt,
C) Azәrbaycan Respublika әmәk müfәttişliyi,
D) Azәrbaycan Respublika statistika komitәsi
E) Әhalinin әmәk vә sosial müdafiә komitәsi,
121) Sual:Әmәyin mühafizәsi tәlәblәrini yerinә yetirmәyәn şәxslәrin cәzalandırılması haqda, komissiyanın tәklif etdiyi tәdbirlәrin icrasını tәmin
etmәk üçün әmr kim tәrәfindәn verilmәlidir?
A) Dövlәt әmәk müfәttişliyinin rәhbәri;
B) Hәmkarlar tәşkilatı,
C) Müәssәnin sex rәisi
D) Müәssәnin rәhbәrliyi,

E) Әmәk mühafizә komitәsinin sәdri,
122) Sual:Bәdbәxt hadisәnin tәfsilatı haqqında 14 – cü bәnd kim tәrәfindәn doldurulmalıdır?
A) Әmәk mühafizәsi xidmәtinin rәisi tәrәfindәn;
B) Müәssisәnin hәmkarlar ittifaqı tәşkilatı tәrәfindәn;
C) Hadisә baş vermiş müәssisәnin rәhbәri tәrәfindәn;
D) Hadisә baş vermiş sexin rәhbәri tәrәfindәn;
E) Müәssisәnin rәhbәrliyi tәrәfindәn tәşkil olunmuş komissiya tәrәfindәn;
123) Sual:14 – cü bәnd barәdә hansı tәşkilata mәlumat göndәrilir?
A) Әmәyin xidmәti rәisinә;
B) Müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn tәşkil olunmuş komissiyaya, sex rәisinә;
C) Hadisә baş vermiş müәssisәnin rәhbәrinә, müәssisәnin hәmkarlar ittifaqına;
D) Dövlәt әmәk müfәttişliyinә, әmәk mühafizәsi xidmәtinin rәisinә;
E) “Dövlәt daq” texniki nәzarәt komitәsinә, müәssisәnin rәhbәrinә;
124) Sual:Әmәyin mühafizәsinin I hissәsi nәdәn bәhs edir?
A) Әmәk gigiyenası vә istehsalat sanitariyasından;
B) Tәhlükәsizlik texnikasının әsaslarından;
C) Әmәk mühafizәsinin hüquqi – tәşkilatı әsaslarından;
D) Laboratoriya işlәrindәn;
E) Yanğın profilaktikasının әsaslarından;
125) Sual:Әmәyin mühafizәsinin II hissәsi nәdәn bәhs edir?
A) Yanğın profilaktikasının әsaslarından;
B) Laboratoriya işlәrindәn;
C) Әmәk mühafizәsinin hüquqi – tәşkilatı әsaslarından;
D) Әmәk gigiyenası vә istehsalat sanitariyasından;
E) Tәhlükәsizlik texnikasının әsaslarından;
126) Sual:Әmәyin mühafizәsinin III hissәsi nәdәn bәhs edir?

A) Әmәk gigiyenası vә istehsalat sanitariyasından;
B) Laboratoriya işlәrindәn;
C) Yanğın profilaktikasının әsaslarından;
D) Tәhlükәsizlik texnikasının әsaslarından;
E) Әmәk mühafizәsinin hüquqi – tәşkilatı әsaslarından;
127) Sual:Әmәyin mühafizәsinin IV hissәsi nәdәn bәhs edir?
A) Әmәk mühafizәsinin hüquqi – tәşkilatı әsaslarından;
B) Әmәk gigiyenası vә istehsalat sanitariyasından;
C) Laboratoriya işlәrindәn;
D) Yanğın profilaktikasının әsaslarından;
E) Tәhlükәsizlik texnikasının әsaslarından;
128) Sual:Zәrәrli iş şәraitindә çalışan işçilәr üçün hәftәlik iş saatı nә qәdәr olmalıdır?
A) 48
B) 24
C) 40
D) 36
E) 12
129) Sual:Azәrbaycan Respublikasının Әmәk Mәcәllәsindә hansı mәsәlәlәr öz әksini tapmışdır ?
A) Әmәk müqavilәsi, kollektiv müqavilә, әmәk intizamı, әmәk haqqı, enerji tәminatı, rabitә xidmәti vә s;
B) Әmәk müqavilәsi, kollektiv müqavilә, әmәk intizamı, iş vә istirahәt vaxtı, ailә münasibәtlәri, әmәk haqqı, iqtisadi mәsәlәlәr vә s;
C) Әmәk müqavilәsi, kollektiv müqavilә, әmәk intizamı, әmәk mübahizәlәri, ailә nigahı, әmәk vә onun mühafizәsi vә s;
D) Әmәk müqavilәsi, kollektiv müqavilә, iş vә istirahәt vaxtı qadınların vә gәnclәrin әmәyi;
E) Әmәk müqavilәsi, әmәk münasibәtlәri, kollektiv müqavilә, әmәk haqqı, әmәk intizamı, kriminal cinayәtlәr, ailә münasibәtlәri, gәnclәrin әmәyi vә
s;
130) Sual:Müәssisәdә iş hәftәsi maksimum neçә saat olmalıdır?
A) 42
B) 24

C) 36
D) 40
E) 18
131) Sual:24 saatlıq iş hәftәsindә gündәlik iş saatı nә qәdәr olmalıdır?
A) 2
B) 8
C) 6
D) 4
E) 3
132) Sual:36 saatlıq iş hәftәsindә gündәlik iş saatı nә qәdәr olmalıdır?
A) 3
B) 4
C) 8
D) 6
E) 2
133) Sual:Әmәk müqavilәsi nәdir?
A) İşçi ilә kadrlar şöbәsi arasında bağlanan kollektiv müqavilәdir;
B) Müәssisә, idarә, tәşkilatla hәmkarlar ittifaqı komitәsi arasında bağlanan yazılı sazişdir;
C) İşçi ilә hәmkarlar ittifaqı komitәsi arasında bağlanan yazılı sazişdir;
D) Işçi ilә müәssisә, idarә vә tәşkilat arasında bağlanan yazılı sazişdir;
E) Әmәk kollektivi ilә müәssisә rәhbәri arasında bağlanan yazılı sazişdir;
134) Sual:Rentgen şüalanması nәdәn ibarәtdir?
A) Elektromaqnit şüalanmadan.
B) Radiaktiv parçalanmadan yaranan elektron vә poziton axınlarından;
C) Maddәnin buraxdığı heliumun nüvә atomları axınından;
D) Müәyyәn elektron axını ilә bombardıman edilmәsindә yaranan yüksәk tezlikli elektomaqnit dalğalarından;
E) Nüvә reaksiyaları prosesindә bir atomun digәrinә çevrilmәsi nәticәsindә yaranan yüksәk tezlikli elektromaqnit şüalanmalarından;

135) Sual:Radiaktivliyin ölçülmәsi üçün hansı vahid qәbul edilmişdir?
A) m.
B) kq;
C) C/kq;
D) Bk;
E) ton;
136) Sual:Praktikada radiaktivliyi ölçmәk üçün nisbәtәn kiçik hansı vahiddәn istifadә edilir?
A) kl/kqam.
B) küri;
C) milliqram;
D) milliküri;
E) C/kqam;
137) Sual:Bir milliküri neçә Bekkerdir (Bk)?
A) 1mki = 3,9∙1010Bk
B) 1mki = 2,8∙1010Bk
C) 1mki=3,1∙1010Bk
D) 1mki = 3,7∙1010Bk
E) 1mki = 3,8∙1010Bk
138) Sual:İonlaşma şüalanmalarının tәsirini qiymәtlәndirәn kәmiyyәt hansıdır?
A) Tәbii işıqlanma dozası.
B) Sәs –küy dozası
C) İşıqlanma dozası
D) Şüalanma dozası
E) Titrәyiş dozası
139) Sual:Sәnaye müәssisәlәrindә sağlam – gigiyenik şәrait yaratmaq mәqsәdi ilә layihәlәrdә hansı otağın olması nәzәrdә tutulmalıdır?
A) Sәhiyyә mәntәqәsi.

B) Oxu zalı;
C) İdman zalı;
D) Sanitariya – mәişәt otaqları;
E) Oxu vә idman zalı;
140) Sual:I sinif tәhlükәli maddәlәrin yol verilәn qatılığı (YVQ) nә qәdәr olmalıdır?
A) YVQ > 0,2 mq/m3.
B) YVQ > 0,2 mq/m3;
C) YVQ < 0,3 mq/m3;
D) YVQ < 0,1 mq/m3;
E) YVQ > 0,15 mq/m3;
141) Sual:II sinif tәhlükәli maddәlәrin yol verilәn qatılığı (YVQ) nә qәdәr olmalıdır?
A) YVQ > 0,1 mq/m3.
B) YVQ < 0,3 mq/m3;
C) YVQ < 0,2 mq/m3;
D) YVQ < 0,1 – 1 mq/m3;
E) YVQ < 0,4 mq/m3;
142) Sual:III sinif tәhlükәli maddәlәrin yol verilәn qatılığı (YVQ) nә qәdәr olmalıdır?
A) YVQ > 1,515 mq/m3.
B) YVQ < 1,212 mq/m3;
C) YVQ < 1,511 mq/m3;
D) YVQ < 0,1 – 10 mq/m3;
E) YVQ > 1,013 mq/m3;
143) Sual:Orqanizmin ayrı – ayrı üzvünә tәsir edәn müxtәlif maddәlәr necә adlanar?
A) Qrup halında tәsir
B) Tәk – tәk tәsir;
C) Birgә tәsir;
D) Tәcrid olunmuş;

E) Öz – özünә tәsir
144) Sual:Neqativ amillәrin insan orqanizminә hansı tәsirlәri olur?
A) Yaddaşın zәiflәnmәsi.
B) İşdә texniki tәhlükәsizliyin azalmasına;
C) Sinir sisteminin pozulmasına;
D) Qan tәzyiqinin artması vә diqqәtin yayılması, iş qabiliyyәtinin aşağı düşmәsi;
E) İş vaxtının azalması;
145) Sual:30 m3 hәcmi olan istehsalat otağında, havanın dәyişdirilmәsi üçün tәtbiq edilәn ventilyatorun surәti (hava dәyişmәsi) neçә m/saatdır?
A) 8
B) 40
C) 30
D) 20
E) 15
146) Sual:Neçә cür nәmlik mövcuddur?
A) 6
B) 4
C) 2
D) 3
E) 5
147) Sual:Nәmliyi ölçәn psixometr neçә növdә olur?
A) 6
B) 4
C) 3
D) 2
E) 5
148) Sual:HFT tәmin edәn, maddi vә iqtisadi xәrclәrin nәticәlәri hansılardır?

A) Xәrclәrin: Әmәyin mühafizәsinә, insangün әmәk itgisi, ambulatorstasionar müalicә profilaktika yardıma, hәmçinin әlavә pasobiya xәrclәri.
B) Әmәk şәraitinә yüksәk komfort yaratmağa, çәkilәn xәrclәr;
C) Zәhmәtkeşlәrin әlilliyinә vә әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsinә, mәzuniyyәtә, hәmçinin turizmә çәkilәn xәrclәr;
D) mühafizә tikintiinsanların mühafizә konstruksiyaları vasitәlәrini әldә etmәk, hәmçinin әhalinin maariflәnmәsi üçün çәkilәn xәrclәr;
E) Әmәk çәraitindә fizoloyi yüksәk tәrtlәrin әmәlinә çәkilәn xәrclәrdir;
149) Sual:Hansı miqdarda, ekoloji fonddan vәsait, tәbiәtin mühafizәsinә sәrf edilmәlidir?
A) Tәbiәtin mühafizәsi tәdbirlәrinә 60% vәsait ayrılmalıdır;
B) Atmosferdә tullantı qazlarının azalmasına 100% vәsait xәrclәri ayrılmalıdır;
C) Tullantıların yox edilmәsinә vә qurğuların tәmizlәnmәsinә 10% vәsait xәrclәri ayrılmalıdır;
D) Su tәchizatı sisteminә 30% vәsait ayrılmalıdır;
E) Baş vә lokal tәmizlәyici sistemlәrin yaradılmasına 100% vәsait xәrclәri ayrılmalıdır.
150) Sual:Kimyәvi tәhlükәli obyektlәr hansılardır?
A) Ammiak istifadә edilәn tәmizlәyici qurğu obyektlәrindә.
B) Qara metallurgiya müәsisәlәri;
C) İpәk istehsalı müәsisәlәri;
D) Kimyәvi, neftkimyәvi vә neftistehsallı sәnaye istehsalı obyektlәri;
E) Propan istifadә edilәn soyuducu istehsl obyektlәri;
151) Sual:Kimyәvi tәhlükәli maddәlәr hansılardır?
A) Neyrotәsirli zәhәrlәrdәnfosforlu üzvü birlәşmәlәr.
B) Kәskin boğucu effektә malik olan dәm qazı vә sianid turşusu;
C) Kәskin yandırıcı effektә malik olan xlor vә kükürd turşusu;
D) Yüksәk toksiki, qәza yaradan kimyәvi tәhlükәli maddәlәr, hәmçinin kәskin tәsirli zәhәrlәyici maddәlәr;
E) Kәskin ümumi zәhәrlәyici effektә malik fosgen, difosgen vә sianidlәr;
152) Sual:Şualanma dozaları hansılardır?
A) Mütәnasib betta vә neytron şüalanma dozası.
B) Әrazi xarakterli udulan doza;
C) Әrazi xarakterli qәbul edilәn doza;

D) Qәbul olunan, udulan vә mütәnasib dozalar;
E) Ümumi xarakterli şüalanma dozası;
153) Sual:Günәş şualarının tәsirindәn bir il müddәtindә hansı miqdarda şüalanma tәhlükәsizdir?
A) 1 İldә 30 rentgen.
B) 1 İldә 10 rentgen;
C) 1 İldә 3 rentgen;
D) 1 İldә 5 rentgen;
E) 1 İldә 50 rentgen;
154) Sual:Radioaktiv tәhlükәli obyektlәrdә qәzaların miqyasları?
A) Zәnginlәşmiş uranın emalı obyektindә qlobal xarakterli qәzalar.
B) Atom reaktoru yerlәşmiş sahәdә baş verәn әrazi xarakterli qәzalar;
C) Uran izotopunun emalı obyektlәrindә baş verәn ümumi xarakterli qәzalar;
D) Radioaktiv tullantılarının basdırılması әrazisindә, lokal xarakterli qәzalar;
E) Tәmizlәyici qurğularda milli xarakterli qәzalar;
155) Sual:İnsan bәdәninin hansı nahiyәsindә radioaktiv maddәlәr toplanırlar?
A) Dәri nahiyyәsinә: kobalt,, stronsiy, seziy toplanırlar.
B) Orqanizmin vә sistemlәrin bütün nahiyyәlәrinә:tritium, deyterium vә inertli qazlar;
C) Peutoniy, seziy, lantanmәdә bağırsaq nahiyyәsinә toplanılır;
D) Sümük nahiyyәsinә: kalsium, stronsium vә plitoniy;
E) Qara ciyәr, mәdәbağırsaq, qalxanvari vәzә radioaktiv yod toplanır;
156) Sual:İstehsalat tullantıları necә emal olunurlar?
A) Müvәqqәti taksiki tullantılar basdırmaq üçün müәyyәn edilmiş poliqonlarda.
B) Tәmizlәyici qurğulardan keçirәrәk dәnizlәrә tullanılır;
C) Ümumi şәhәr tullantı әrazisindә, qazıntı vә şaxta sahәlәrindә;
D) Sәnayedәn xüsusi bәrk mәişәt vә tәmizlәyici qurğulardan çıxan toksiki tullantılar, әvvәlcәdәn tәyin edilmiş poleqonlarda basdırılır;
E) Xüsusi ayrılmış radioaktiv qәbirsanlıqlarında;

157) Sual:Atom elektrik stansiyası әtrafındakı әrazi necә adlanır?
A) Texniloji tәhlükәli zona 30100 km.
B) Bakteroloji tәhlükәli zona2 km; yoluxma zona50 km;
C) Yanğın tәhlükәli zona1 km; çirklәnmiş zona40 km;
D) Sanitar mühafizә zonası3 km, çirklәnmәsi ehtimal olunan zona30 km;
E) Texniki tәhlükәli zona 30 km; tәhlükәli zona70 km;
158) Sual:Zәrәrlәrlәrin neçә faizi tәşkilatı vә şәxsi sәbәblәrdәn baş verir?
A) 90
B) 80
C) 60
D) 70
E) 50
159) Sual:Zәrәrlәrlәrin neçә faizi tәhlükәsizlik qaydalarına riayәt olunmamasından baş verir?
A) 20
B) 12
C) 10
D) 14
E) 15
160) Sual:Peşә xәstәliklәri nә vaxt yaranır?
A) İş yerindәn qayıdarkәn.
B) Müdriyyәtin tapşırığını yerinә yetirәrkәn;
C) Bәdbәxt hadisә nәticәsindә;
D) Peşә zәhәrlәnmәlәrinin tәsiri nәticәsindә;
E) Tәşkilatın nәqliyyatında fәhlә vә qulluqçuları iş yerinә apararkәn;
161) Sual:Xroniki zәhәrlәnmәlәr necә әmәlә gәlib?
A) Tәmiz havanın tәsiri altında.
B) Zәhәrli maddәlәrin miqdarı normadan az olduqda;

C) Normal şәraitdә maddәnin tәsirindәn;
D) Uzun müddәt insan orqanizminә kiçik miqdarda daimi tәsirindәn;
E) Qısa müddәt әrzindә böyük miqdar maddәnin tәsiri altında;
162) Sual:Zәhәrli maddәlәrin zәhәrlilik ölçüsü nә ilә müәyyәn edilir?
A) Normal şәraitlә;
B) Havada olan zәhәrli maddәlәrin cәmi ilә.
C) Zәhәrli maddәlәrin miqdarının azalmasıilә;
D) Zәhәrli maddәlәrin miqdarının artması ilә;
E) Yol verilәn qatılıqla (YVQ);
163) Sual:Yol verilәn qatılıq nәdir?
A) Zәhәrli maddәlәrin istehsalat zonasında elә qatılığıdır ki, iş günü әrzindә işçilәrә tәsir edir, sonra isә keçib getmir.
B) Zәhәrli maddәlәrin istehsalat zonasında elә qatılığıdır ki, iş günü әrzindә işçilәrә tәsir edir, sonra isә keçib gedir;
C) Zәhәrli maddәlәrin istehsalat zonasında elә qatılığıdır ki, iş günü әrzindә işçilәrin sağlamlığına heç bir tәsir etmir;
D) Zәhәrli maddәlәrin istehsalat zonasında iş günü әrzindә işçilәrin sağlamlığına tәsir etmәmәsinә;
E) Zәhәrli maddәlәrin istehsalat zonasında elә qatılığıdır ki, әtraf mühitdә arzu edilmәz dәyişikliklәr baş verir;
164) Sual:Zәhәrli maddәlәrin orqanizmә tәsirini hansı elm sahәsi öyrәnir?
A) Sәnaye xronikası.
B) Sәnaye gigiyenası;
C) Sәnaye nümunәsi;
D) Sәnaye toksikologiyası;
E) Sәnaye etikası;
165) Sual:Gigiyenik nöqteyi nәzәrdәn hansı maddәlәr daha tәhlükәlidir?
A) Monodispers.
B) Kristal;
C) Dәnәvәr;
D) Tozvarı;
E) Polidispers;

166) Sual:İnsan orqanizminә zәrәrli tәsirinә görә toksiki maddәlәr neçә qrupa bölünür?
A) 8
B) 2
C) 9
D) 4
E) 10
167) Sual:İnsan orqanizminә tәsir formasına görә zәhәrlәyici maddәlәr neçә qrupa bölünür?
A) 3
B) 5
C) 6
D) 7
E) 4
168) Sual:İstiliyin tәnzimlәnmәsi nәdir?
A) Bu istilik törәdәnin temperaturu ilә әhatә edәn mühütün temperaturunun tәnzimlәnmәmәsi üçün hәyata keçirilәn proseslәrin mәcmusudur;
B) Bu istiliyin udulması prosesidir;
C) Bu istilik törәdәnin temperaturudur;
D) istilik törәdәn temperatur ilә әhatә edәn mühütün temperaturunun tәnzimlәnmәsi üçün hәyata keçirilәn proseslәrin mәcmusudur;
E) Bu istiliyin dәyişmәsini ölçәn cihazdır;
169) Sual:İş otaqlarında mikroiqlim şәraitini tәmin edәn hansı amillәrdir?
A) Havanın hәrәkәt sürәti vә güclü külәk;
B) İstilik, nibi rütubәt vә barometrik tәzyiq;
C) İstilik, dolu, havanın hәrәkәt sürәti vә barometrik tәzyiq;
D) İstilik, nisbi rütubәt, havanın hәrәkәt sürәti vә barometrik tәzyiq;
E) İstilik, nibi rütubәt, havanın hәrәkәt sürәti
170) Sual:İş otaqlarında optimal nisbi rütubәt neçә % tәşkil etmәlidir?
A) 5060%

B) 1030%
C) 2030%
D) 4060%
E) 2060%
171) Sual:İş otaqlarında havanın hәrәkәtinin artması hansı şәraitdәn asılıdır?
A) O şәraitdә ki, iş otağına daxil olan havanın sürәti çox, oradan çıxarılan havanın sürәti isә az oldur;
B) İş otaqlarında havanın hәrәkәtinin artması, otaqdakı sәthlәrin hәrarәt bәrabәr olması ilә әlaqәdardır;
C) İş otaqlarında havanın hәrәkәtinin artması, müxtәlif sәthlәrin hәrarәt fәrqlәri ilә әlaqәdardır;
D) iş otağına daxil olan havanın sürәti oradan çıxarılan havanın sürәti ilә uyğun gәlmir;
E) İş otaqlarında havanın hәrәkәtinin artması, otaqdakı mühtәlif sәthlәrin hәrarәtinin fәrqli olmasından vә tәzyiqdәn asılıdır;
172) Sual:Ventilyasiya nәdir?
A) İş otaqlarına havanın mәcburi vurulması prosesidir;
B) Bu iş otaqlarından mütәşәkkil vә tәnzimlәnәn işlәnmiş havanın çıxarılması prosesidir;
C) Bu iş otaqlarına mütәşәkkil vә tәnzimlәnәn tәmiz havanın vurulmasıdır;
D) Bu iş otaqlarına mütәşәkkil vә tәnzimlәnәn tәmiz havanın vurulması ilә, işlәnmiş havanın otaqdan çıxarılması prosesidir;
E) Bu iş otaqlarından havanın mütәşәkkil çıxarılması prosesidir;
173) Sual:Aerasiya prosesi nәdir?
A) Buxarıdan süni yolla havanın iş otaqlarına verilmәsi prosesidir;
B) Buxarıdan tәbii havanın iş otaqlarına verilmәsi prosesidir;
C) Pencәrә vә nәfәsliklәrdәn süni yolla havanın iş otaqlarına verilmәsi prosesidir;
D) Pencәrә vә nәfәsliklәrdәn tәbii havanın iş otaqlarına verilmәsi prosesidir;
E) Qapıdan havanın iş otaqlarına mәcburi verilmәsi prosesidir;
174) Sual:Kimyәvi silahın әn tәhliükәli xüsusiyyәtlәri hansıdir?
A) Yanğınlar vә partlayışlar nәticәsindә geniş әrazi yanğınla әhatә olunması
B) Radioaktiv zәhәrlәnmәnin geniş әrazidә yayılması
C) Zәrbә dalğasının güclü olması
D) Zәhәrlәnmәnin sürәtlә baş vermәsi vә zәdәlәnmәnin ağır olması

E) Obyektlәrin zәdәlәnmәsi vә dağılması
175) Sual:Epifitotiyaya hansı xәstәliklәrin yayılmasına aid deyil?
A) Fitoftoroz
B) Çәltiyin göbәlәkcik xәstәliyi
C) Dәnli bitkilәrin pas xәstәliyi
D) Heyvanlarda qarayara xәstәliyi
E) Kartof çürümәsi
176) Sual:Nәticәlәrinin miqyasına görә FHlar necә tәsnif olunur?
A) Lokal (qismәn), yerli vә qlobal, obyekt vә şәhәr daxili, iri miqyaslı
B) Yerli vә qlobal, regional, milli, obyektdәn kәnar
C) Lokal (qismәn), obyekt miqyaslı, yerli, şәhәr daxili, iri miqyaslı.
D) Lokal (qismәn), obyekt miqyaslı, yerli, regional, milli vә qlobal.
E) Lokal (qismәn) vә milli, regional vә şәhәr daxili, iri miqyaslı
177) Sual:Kimya tәhlükәli obyektlәrdә zәrәrçәkmişlәrin xilas olunması tәdbirlәri hansılardır?
A) Ümumi bәrpaedici işlәrin görülmәsinә hazırlıq.
B) Zәrәrçәkmişlәrin tibb mәntәqәlәrinә göndәrilmәsi;
C) Zәrәrçәkmişlәrin ağırlığına görә qruplara bölünmәsi;
D) Zәrәrçәkmiş insanların müәyyәn edilmәsi, onlara hәkim yardımından әvvәl görülәn tәdbirlәr;
E) Qәzabәrpa etmә tәdbirlәrinin başlaması üçün tәdbirlәrin tәşkili;
178) Sual:İstehsalat tozları maşın vә mexanizmlәrinә necә tәsir edir?
A) Maşınların sürtünәn hissәsini vә mәhsulun keyfiyyәtini yaxşılaşdırır.
B) Mәhsulların keyfiyyәtinin yaxşılaşmasına sәbәb olur;
C) Maşınların sürtünәn hissәlәrin yağlanmasına vә keyfiyyәtinin yaxşılaşmasına;
D) Sürtünәn hissәlәrin aşılanmasına vә buraxılan mәhsulların keyfiyyәtinin aşağı düşmәsinә sәbәb olur;
E) Maşınların sürtünәn hisslәrini yaxşılaşdırır;
179) Sual:İnsanlar uzun müddәt toz mühitindә işlәdikdә hansı xәstәliyә tutulurlar?

A) Mәdә  bağırsaq xәstәliyinә.
B) Başağrısı xәstәliyinә;
C) Soyuqdәym xәstәliyinә;
D) Konyuktivit, dermatit vә pnevmokonioz;
E) Vәrәm xәstәliyinә;
180) Sual:Havanın tozluğu nә ilә xarakterizә olunur?
A) Tozun ümumi çәkisi ilә.
B) Yüz qramda olan tozun çәkisi ilә
C) Yüz qramda olan tozun sayı ilә;
D) Vahid hәcmdә çәkisi vә tozun sayı ilә;
E) Yüz qramda olan tozun sayı vә çәkisi ilә;
181) Sual:Hansı ventilyasiya sxemi eyni vaxtda istilik, qaz vә toz әmәlә gәlәn binalarda qurulur?
A) Yuxardan vә aşağıdan yuxarı.
B) Yuxardan yuxarı
C) Yuxarıdan aşağı
D) Aşağıdan yuxarı;
E) Aşağıdan yuxarı vә aşağı;
182) Sual:Havada olan su buxarı damcılar әmәlә gәtirdiyi halda nisbi nәmlik neçә faiz olur?
A) 60%.
B) .95
C) 90%;
D) 100%;
E) 20%;
183) Sual:İlin soyuq fәslindә temperatur 22 – 230 olduqda nisbi nәmlik nә qәdәr olmalıdır?
A) 85 – 87.
B) 82 – 85 %;
C) 80 – 85 %;

D) 75 – 80 %;
E) 83 – 85 %;
184) Sual:Temperatur 24 – 250 olduqda nisbi nәmlik nә qәdәr olmalıdır?
A) 60 – 65 %.
B) 75 – 80 %;
C) 70 – 75 %;
D) 65 – 70 %;
E) 75 – 78 %;
185) Sual:Temperatur 26 – 270 olduqda nisbi nәmlik nә qәdәr olmalıdır?
A) 52 – 60 %.
B) 65 – 70 %
C) 60 – 62 %
D) 55 – 60 %
E) 50 – 52 %;
186) Sual:Optik (görünmә) diapazon nәdir?
A) İnsan gözünә tәsir edib onda işığı hiss etmә tәsiri yaradan şüalanma mühiti;
B) İnsan qulağına tәsir edib onda işığa qarşı hәssaslıq yarada bilmәyәn şüalanma oblastı;
C) İnsan qulağına tәsir edib onda işığa qarşı hәssaslıq yarada bilәn şüalanma oblastı;
D) İnsan gözünә tәsir edib onda işıqlıq hissi yarada bilmәyәn şüalanma oblastı;
E) İnsan beyninә tәsir edib onda işığa qarşı hәssaslıq yarada bilәn şüalanma oblastı.
187) Sual:Әn yaxşı işıqlanmaya hansı işıqlanma daxildir?
A) Birgә işıqlanma
B) Yandakı işıqlanma;
C) Süni işıqlanma;
D) Tәbii işıqlanma;
E) Yuxarıdan işıqlanma

188) Sual:Otağın tәbii işıqlanması neçә üsulla tәşkil edilә bilәr?
A) 6
B) 2
C) 4
D) 3
E) 5
189) Sual:Süni işıqlanma neçә sistemә bölünür?
A) 10
B) 3
C) 4
D) 2
E) 7
190) Sual:Süni işıqlanmada işıq mәnbәyi hansı lampalardan istifadә edilir?
A) Qırmızı vәgöy işıq verәn lampalardan.
B) Qırmızı işәq verәn lampalardan;
C) Göy işıq verәn lampalardan;
D) Gözәrmә, lüminessent vә ksenon lampalardan;
E) Yaşıl işıq verәn lampalardan;
191) Sual:Süni işıqlanmanın neçә növü var?
A) 4
B) 5
C) 2
D) 3
E) 7
192) Sual:Sәs – küy nәdir?
A) Müxtәlif intensivlikli vә tezlikli sәslәrin insan bәdәninә xoşagәlmәz tәәssürat yaradan mәcmusu.
B) Müxtәlif intensivlikli vә tezlikli sәslәrin insanın gözünә xoşagәlmәz tәәssürat yaradan mәcmusu;

C) Müxtәlif intensivlikli vә tezlikli sәslәrin insanda xoşagәlәn tәәssürat yaradan mәcmusu;
D) Müxtәlif intensivlikli vә tezlikli sәslәr mәcmusu;
E) Müxtәlif intensivlikli vә tezlikli sәslәrin insanın gözünә xoşagәlәn tәәssürat yaradan mәcmusu;
193) Sual:İnsanın eşitmә orqanına tәsir edәn sәs sәviyyәsinin aşağı hәddi nә qәdәrdir?
A) 4
B) 2
C) 1
D) 0
E) 3
194) Sual:Tәsir dәrәcәsinә görә sәs neçә tezlikli diopozona bölünür?
A) 6
B) 4
C) 2
D) 3
E) 5
195) Sual:Sәs diapazonu nәdir?
A) 16 hs – dәn aşağı vә 20000 hs – dәn yuxarı olan rәqslәr.
B) İnsan qulağının sәs dalğalarının tezliyi 20000 hs – dәn yuxarı olan rәqslәri eşitdiyi üçün hәmin rәqslәr;
C) İnsan qulağının sәs dalğalarının tezliyi 16 hs – dәn aşağı olan rәqslәri eşitdiyi üçün hәmin rәqslәr
D) Insan qulağının sәs dalğalarının tezliyi 16 –20000 hs eşitdiyi rәqslәrin intervalı;
E) 20500 hs  ә bәrabәr olan rәqslәr;
196) Sual:Aşağı tezlikli sәs diapazonu hansıdır?
A) (900 ÷ 1000) hs.
B) (800 ÷ 20000) hs
C) (300 ÷ 800) hs;
D) (16 ÷ 300) hs;
E) (300 ÷ 350) hs;

197) Sual:Orta tezlikli sәs diapazonu hansıdır?
A) (900 ÷ 1000) hs
B) (800 ÷ 20000) hs;
C) (16 ÷ 300) hs;
D) (300 ÷ 800) hs;
E) (300 ÷ 350) hs;
198) Sual:İstehsalatda sәs – küy mәnşәyinә görә neçә qrupa bölünür?
A) 6
B) 5
C) 2
D) 4
E) 7
199) Sual:Sәsin akustik müqavimәti nәdir?
A) Sәs tezliyi;
B) Sәsin surәti.
C) Mühitin sıxlığı;
D) Sәs intensivliyi;
E) Sәs surәtinin sıxlığına olan hasili;
200) Sual:Sәs tezliyi nәdir?
A) Sәs dalğalarının tәsirindәn atmosfer tәzyiqinin yayılması.
B) Sәs dalğalarının tәsirindәn atmosfer tәzyiqinin әvvәl artması, sonra azalması;
C) Sәs dalğalarının tәsirindәn atmosfer tәzyiqinin azalması;
D) Sәs dalğalarının tәsirindәn atmosfer tәzyiqinin artımı;
E) Sәs dalğalarının tәsirindәn atmosfer tәzyiqinin әvvәl azalması, sonra artması;
201) Sual:Sәs tәzyiqinin vahidi nәdir?
A) dB

B) sm
C) lk
D) Pa
E) 4m3
202) Sual:Adi danışıq sәsinin tәzyiqi nә qәdәrdir?
A) 2Pa
B) 1Pa
C) 0,5Pa
D) 0,1Pa
E) 4Pa
203) Sual:İnsan qulağı sәs tezliyinin qiymәtindәn sonrakı dәyişikliyi hiss edәn sәs tezliyi necә adlanır?
A) Mexaniki sәs – küy
B) Sәs tezliyi
C) Sәs intensivliyi
D) Eşitmә astanası
E) Atmosfer tәzyiqi
204) Sual:Sәs – küydәn mühafizәnin texniki üsullarını prinsipcә neçә növә ayırmaq olar?
A) 6
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
205) Sual:Sәsin gücü nә demәkdir?
A) Müxtәlif intensivli vә tezlikli sәslәrin insanda xoşagәlmәz tәәssüratı.
B) Sәs dalğalarının tәsirindәn atmosfer tәzyiqinin artımı;
C) Bir saniyәdә 1m3 sahәdәn keçәn sәsin intensivliyi;
D) Sәs mәnbәyi tәrәfindәn vahid zamanda şüalanan sәs enerjisinin miqdarı;

E) Sәsin intensivliyi vә atmosfer tәzyiqinin artımı;
206) Sual:Titrәyiş nәdir?
A) Müxtәlif intensivli vә tezlikli sәslәrin insanda xoşagәlmәz tәәssüratı.
B) Bir m2 sahәdәn keçәn sәs enerjisi;
C) Sәs dalğalarının tәsirindәn atmosfer tәzyiqinin artımı;
D) Bәrk cisimlәrin mexaniki rәqslәri;
E) Vahid zamanda şüalanan sәs enerjisi;
207) Sual:İonlaşdırıcı şüalanma nәdir?
A) Lazer şüalar.
B) İnfraqırmızı şüalar;
C) Elektromaqnit şüalanma;
D) Mühitin ionlaşmasına (yüklәnmiş atom vә molekulların – ionların yaranması) sәbәb olan hәr hansı şüalanma;
E) Ultrabәnövşә şüalar;
208) Sual:Sanitar mühafizә zonasının әrazisindә hansı işlәri görmәk lazımdır?
A) Әrazidә dövlәt idarәsi tikmәk.
B) Әrazidә sәhiyyә müәssisәsi tikmәk;
C) Әrazidә yaşayış binası tikmәk;
D) Әrazini abadlıqlaşdırmaq vә yaşıllaşdırmaq;
E) Әrazidә mәktәb tikmәk;
209) Sual:Tüstü, qaz vә toz istehsalat zәrәri buraxan müәssisәdә yaşayış binalarının hansı hissәsindә yerlәşdirilmәlidir?
A) solunda.
B) arxa tәrәfindә;
C) külәk tutan tәrәfindә;
D) külәk tutmayan tәrәfindә;
E) sağında;
210) Sual:İonlaşdırıcı şüalanma neçә cür olur?

A) 6
B) 3
C) 5
D) 4
E) 2
211) Sual:Alfa – şüalanma nәdәn ibarәtdir?
A) Elektrik vә maqnit sahәsinin gәrginliyindәn.
B) Nüvә reaksiyaları prosesindә bir atomun digәrinә çevrilmәsi nәticәsindә yaranan yüksәk tezlikli elektromaqnit şüalanmasından;
C) Radiaktiv parçalanmadan yaranan elektron axınından
D) Maddәnin buraxdığı heliumun nüvә atomları axınından;
E) Müәyyәn elektron axını ilә bombardıman edilmәsindә yaranan yüksәk tezlikli elektromaqnit dalğasından;
212) Sual:Beta şüalanma nәdәn ibarәtdir?
A) Elektrik vә maqnit sahәsinin gәrginliyindәn;
B) Radioaktiv parçalanmadan yaranan elektron vә pozitonlardan;
C) Maddәnin buraxdığı heliumun nüvә atomları axınından.
D) Müәyyәn elektron axını ilә bombarduman edilmәsindә yaranan yüksәk tezlikli elektomaqnit dalğalarından;
E) Nüvә reaksiyaları prosesindә bir atomun digәrinә çevrilmәsi nәticәsindә yaranan yüksәk tezlikli elektromaqnit şüalanmasında;
213) Sual:Qamma şüalanma nәdәn ibarәtdir?
A) Elektromaqnit şüalanmadan.
B) Müәyyәn elektron axını ilә bombarduman edilmәsindә yaranan yüksәk tezlikli elektomaqnit dalğasından ibarәtdir;
C) Maddәnin buraxdığı heliumun nüvә atomları axınından ibarәtdir;
D) Nüvә reaksiyaları prosesindә bir atomun digәrinә çevrilmәsi nәticәsindә yaranan yüksәk tezlikli elektromaqnit şüalanmaları;
E) Radiaktiv parçalanmadan yaranan elektron vә poziton axınlarından;
214) Sual:Elektrik sahәsi necә tәsvir olunur?
A) Elektrik sahәsi – sabit maqnit sahәsi sayılır.
B) Elektrik sahәsi, elektrik yüklәrinin hәrәkәti demәkdir.
C) Elektrik sahәsi güc şәbәkәsinin qapanma xәttidir.

D) Elektrik sahәsi elektromaqnit sahәsinin fәrdi formasıdır.
E) Elektrik sahәsi – dәyişәn maqnit sahәsidir.
215) Sual:Maqnit sahәsi nәdir?
A) Dәyişәn maqnit sahәsi olub, dәyişәn cәrәyan tәrәfindәn әmәlә gәlir.
B) Fәrdi elektromaqnit sahәsi olub, güc şәbәkәsinin qapalı dövriyyәsinin formasıdır.
C) Elektromaqnit yükü olaraq, güc şәbәkәsinin hәrәkәti zamanı baş verir.
D) Sabit maqnit sahәsi olub, keçiricilәr tәrәfindә yaradılır.
E) Sabit maqnit sahәsi olub, sabit cәrәyan tәrәfindәn baş verir.
216) Sual:Elektromaqnit sahәsinin әmәlә gәlmә kriteriyaları hansılardır?
A) İnsanlara tәsir göstәrәn elektromaqnit sahәsinin xarakteridir.
B) Maqnit sahәsinin intensivliyini yüksәldәn kriteriyalardır.
C) Elektrik sahәsinin intensivliyini yaradan kriteriyalardır.
D) Elektromaqnit sahәsinin әmәlә gәtirәn mәnbә kriteriyalarıdır.
E) Elektromaqnit sahәsi yaradan dozalar kriteriyasıdır.
217) Sual:Elektromaqnit sahәsinin kriteriya mәnbәlәri hansılardır?
A) Maqnit titrәişlәrinin dәyişәrәk aşağı düşmәsi nәticәsindә әmәlә gәlir.
B) Maqnit titrәişlәrinin dalğalarının uzunluğudur.
C) Elektrik titrәişlәrinin dalğalarının uzunluğudur.
D) Elektromaqnit titrәyişlәrinin tezliklәridir.
E) Elektrik titrәişlәrinin müntәzәm aşağı düşmәsindәn әmәlә gәlir.
218) Sual:Elektromaqnit sahәsinin tәbii mәnbәlәri hansılardır?
A) Günәşdәn gәlәn elektromaqnit sahәsidir.
B) Kosmik mәnbәlәrdәn ayrılan, yerә tәsir edәn dalğa sahәlәridir.
C) Onlara radio dalğaları yaradan sahәlәr aiddir.
D) Onlara torpaq örtüyünün sabit elektrik sahәsi daxildir.
E) Qallaktikadan gәlәn radiomәlumatlar sahәsidir.

219) Sual:Yerin elektrik sahәsinin gәrginliyi vә onun ölçü vahidlәri hansılardır?
A) Yerin sәthindә ildırım xәttindә 100400 V/m diapazonda.
B) Yerin Üzәrindә izafi tәzyiqin qiymәti 100200 V/m diapazonda;
C) Qapalı mәsamәlәrdә 50100 V/m diapazonda;
D) Açıq әrazidә 100dәn 500V/m diapozonda;
E) Şimşәk әmәlә gәlәn dumanlı gündә yerin üzәrinә 100300 V/m diapazonda;
220) Sual:Elektromaqnit sahәsinin texnogen mәnbәlәri hansıdır?
A) Elektrotexnikanın ev vә ofis şәraitlәrindә mövcud sistemlәridir.
B) Elektrik enerjisinin verilmәsi sistemlәridir;
C) Elektrik enerjisinin istehsalları sistemidir;
D) Elektrik enerjisinin istehsalı, verilmәsi vә paylanma sistemidir;
E) Elektrik enerjisinin paylanması sistemidir.
221) Sual:Mәişәtdә elektromaqnit sahәsinin texnogen mәnbәlәri hansıdır?
A) Maqnitofonlar, televizorlar vә aşkaredici padiolokator stansiyaları.
B) Mobil infrastrukturanı çatdıran stansiyalar;
C) Elektrik şәbәkәsindә mövcud nәqliyyat vә onun infrastrukturası;
D) Yaşayış vә ictimai binalarında elektrik şәbәkәsi;
E) Әn yüksәk tezlikli şüalandıran sobalar vә kompyutorlar;
222) Sual:İnsan orqanizminә zәrәr törәdici, mәişәt vә ofis elektron texnikaları hansılardır?
A) Ütülәr, fotoaparatlar, fenlәr, kserokslar, deşik açan tәmir cihazları vә sairә.
B) Tikiş maşınları, mobil telefonları vә kocmetikada istifadә olunan elektrik cihazları;
C) Yüksәk gәrginlikli elektrik keçirici hava şәbәkәlәri;
D) Tozsoran, ütülәr, fakslar, mikserlәr, kompyutorlar;
E) Paltar yuyan maşınlar, soyuducu vә kinokameralar.
223) Sual:Elektrik transpartyorları vә onların maqnit sahәlәri hansılardır?
A) 0100 qers tezlik diopozonda işlәyәnlәr.
B) 100500 qers tezlik,

C) 5500 qers tezlik,
D) 01000 qers tezlik,
E) 200600 qers tezlik,
224) Sual:Yüzlük rabitә sistemi nәdir?
A) Mobil telefonların 3 km mәsafәdә işlәmә prinsipi sistemlәridir.
B) 0,5 km mәsafәyә informasiyanın verilmәsi;
C) 3 km mәsafәdә rabitәnin verilmә prinsipi;
D) Әrazinin müxtәlif zonalara bölünmә radiuslar prinsipidir 0,52km;
E) 5 km radiusla mәsafәdә stansiyanın yerlәşdirilmәsi;
225) Sual:Elektrik cәrәyanının ölçü vahidi nәdir?
A) Hers;
B) Volt;
C) Amper;
D) Nyuton;
E) Kuri;
226) Sual:Elektrik cәrәyanının növlәri hansılardır?
A) ultradalğalı cәrәyan;
B) qısadalğalı cәrәyan;
C) alçaq cәrәyan, yüksәk cәrәyan;
D) sabit cәrәyan, dәyişәn cәrәyan;
E) uzundalğalı cәrәyan;
227) Sual:Dәyişkәn cәryanin istifadә obyektlәri hansllardı?
A) metroda;
B) elektriçkada;
C) tramvayda vә metroda;
D) İstehsalatda vә mәişәt avadanlıqlarında;
E) trolleybuslarda;

228) Sual:Dәyişkәn cәryan harada istehsal edilir?
A) mәişәtdә;
B) zavodlarda;
C) avtomobil qurğularında;
D) atom vә su elektrik stansiyalarında;
E) mәnzil kommunal idarәlәrindә;
229) Sual:Alcaq gırginlikli cәryana neçә volt gәrginlik dahildir?
A) 20120 V qәdәr;
B) 25135 V qәdәr;
C) 10130 V qәdәr;
D) 12120 V qәdәr;
E) 12135 V qәdәr;
230) Sual:İstehsalatda neçә volt gәrginlikdәn istifadә edilir?
A) 250V, 350V, 500V;
B) 180V, 250V,400V;
C) 100V,200V, 350V;
D) 120 V,220V, 380V;
E) 220V, 300V, 450V;
231) Sual:Alcaq gırginliklik hansı sahәlәrdә istifadә olunur?
A) metroda;
B) zavodda;
C) ağır sәnayedә;
D) rabitә, poçt sahәsindә;
E) fabrikdә;
232) Sual:Yüksәk gırginlikli cәryana neçә Volt gırginlik dahildir?
A) 5 kV, 50 kV, 300 kV;

B) 15 kV,70 kV,400 kV;
C) 20 kV ,80 kV , 500 kV;
D) 30kV,100 kV ,600 kV vә daha çox;
E) 10 kV,60 kV,350 kV;
233) Sual:Yüksәk gırginlik әsasәn harada istifadә edilir?
A) mәişәtdә;
B) fabrikdә;
C) yüngül sәnayedә;
D) cәrәyan ötürmәlәrindә;
E) zavodda;
234) Sual:Yüksәk gırginlik necә ötürülür?
A) stabilizatorla;
B) hüsusi qurğularla;
C) maşınla;
D) xüsusi transformatorlarla;
E) naqiillә;
235) Sual:Neçә volt aşağı gırginliklik insan orqanizminә zәrәrverici tәsir göstәrmir?
A) 18220V
B) 15179V
C) 14150V
D) 12120V
E) 16200V
236) Sual:Neçә volt aşağı gırginliklik insan orqanizminә zәrәrverici tәsir göstәrә bilәr?
A) 1840V
B) 1580V
C) 1490V
D) 120Voltdan yuxarı

E) 1660V
237) Sual:Yüksәk gәrginlikli cәrәyanın insan orqanizminә termiki , bioloji vә psixoloji tәsiri nәdәn ibarәtdir?
A) kimyәvi intaksikasiyalar,
B) insan orqanizmindә ümumi zәyiflik,
C) müxtәlif bәdәn xәsarәtlәri,
D) termiki  müxtәlif dәrәcәli yanıqlar, bioloji qan vә limfaların parçalanması, psixoloji iflic vә qıcolma,
E) psixoloji gәrginlik,
238) Sual:Elektrik zәdәlәnmәlәri neçә cür olur?
A) 5
B) 1
C) 3
D) 2
E) 4
239) Sual:Elektrik zәdәlәnmәsi insan orqanizminә neçә tәsir edir?
A) baş gicәllәnmә;
B) ayaqlarda zәyiflik;
C) gözlәrin qismәn tutulması;
D) dәrinin zәdәlәnmәsi, cüzi yanıqlar, huşun itmәsi;
E) ağızda quruluq, huşun itmәsi;
240) Sual:Elektrik zәrbәsi insan orqanizminә neçә tәsir edir?
A) ürәk bulanma;
B) baş ağrısı;
C) baş gicәllәnmә;
D) Әzәlәlәrin iflici;
E) ayaqlqrda ağrı;
241) Sual:Elektrik qurğularının istismarında tәhlükәsizlik tәdbirlәri hansılardır?

A) izolyasiyasız, yerlә birlәşdirmә, sabit cәrәyanın tәdbiqi;
B) etibarlı izolyasiya, yerlә birlәşdirmә, yüksәk gәrginliyin tәdbiqi;
C) etibarlı izolyasiya, yerlә birlәşdirmә, sabit gәrginliyin tәdbiqi;
D) etibarlı izolyasiya, yerlә birlәşdirmә, az gәrginliyin tәdbiqi;
E) etibarlı izolyasiya, yerlә birlәşdirmә, dәyişәn gәrginliyin tәdbiqi;
242) Sual:Dәyişәn cәrәyan nәdir?
A) 900V qәdәr olan gәrginlik;
B) 700V qәdәr olan gәrginlik;
C) 600V qәdәr olan gәrginlik;
D) 500V qәdәr olan gәrginlik;
E) 800V qәdәr olan gәrginlik;
243) Sual:Sabit cәrәyanın nәdir?
A) 100V yuxarı olan gәrginlik sabit cәrәyandır;
B) 300V yuxarı olan gәrginlik sabit cәrәyandır;
C) 400V yuxarı olan gәrginlik sabit cәrәyandır;
D) 500V yuxarı olan gәrginlik sabit cәrәyandır;
E) 200V yuxarı olan gәrginlik sabit cәrәyandır;
244) Sual:İnsan orqanizminә daha tәhlükıli cәrәyan növü hansıdır?
A) orta cәrәyan;
B) alcaq cәrәyan;
C) dәyişәn cәrәyan;
D) sabit cәrәyan;
E) yüksәk cәrәyan;
245) Sual:Cәrәyanın yerlә yayılma zonasının radius sahәsi nә qәdәrdir?
A) 10 metr
B) 15metr
C) 30 metr

D) 20 metr
E) 25 metr
246) Sual:İnsan bәdәninin dәri örtüyünün neçә Hers cәrәyana qarşı müqavimәti var?
A) 60 Hers
B) 45 Hers
C) 40 Hers
D) 50 Hers
E) 70 Hers
247) Sual:İnsan bәdәninin piy qatının neçә Hers tezlikli cәrәyana qarşı müqavimәti var?
A) 3001500 Hers
B) 7001200 Hers
C) 5001100 Hers
D) 6001000 Hers
E) 5001300 Hers
248) Sual:İnsan orqanizmi neçә Hers tezlikli cәrәyana müqavimәt göstәrә bilәr?
A) 1400 Hers
B) 1200 Hers
C) 1100 Hers
D) 1000 Hers
E) 1300 Hers
249) Sual:Gәrginliyә qarşı insan bәdәninin müqavimәti hansı amillәrdәn asılıdır?
A) qecә vә qündüzdәn;
B) havanın istiliyindәn;
C) insan yaşından;
D) insanın psixoloji vәziyyәtindәn, havanın nәmliyindәn vә s.;
E) insan cinsindәn, havanın temperaqturundan;

250) Sual:Addım gәrginliyi nәyә deyilir?
A) birbirindәn addım mәsafәsindә yerlәşәn, bir vә iki nöqtәlәri arasındakı potensial fәrqә addım gәrginliyi deyilir;
B) elektrik gәrginliyi mәmbәyindәn bir iki addım mәsafә;
C) elektrik gәrginliyi mәmbәyindәn bir ntçә addım mәsafә;
D) elektrik gәrginliyi mәmbәyindәn bir addım mәsafә;
E) elektrik gәrginliyi mәmbәyindәn beş addım mәsafә;
251) Sual:Addım gәrginliyinin әn böyük potensial nöqtәsi harada yaranır?
A) naqilin uc hissәlәrindә;
B) naqilin yerlә toxunan nöqtәsindә;
C) naqilin başlanğıcında;
D) naqilin orta hissәsindә;
E) naqilin hәr yerindә;
252) Sual:Elektrik izolyasiya nәdir?
A) İzolyasiya bioloji qatdır;
B) İzolyasiya naqilin üzәrinә çәkilmiş kimyәvi maddәdir;
C) İzolyasiya otürücü maddәdir;
D) İzolyasiya fizikikimyәvi üsuldur;
E) İzolyasiya fәrqlәndirici qatdır;
253) Sual:İzolyasiya edilmiş naqil harada istifadә olunur?
A) radiostansiyalarda;
B) kommunal tәsәrrüfat sahәlәrinlә, mәişәtdә vә sәnayedә;
C) yalnız avtomobillәrdә;
D) kommunikasiya xәtlәrindә;
E) mobil operatorlarda;
254) Sual:Naqillәrdә izolyasiyanın zәdәlәnmәsi nәyә sәbәb olur?
A) çox yüklәnmәyә;
B) qısa qapanmaya;

C) partlayışa;
D) yanmaya;
E) әrimәyә;
255) Sual:Fәrdi mühafizә vasitәlәrinlәn nә vaxt istifadә olunur?
A) havada;
B) aşağı gәrginlik olmadıqda;
C) yüksәk gәrginlik olmadıqda;
D) açıq naqillәrlә iş zamznı;
E) sabit cәrәyan olmadıqda;
256) Sual:Gәrginliyi 1000V qәdәr olan elektrik qurğularında әsas mühafizә vasitәlәri hansılardır?
A) qayıçı;
B) kәlbәtin;
C) adi әlcәklәr;
D) dielektrik әlcәklәri, montyor alәtlәri;
E) kaska;
257) Sual:Bina vә qurğuları ildırımdan qorumaq üçün nәdәn istifadә olunur?
A) dam örtüklәrindәn;
B) modil şәbәkәlәrdәn;
C) antenalardan;
D) ildırım ötürücüsündәn;
E) kabel xәtlәrdәn;
258) Sual:ildırım zәrbәlәri elektrik naqillәrindә nә kimi fәsadlar yarada bilәr?
A) dam örtüklәrindә yüngül zәdәlәnmәlәrә;
B) naqillәrdә әrimәlәrә;
C) yünqül dәrәcәli dağıntılara;
D) yanğınlar vә qısa qapanmalаra;

E) elektrik dirәklәrinin itirilmәsi;
259) Sual:ildırım otürücüsi neçә hissәdәn ibarәtdir?
A) ildırım qәbul edәn;
B) ildırım qәbul edәn, cәrәyan keçirәn, yerlә birlәşdirici;
C) yerlә birlәşdiricidәn;
D) bir neçә hissәdәn;
E) ildırım qәbul edәn, cәrәyan keçirәn;
260) Sual:İldırım әlehinә bina vә qurğular neçә kateqoriyaya bölünür?
A) 5
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
261) Sual:Elektrik tәhlükәsizliyinin tәlimatlandırılması neçә istiqamәtdә aparılır?
A) 5
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
262) Sual:Elektrik avadanlıqlarının tәhlükәsizliyi istismarı zamanı neçә tәlimat növü var?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2
263) Sual:Texnoloji tәlimatlandırmaya nәlәr aitdir?

A) kommunikasiya xәtlәrin yoxlanması.
B) aşağı gәrginlikli elektrikrik xәtlәrin yoxlanması.
C) açiq xәtlәrin yoxlanması.
D) yüksәk gәrginlikli elektrikrik xәtlәrindә yerlә birlәşmәnin vә izolyasiyanın yoxlanması.
E) sabit cәrәyan xәtlәrin yoxlanması.
264) Sual:Konstruktiv tәlimatlandırmanın şәrtlәri hansılardır?
A) boru xәttlәrinin yoxlanması;
B) konstruktiv elementlәrin yoxlanması;
C) energetiklәrin tәlimatlandırılması;
D) izolyasiya avadanlıqlarının yoxlanması, ildırım ötürәn avadanlıgın sazlığı, yerlә 0 birlәşmәsinin vәziyyәtinin yoxlanması;
E) kabel xәttlәrinin yoxlanması;
265) Sual:Yüksәk gәrginlikli elektrikrik avadanlıqlarından alcaq gәrginliyә ötürülmәsi üçün tәhlükәsizlik tәdbirlәri necә olmalıdır?
A) birgә yerlәşdirilmәlidir, hüsusi rәnqlә nişanlanmalıdır,ekranla ayrılmamalıdır;
B) şәbәkәdәn ayrı yerlәşdirilmәlidir, dielektrik ekranlara ayrılmalıdır,qara rәnqlә nişanlanmalıdır;
C) birgә yerlәşdirilmәlidir, dielektrik ekranlara ayrılmalıdır, hüsusi rәnqlә nişanlanmalıdır;
D) şәbәkәdәn ayrı yerlәşdirilmәlidir, dielektrik ekranla ayrılmalıdır, xüsusi rәnqlә nişanlanmalıdır;
E) şәbәkәdәn ayrı yerlәşdirilmәlidir, hüsusi rәnqlә nişanlanmalıdır, ekranla ayrılmalıdır;
266) Sual:Müәssәlәrdә elektriklәr, peşә kimi neçә yerә ayrılırlar?
A) daha ağır gәrginlikli elektrik ustaları;
B) ağır gәrginlikli elektrik ustaları;
C) sabit gәrginlikli elektrik ustaları;
D) yüksәk gәrginlikli elektrik ustaları, aşağı gәrginlikli elektrik ustaları;
E) orta gәrginlikli elektrik ustaları;
267) Sual:Şәbәkәdaxili yüksәk gәrginlikli naqillәr necә fәrqlәndirilir?
A) ağ rәnqlә;
B) narıncı rәnqlә;
C) sarı rәnqlә;

D) qırmızı rәnqlә;
E) qara rәnqlә;
268) Sual:Istehsalatda yüksәk vә alçaq gәrginlikli şәbәkәlәrin yerlәşdirilmәsi necә olmalıdır?
A) ümumi;
B) ardıcıl;
C) birlikdә;
D) ayrıayrı;
E) fasilәlәrlә;
269) Sual:Texniki tәhlükәsizlik qaydalarının pozulması nә vaxt baş verir?
A) işdәn sonra ustanın yerindә olmaması;
B) ustalar yerindә olmadıqda;
C) iş icrası zamanı gigiyenik vasitәlәrin olmaması;
D) iş icrası zamanı ustaların yerdәyişmәsinә yol verdikdә;
E) inşaatçı yerindә olmadıqda;
270) Sual:Dielektrik ekrandan nә vaxt istifadә edilir?
A) gәrginlikli zәyif olduqda;
B) gәrginliklik olmadıqda;
C) sabit gәrginlikli cәrәyandan istifadә etdikdә;
D) yüksәk gәrginlikli şәbәkәnin, alcaq gәrginlikli şәbәkәdәn ayrılması mümkün olmadıqda;
E) gәrginlik yüksәk olduqda;
271) Sual:Elektrik tәhlükısizliyi nәyә deyilir?
A) elektrik enerjisi ilә iş vә tәhlükәli maddәlәrin qarşısını almaq üçün tәşkilati tәdbirlәr sistemidir;
B) elektrik enerjisi ilә iş, zәhәrli tәsirlәrin qarşısını almaq üçün tәşkilati tәdbirlәr sistemidir;
C) elektrik enerjisi ilә iş, zәhәrli vә tәhlükәli maddәlәrin qarşısını almaq üçün tәşkilati tәdbirlәr vә texniki vasitәlәrin bir sistemidir;
D) elektrik enerjisi ilә iş, zәrәrli vә tәhlükәli tәsirlәrin qarşısını almaq üçün tәşkilati tәdbirlәr vә texniki vasitәlәrin bir sistemidir;
E) elektrik enerjisi ilә iş zamanı, zәhәrli tәsirlәrin qarşısını almaq üçün tәdbirlәr planı vә sistemidir;

272) Sual:Elektrik tәhlükısizliyinә görә iş otaqları neçә qrupa bölünür?
A) 4
B) 2
C) 3
D) 6
E) 1
273) Sual:İldırım ötürәn nәdir?
A) Bu cihaz, ildırıma qarşı vә ondan qorunmaq üçün xidmәt edir, bina vә qurğuların üzәrinә vә daxilindә quraşdırılır;
B) Radioqәbuledici qurğusudur;
C) Ildırımı tutmaq üçün qurğudur;
D) Bu cihaz, ildırıma qarşı vә ondan qorunmaq üçün xidmәt edir, bina vә qurğuların üzәrinә quraşdırılır;
E) Bu cihaz, ildırıma qarşı vә ondan qorunmaq üçün xidmәt edir, bina vә qurğuların daxilindә quraşdırılır;
274) Sual:İldırım qәbul edәn hissә nәyә xidmәt edir?
A) o ildırımötürücüsüni bәrkidilmәk üçün xidmәt edir;
B) o ildırım zәrbәsinin neytrallaşdırılmasına xidmәt edir;
C) o ildırım zәrbәsinin ötürmәk üçün xidmәt edir;
D) o ildırım zәrbәsinin qәbulu üçün xidmәt edir;
E) o ildırım zәrbәsinin bәrkidilmәsinә xidmәt edir;
275) Sual:Elektromaqnit sahәsinin insanlara tәsiri necәdir?
A) Elektromaqnit sahәsinin insanların qavrama vә görmә әsәb sisteminә tәsir edir.
B) İnsanların mәdәbağırsaq sisteminә nәzәrә çarpan halda tәsir etmәsi;
C) Onun beyinsümük sisteminә şiddәtli tәsir göstәrmәsi;
D) Elektromaqnit sahәsinin insanların mәrkәzi sinir sisteminә vә imunitetinә tәsir etmәsi;
E) İnsanların ümumi sәhhәtinin sıradan çıxmasına tәsir edir;
276) Sual:Manitorlarla insanlar tәmasda olduqda hansı xәstәliklәrә düçar olurlar?
A) Ümumi vestibulyar aparatının işlәmә koordinasiyasının pozulması nәzәrә çarpır.
B) Onurğa beyin suxurlarının tәrpәnmәsi;

C) Başda beyin silkәlәnmәsi;
D) Üzün dәrisi, görmә üzvülәrinә, katarakta vә orqanizmin hüceyrәlәrinә;
E) Endokrin sisteminin sıradan çıxması;
277) Sual:Mәişәt vә ofis texnikasının tәsirindәn mühafizә üsulları hansıdır?
A) Mәişәt texnikasını otağın küncündә yerlәşdirәrәk.
B) 1,5 mәsafәdәn uzaqda dayanmaqla;
C) Mәişәt texnikasının yerlә birlәşdirmә;
D) Müddәt vә mәsafә
E) 2 saatdan az vaxtla işlәmәk;
278) Sual:Televizorların mühafizә radiusları nә qәdәrdir?
A) 102 sm ekran vә artıq olduqda isә 6 metr mәsafәdә yerlәşdirmәk lazımdır.
B) 81 sm ekranla 2 m, 102 sm ekranla 3 m;
C) 6 sm ekranla2 m, 51 sm ekranla3 m, 102 sm ekranla 5 m;
D) 36sm1m, 51 sm ekranla2m, 81sm3m, 102sm ekranla4m;
E) 81 sm ekranla 2 m, 102 sm ekranla 3,5 m;
279) Sual:Mobil telefonlarda mühafizә üsulları hansıdır?
A) 23 saat әrzindә ardıcıl danışmaq vә musiqiyә qulaq asmaq olar.
B) 4050 dәqiqә ardıcıl danışmaq olar;
C) 1011 dәqiqә ardıcıl danışmaq olar;
D) 34 dәqiqә ardıcıl danışmaq mәslәhәt deyil;
E) 1 (bir) gün әrzindә 12 saat ardıcıl danışmaq olar.
280) Sual:Kompyutor arxasında ardıcıl işlәmә müddәti yaşdan asılı olaraq nә qәdәrdir?
A) Şagirdlәr ardıcıl işlәmә müddәti 2030 dәqiqә; Tәlәbәlәrin ardıcıl işlәmә müddәti 0,51 saatadәk; Ümumi işlәmә müddәti sutkada 2,5 saatadәk.
B) Şagirdlәr ardıcıl işlәmә müddәti 3040 dәq; Tәlәbәlәrin ardıcıl işlәmә müddәti 34 saat; Ümumi işlәmә müddәti sutkada 5 saatadәk.
C) Şagirdlәr ardıcıl işlәmә müddәti 3040 dәq; Tәlәbәlәrin ardıcıl işlәmә müddәti 23 saat; Ümumi işlәmә müddәti sutkada 4 saatadәk
D) Şagirdlәr ardıcıl işlәmә müddәti 1030 dәq; Tәlәbәlәrin ardıcıl işlәmә müddәti 12 saat; Ümumi işlәmә müddәti sutkada 3 saatadәk.
E) Şagirdlәr ardıcıl işlәmә müddәti 12saat; Tәlәbәlәrin ardıcıl işlәmә müddәti 45 saat; Ümumi işlәmә müddәti sutkada 3 saatadәk.

281) Sual:Mobil telefonlarının tәhlükәsiz daşıma yeri haradadır?
A) Müntәzәm şalvarın sağ cibindә.
B) Döş cibindә, aktiv vәziyyәtdә;
C) Xüsusi qovluqda, kәmәrә birlәşdirәrәk;
D) Әlverişli sahә sumka, yaxud yuxarı paltarın kәnar cibindә;
E) Әlindә hәr bir rejimlәrdә;
282) Sual:Elekromaqnit sahәsindәn vә şualarından mühafizә sistemi necә olmalıdır?
A) Fәrdi mühafizә üsulu: mәişәt,mobi, ofis texnikasınıtәhlükәsiz tәyinatına vә insanların sağlamlığının qorunması üçün müәyyәn edilmiş müddәtdә
istifadә etmәk.
B) Passiv mühafizә üsulu: telefondan, texnikadan, kompyutordan vә yüksәk tezlikli sobalardan istifadә müddәtlәrini dәyişmәklә;
C) Arxiv mühafizә üsulu: fazaları, tezliyi, vaxtı, amplitudanı vә mәsafәni dәyişmәklә;
D) Şәbәkә elektromaqnit sahәlәrindәn 20 m aralı yerlәşdirilmәlidir; mobil telefonlar, kompyutorlar vә mәişәt texnikaları;
E) Texniki mühafizә üsulu: ötürücü stansiyaların әn azı 50 metr mәsafәdә yerlәşdirilmәsi;
283) Sual:Elektrik cәrәyanı nәyә deyilir?
A) elektrik cәrәyanı neytronların hәrәkәtidir;
B) elektrik cәrәyanı molekulların hәrәkәtidir;
C) elektrik cәrәyanı protonların hәrәkәtidir;
D) elektrik cәrәyanı naqillәrdә yüklü hissәciklәrin istiqamәtlәndirilmiş hәrәkәtidir;
E) elektrik cәrәyanı yüksüz hissәciklәrin istiqamәtlәndirilmiş hәrәkәtidir;
284) Sual:Mexaniki ventilyasiya nәdir?
A) Bu helә ventilyasiyadır ki, havanın otaqlara pәncәrәdәn tәbii daxil olmasını tәmin edir;
B) Bu helә ventilyasiyadır ki, havanın buxarıdan tәbii çıxarılmasını tәmin edur;
C) Bu helә ventilyasiyadır ki, havanın pәncәrәdәn mәcburi çıxarılmasını tәmin edur;
D) havanın otaqlara vurulmasını vә otaqlardan çıxarılmasını xüsusi avadanlıqlarla icra prosesidir;
E) Bu helә ventilyasiyadır ki, havanın qapıdan daxil olmasını tәmin edir;
285) Sual:Kondensioner vasitәsilә havanın otaqlara vurulması necә tәmin edilir?

A) Әtraf mühütün şәraitindәn asılı olaraq, otaqlara havanın süni yolla bakterioloji tәmizlәnәrәk vurulması ilә komfort şәraitin yaradılması prosesidir.
B) Әtraf mühütün şәraitindәn asılı olmayaraq, otaqlara havanın süni yolla fiziki tәmizlәnәrәk vurulması ilә komfort şәraitin yaradılması prosesidir;
C) Әtraf mühütün şәraitindәn asılı olmayaraq, otaqlara havanın tәbii yolla avtomatik tәmizlәnәrәk vurulması ilә komfort şәraitin yaradılması
prosesidir;
D) Әtraf mühütün şәraitindәn asılı olmayaraq, otaqlara havanın süni yolla avtomatik tәmizlәnәrәk vurulması ilә komfort şәraitin yaradılması
prosesidir;
E) Әtraf mühütün şәraitindәn asılı olmayaraq, otaqlara havanın süni yolla kimyәvi tәmizlәnәrәk vurulması ilә komfort şәraitin yaradılması prosesidir;
286) Sual:Silkәlәmә prosesinin bioloji fәallığını hansı mәqsәdlәrlә istifadә etmәk olar?
A) Ondan “dәniz xәstәliyinin” müalicәsi mәqsәdi ilә istifadә edirlәr.
B) Ondan barometrik tәzyiqin azaldılması mәqsәdi ilә istifadә edirlәr;
C) Ondan kimyәvi müalicә mәqsәdi ilә istifadә edirlәr;
D) Ondan tibbi müalicә mәqsәdi ilә istifadә edirlәr;
E) Ondan oksigen balansının orqanizmdә tәnzimlәnmәsi üçün istifadә edirlәr;
287) Sual:Yüksәktezlikli sәsküyün diapozonu nәyә bәrabәrdir?
A) 100Hs.
B) 600Hs;
C) 700Hs;
D) 800Hs;
E) 500Hs;
288) Sual:İstehsalatda sәsküyün mәnbәyi nәdir?
A) istehsalatda sәsküyün mәnbәyi yalniz avadanlığın rezonans silkәlәnmәsi ola bilәr.
B) istehsalatda sәsküyün mәnbәyi yalnız süni sәslәr ola bilәr;
C) istehsalatda sәsküyün mәnbәyi yalnız tәbii sәslәr ola bilәr;
D) avadanlıqların, mexaniki sәslәri rezonans silkәlәnmә tәsiri, mühәrriklәrin, alәtlәrin zәrbәsi, par vә qazların çıxardığı sәslәr;
E) istehsalatda sәsküyün mәnbәyi yalnız cihaz vә avadanlığın sәslәri ola bilәr;
289) Sual:Ağır eşitmә nәdir?
A) Qulağın iltihabı vә eşitmә qabiliyyәtinin zәyiflәmәsi.

B) Eşitmә qabiliyyәtinin yaxşılaşması;
C) Eşitmә qabiliyyәtinin artması;
D) Eşitmә qabiliyyәtinin enmәsi;
E) Qulağın iltihabı;
290) Sual:Müxtәlif vә ciddi dәqiqlik tәlәb edәn iş prosesindә işıqlandırıcı cihazlar döşәmәdәn hansı mәsafәdә quraşdırılmalıdır?
A) 8m
B) 0,4m
C) 0,2m
D) 0,8m
E) 3m
291) Sual:İş otaqlarının işıqlandırılmasında hansı tәlәblәr әsas götürülmәlidir?
A) Texniki tәhlükәsizlik qaydalarına riayәt olunmadıqda.
B) Tәdii vә süni, işıqlandırılma әsasında;
C) Tәdii vә süni, daxili vә xarici işıqlandırılma әsasında;
D) İşıqlandırılma normaları әsasında aparılmalıdır;
E) İşıqlandırılma sisteminin nasaz olması әsasında;
292) Sual:Süni işıqlanma nә zaman tәdbiq edilir?
A) Dәqiq cihazlarla idarә etmә zamanı, işıqlandırılma tәmin edildikdә.
B) Pәncәrә çәrçivәsinin ölçülәri böyük olduqda;
C) Tәbii işıqlanma normaya uyğun olduqda;
D) Tәbii işıqlanma normaya uyğun olmadıqda;
E) Ciddi vә mürәkkәb iş şәraiti tәlәb edilmәdikdә;
293) Sual:İşıqlandırmanın ölçü vahidi nәdir?
A) Lyuks
B) Hs
C) Om
D) Kandela(Kd)

E) Kc
294) Sual:İşıqlandırmanın normaya uyğun olmaması insan orqanizmindә hansı tәsirlәr yaradır?
A) Mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi.
B) Başgicәllәnmәsi, baş ağrısı vә mәdә pozuntusu;
C) Ürәk bulanması, başgicәllәnmәsi vә ürәk döyüntüsü;
D) Peşәkar yaxıngörmә tәsiri yaradır;
E) Әmәk fәaliyyәtinin yüksәldilmәsi;
295) Sual:1 lyumen işıq enerjisi nәyә bәrabәrdir?
A) 1m2 sahәdәn keçәn, 15 Dj işıq entrjisinә bәrabәrdir.
B) 1m2 sahәdәn keçәn, 2 Dj işıq entrjisinә bәrabәrdir;
C) 10 m2 sahәdәn keçәn, 10 Dj işıq enerjisinә bәrabәrdir;
D) 1m2 sahәdәn keçәn, 1 Dj işıq entrjisinә bәrabәrdir;
E) 30m2 sahәdәn keçәn, 3 Dj işıq entrjisinә bәrabәrdir;
296) Sual:İşıqlandırmanın ölçü vahidi nәdir?
A) Volt
B) Hs
C) Om
D) Lyuks
E) Rad
297) Sual:Parlaqlıq vahidi nәdir?
A) Kc/m2 vә ya Nit (Nt);
B) Rad vә ya Kc/m2
C) Kc/m2 vә ya Volt;
D) Kc/m2 vә ya Volt;
E) Kc/m2 vә ya Om
298) Sual:Maksimum vizual (dәqiqlik) kәsәr, işığın hansı parlaqlığında baş verir?

A) 100 Kc/m2 çox
B) 15 Kc/m2 çox
C) 400 Kc/m2 çox
D) 500 Kc/m2 çox
E) 300 Kc/m2 çox
299) Sual:Optimal işıq parlaqlığı neçәdir?
A) 101500 Kc/m2
B) 50500 Kc/m2
C) 515 Kc/m2
D) 501500 Kc/m2
E) 50100 Kc/m2
300) Sual:İşıqlandırılma nәdir?
A) işıq enerjisinin Kc ilә miqdarıdır.
B) işıq mәnbәyindәn sәthlәrә düşәn, işıq selinin miqdarıdır;
C) işıq mәnbәyindәn düşәn, işıq selinin gücüdür;
D) işıq mәnbәyindәn sәthlәrә düşәn, işıq seli sıxlığıdır;
E) günәşdәn әşya üzәrinә düşәn, işıq selinin miqdarıdır;
301) Sual:Silkәlәnmә nәdir?
A) Eyni tipli proseslәrin çox sayda tәkrarlanmasıdir.
B) Bir tipli, eyni olmayan proseslәrin tәkrarlanma prosesidir;
C) Çox sayda tәkrarlanan bәnzәr vә ya bәnzәr olmayan prosesdir;
D) Eyni tipli proseslәrin bәnzәr vә çox sayda tәkrarlanması prosesidir;
E) Çox sayda tәkrarlanan bir tipli prosesdir;
302) Sual:Mexaniki dalğalanma nәdir?
A) dövrü sürәtdә tәkrarlanan qayıdan hәrәkәt növüdür.
B) qarşılıqlı qayıdan hәrәkәtdir növüdür;
C) fırlanan hәrәkәt növüdür;

D) fırlanan vә ya qarşılıqlı qayıdan, dövrü sürәtdә tәkrarlanan hәrәkәtdir;
E) dövrü sürәtdә tәkrarlanan hәrәkәt növüdür;
303) Sual:İnfrasәsin tәbii mәnbәyi nәdir?
A) süni mәnbәlәrin yartdığı sәslәr.
B) әhatәli yanğının yartdığı sәslәr;
C) istehsalat proseslәrinin yartdığı sәslәr;
D) tәbii mәnbәlәrin yaratdığı sәslәr;
E) ev heyvanlarının çıxartdıqları sәslәr;
304) Sual:Ultrasәsin zәdәlәnmә tәsirinin dәrәcәsi nәdәn asılıdır?
A) Ultrasәsin zәdәlәnmә tәsirinin dәrәcәsi, mәnbәnin növünndәn asılıdır.
B) Ultrasәsin zәdәlәnmә tәsirinin dәrәcәsi, tәsirin fәaliyyәtindәn asılıdır;
C) Ultrasәsin zәdәlәnmә tәsirinin dәrәcәsi, tәsirin intensivliyindәn asılıdır;
D) tәsirin intensivliyindәn vә fәaliyyәtindәn asılıdır;
E) Ultrasәsin zәdәlәnmә tәsirinin dәrәcәsi, mәnbәnin istiqmәtindәn asılıdır;
305) Sual:Sәs dalğasının uzunluğu nәyә deyilir?
A) Eyni fazada dalğalanan, mühütin müxtәlif yaxın hissәciyi arasında olan mәsafәdir;
B) Dörd yaxın hissәciy arasında olan mәsafәdir;
C) İki yaxın hissәciy arasında olan mәsafәdir;
D) Eyni fazada dalğalanan, mühütün iki yaxın hissәciyi arasında olan mәsafәdir;
E) Eyni fazada dalğalanan, mühütin altı yaxın hissәciyi arasında olan mәsafәdir;
306) Sual:Sәs gücünün ölçü vahidi nәdir?
A) Nit
B) Om
C) Kc/m2
D) Desibel (dB)
E) Sәs

307) Sual:Sәs intensivliyinin ağrı tәsirinin astanası nәyә bәrabәrdir?
A) 170 dB
B) 145 dB
C) 120 dB
D) 140 dB
E) 1400 dB
308) Sual:İnsan özünü tәcrid olunmuş hiss edmәmәsi üçün, hansı ölçüdә daim sәs eşitmәlidir?
A) 1030 dB
B) 7080 dB
C) 4050 dB
D) 1020 dB
E) 1040 dB
309) Sual:Sәs tәzyiqinin ağrı astanası nәyә bәrabәrdir?
A) 20×102 Pa
B) 4×102 Pa
C) 3×102 Pa
D) 2×102 Pa
E) 5×102 Pa
310) Sual:Sәsin uzun müddәt insan orqanizminә tәsiri nәlәrә sәbәb ola bilәr?
A) Texniki tәhlükәsizlik qaydalarının pozulmasına, cihazların qırılmasına;
B) Enerji tәminatının pozulmasına;
C) Yalnız hipertonik xәstәliyә;
D) İş qabiliyyәtinin artmasına, hipertonik xәstәliyә.
E) Yorğunluğa, iş qabiliyyәtinin aşağı düşmәsinә, hipertonik xәstәliyә;
311) Sual:Sәsin eşitmә qabiliyyәti hansı cihaz vasitәsi ilә ölçülür?
A) Barometr.
B) Radiometr;

C) Termometr;
D) Audiometr;
E) Psixriometr;
312) Sual:Hansı normativ sәnәdlә istehsalatda sәsin sәviyyәsi tәnzimlәnir?
A) İstehsalat rәisinin tәyin etdiyi sanitar normalar vә qaydaları әsasında.
B) Hәmkarlar tәşkilatı tәrәfindәn tәyin edilmiş sanitar normalar әsasında;
C) İdarә rәisin göstәrişi әsasında;
D) Sanitar normaları vә dövlәt standartları әsasında;
E) Sex rәisinin tәyin etdiyi sanitar normaları әsasında;
313) Sual:Ayırd etmә sürәti nәdir?
A) Әşyanın xırda elementlәrini yaxın mәsafәdәn görmәk qabiliyyәtidir.
B) Qısa müddәt әrzindә, müşahidә zamanı әşyanın elementlәrini görmәk qabiliyyәtidir;
C) Әşyanın xırda elementlәrinin ayrıd etmәk qabiliyyәtidir;
D) Minimum vaxt әrzindә gözün, әşyanın elementlәrini ayırd etmәk qabiliyyәtidir;
E) Uzaq mәsafәdәn әşyanın xırda elementlәrini görmәk qabiliyyәtidir;
314) Sual:Tәbii işıqlandırılma hansı amillәrdәn asılıdır?
A) Yalnız binanın yerlәşmә istiqamәtindәn.
B) Yalnız pәncәrә çәrçivәsinin ölçülәrindәn vә binanın yerlәşmә istiqamәtindәn;
C) Yalnız coğrafi enlik vә әrazinin relyefindәn;
D) Coğrafi enlik vә әrazinin relyefindәn, pәncәrә çәrçivәsinin ölçülәrindәn vә binanın yerlәşmә istiqamәtindәn;
E) Yalnız coğrafi enlikdәn;
315) Sual:Süni işıqlandırılmanın hansı normativ növlәri mövcuddur?
A) Qәza, tәhliyyә vә növbәtçi.
B) İşçi, tәhliyyә vә növbәtçi;
C) İşçi vә qәza;
D) İşçi, qәza, tәxriyә vә növbәtçi;
E) İşçi vә növbәtçi;

316) Sual:Silkәlәnmәdәn mühafizәnin әsas üsulu nәdir?
A) Silkәlәnmә mәmbәyindәn mühafizә olunmaq üçün kaskadan istifadә edilmәsi.
B) İşin açıq havada tәşkil olunması;
C) Cihazın dayandırılması;
D) Silkәlәnmә mәmbәyinin tәcrid edilmәsi;
E) Silkәlәnmә mәmbәyinin cәrәyandan ayrılması;
317) Sual:Audiometriya nәdir?
A) Dad bilmә itiliyinin dәyişmәsi.
B) Hissetmә itiliyinin dәyişmәsi;
C) Görmә itiliyinin dәyişmәsi;
D) Eşitmә itiliyinin dәyişmәsi;
E) Eşitmә vә görmә itiliyinin dәyişmәsi;
318) Sual:İnfrasәs nәdir?
A) Tezliyi 100 Hsdәn az olan elastik sәs dalğasıdır.
B) Tezliyi 1600 Hsdәn az olan elastik sәs dalğasıdır;
C) Tezliyi 160 Hsdәn az olan elastik sәs dalğasıdır;
D) Tezliyi 16 Hsdәn az olan elastik sәs dalğasıdır;
E) Tezliyi 150 Hsdәn az olan elastik sәs dalğasıdır;
319) Sual:Ultrasәs nәdir?
A) Tezliyi 100 Hsdәn az olan elastik sәs dalğasıdır.
B) Tezliyi 160.000 Hsdәn az olan elastik sәs dalğasıdır;
C) Tezliyi 26.000 Hsdәn az olan elastik sәs dalğasıdır;
D) Tezliyi 16.000 Hsdәn çox olan elastik sәs dalğasıdır;
E) Tezliyi 165.000 Hsdәn az olan elastik sәs dalğasıdır;
320) Sual:Sәs vә silkәlәnmә insan orqanizminә necә tәsir edir?
A) Peşә mәdә xәstәliyinә mәruz qalır.

B) Ürәk xәstәliyinә mәruz qalır;
C) Beyin xәstәliyinә mәruz qalır;
D) Peşә xәstәliyinә mәruz qalır;
E) Göz xәstәliyinә mәruz qalır;
321) Sual:İstehsalat otaqlarında bütün elektrik qurğuları vә elektriklә işlәyәn avadanlıqlar, hәrәkәtdә olan nәqledici vә qaldırıcı qurğularrın gövdәlәri
hara birlәşdirilmәlidir?
A) Qaz kәmәri ilә;
B) Naqillә;
C) Borularla;
D) Yerlә;
E) Su kәmәri ilә;
322) Sual:Elektromaqnit şualanma nәdir?
A) İonlaşdırıcı elektromaqnit sahәsinin hissәlәridir.
B) Atmosferdә tәrkibindә elektromaqnit sahәsinin әmәlә gәlmәsi;
C) Mühitin elektromaqnit vәziyyәtidir;
D) Mühitdә әmәlә gәlәn elektromaqnit sahәsi başa düşülür;
E) Yüksәk tezlikli elektrik sahәsi başa düşülür.
323) Sual:İnsan bәdәninin müqavimәti neçә Om – dur?
A) 1200 Om.
B) 50 Om;
C) 500 Om;
D) 1000 Om;
E) 40 Om;
324) Sual:Mühafizә yerlәbirlәşdiricisinin müqavimәti neçә Omdur?
A) 70 Om.
B) 50 Om;
C) 20 Om;

D) 40 Om;
E) 60 Om;
325) Sual:Elektromaqnit sahә nәdir?
A) Gözәgörünmәz infroqırmızı şualar başa düşülür.
B) Elektromaqnit sahә maqnit sahәsinә deyilir.
C) Elektromaqnit sahә elektrik sahә kimi tәqdim olunur.
D) Elektromaqnit sahәsi materianın xüsusi formulası kimi müәyyәnlәşmişdir.
E) Elektromaqnit sahәsi elektrik vә maqnit sahәlәrinin qarşılıqlı әlaqәsinә deyilir.
326) Sual:Tozhava qarışığının yanması vә partlayışı hansı xassәlәrindәn asılıdır?
A) donma temperaturundan;
B) sublimasiya etmә xassәlәrindәn;
C) mayelәşmә xassәlәrindәn;
D) fizikikimyәvi xassәlәrindәn;
E) adsorbsiya xassәlәrinә görә;
327) Sual:Hansı tozlar közәrә vә yana bilәrlәr?
A) üzvi vә qeyriüzvi mәişәli tozlar;
B) üzvi mәişәli tozlar;
C) havadan asılı vәziyyәtdә olan tozlar aerozollar;
D) avadanlıqların üzәrinә çökmüş tozlaraerogillәr;
E) qeyriüzvi mәişәli tozlar;
328) Sual:Hansı tozlar partlayış tәhlükәli qarışıqlar әmәlә gәtirә bilәrlәr?
A) üzvi vә qeyriüzvi mәişәli tozlar;
B) qeyriüzvi mәişәli tozlar;
C) avadanlıqların üzәrinә çökmüş tozlar;
D) havadan asılı vәziyyәtdә olan tozlar – aerozollar;
E) üzvi mәişәli tozlar;

329) Sual:Tozlar partlayış vә alovlanma hәdlәrinә görә neçә sinfә bölünür?
A) 4
B) 2
C) 5
D) 3
E) 6
330) Sual:Özözünә alovlanma temperaturu 2500Syә qәdәr olan tozlar hansı yüksәk partlayış tәhlükәli sinfә aiddir?
A) II vә IV yanğın vә partlayış tәhlükәli;
B) I yüksәk partlayış tәhlükәli;
C) II partlayış tәhlükәli;
D) III yüksәk yanğın tәhlükәli;
E) IV yanğın tәhlükәli;
331) Sual:Özözünә alovlanma temperaturu 2500Sdәn yüksәk olan tozlar hansı yüksәk partlayış tәhlükәli sinfә aiddir?
A) II vә IV yanğın vә partlayış tәhlükәli;
B) II  partlayış tәhlükәli;
C) I yüksәk partlayış tәhlükәli;
D) IV yanğın tәhlükәli;
E) III yüksәk yanğın tәhlükәli;
332) Sual:Qazhava qarışıqlarının partlayışlarında tәzyiq nә qәdәr olur?
A) 6570 kPadan çox olmur;
B) 3035 kPadan çox olmur;
C) 4565 kPadan çox olmur;
D) 4060 kPadan çox olmur;
E) 2025 kPadan çox olmur;
333) Sual:Hansı maddәlәr yanar tozların tәrkibindә olduqda partlayış tәhlükәsinin qarşısını ala bilәr?
A) bәrk maddәlәr;
B) qaz halında olan maddәlәr;

C) oksidlәşdirici maddәlәr;
D) inert maddәlәr;
E) buxar halında olan maddәlәr;
334) Sual:Mayelәrin yanma qabiliyyәti onların hansı xüsusiyyәtlәrindәn asılıdır?
A) әrimә vә qaynama temperaturundan;
B) әrimә temperaturundan;
C) xüsusi çәkisindәn;
D) tәrkibindәn, temperaturundan vә buxarlarının havadakı qatılığından;
E) qaynama temperaturundan;
335) Sual:Yanar mayelәrdә alışma temperaturunu xarakterizә edәn әsas parametrlәr nәdir?
A) mayelәrin qaynama vә donma nöqtәsi;
B) mayelәrin xüsusi çәkisi;
C) mayelәrin qaynama nöqtәsi;
D) mayelәrin yanğın tәhlükәsi;
E) mayelәrin donma nöqtәsi;
336) Sual:Mayelәrin yanması zamanı hansı texnoloji proseslәr partlayış tәhlükәli hesab olunmur?
A) mayelәrin alışma temperaturundan yüksәk temperatura qәdәr qızdırılması;
B) mayelәr qızdırılmadıqda;
C) mayelәrin temperaturu alışma temperaturundan aşağı salındıqda;
D) mayelәr dondurulduqda;
E) mayelәrin qaynama nöqtәsindәn aşağı temperatura qәdәr qızdırıldıqda;
337) Sual:Bәrk üzvi maddәlәr yanarkәn parçalanma zamanı nә alınır?
A) azot;
B) oksigen;
C) karbon qazı;
D) yanma qabiliyyәtli buxarqaz sistemi (uçucu hissә);
E) dәm qazı;

338) Sual:Yanma prosesi nәdir?
A) istiliyin vә işığın ayrılması ilә müşahidә olunan kimyәvi reaksiya;
B) yalnız işıq ayrılması ilә müşahidә olunan kimyәvi reaksiya;
C) yalnız istilik ayrılması ilә müşahidә olunan kimyәvi reaksiya;
D) istilik vә işıq ayrılması ilә müşahidә olunan iti sürәtli kimyәvi reaksiya;
E) istiliyin ayrılması ilә müşahidә olunan kimyәvi reaksiya;
339) Sual:Reaksiyanın sürәtindәn asılı olaraq yanma prosesi neçә formada gedә bilәr?
A) 6
B) 4
C) 2
D) 3
E) 5
340) Sual:Homogen yanma zamanı reaksiyanın sürәti saniyәdә neçә metrә çatır?
A) yüz min metr/san;
B) bir neçә min metr/san;
C) bir neçә yüz metr/sam;
D) bir neçә metr/san;
E) bir metr/san;
341) Sual:Partlayışla yanma zamanı reaksiyanın sürәti saniyәdә neçә metrә çatır?
A) yüz min metr/san;
B) bir neçә metr/san;
C) bir neçә min metr/san;
D) bir metr/san;
E) bir neçә yüz metr/san;
342) Sual:Heterogen yanma zamanı reaksiyanın sürәti saniyәdә neçә metrә çatır?
A) bir neçә metr/san;

B) bir neçә yüz metr/san;
C) bir metr/san;
D) yüz min metr/san;
E) bir neçә min metr/san;
343) Sual:Yanmanın baş vermәsi üçün neçә amil vacibdir?
A) 5
B) 2
C) 4
D) 3
E) 1
344) Sual:Havada oksigenin miqdarı neçә faiz olduqda maddәlәr yana bilir?
A) 9% olduqda
B) 7% olduqda
C) 1012% olduqda
D) 14% olduqda
E) 6% olduqda
345) Sual:Oksigenin miqdarı neçә faiz olduqda yanma közәrmә prosesinә keçir?
A) 8% olduqda;
B) 6% olduqda;
C) 59% olduqda;
D) 1012% olduqda;
E) 7% olduqda;
346) Sual:Şәraitdәn asılı olaraq yanma neçә cür olur?
A) 8
B) 4
C) 3
D) 2

E) 6
347) Sual:Natamam yanma zamanı hansı qaz ayrılır?
A) hidrogen (H2);
B) oksigen (O2);
C) karbon qazı (CO2);
D) dәm qızı (CO);
E) azot qazı (N2);
348) Sual:Maddәlәrin tam yanmasının sәbәbi nәdir?
A) qazının olması azot qazının olması;
B) yanma zonasında karbon qazının olması;
C) yanma zonasında oksigenin çatışmaması;
D) yanma zonasında kifayәt qәdәr vә artıqlaması ilә oksigenin olması;
E) yanma zonasında karbon qazının olmaması;
349) Sual:Maddәlәrin natamam yanmasına sәbәb nәdir?
A) yanma zonasında azot qazı olduqda;
B) yanma zonasında dәm qazı olduqda;
C) yanma zonasında kifayәt qәdәr vә artıqlaması ilә oksigen olduqda;
D) yanma zonasında oksigenin çatışmaması;
E) yanma zonasında karbon qazı olduqda;
350) Sual:Dәm qazının qatılığı neçә faiz olduqda, şüurun itmәsinә vә ölümә sәbәb olur?
A) 0,3%li
B) 0,2%li
C) 0,1%li
D) 0,4%li
E) 0,35%li
351) Sual:Yanma prosesi neçә fazadan ibarәtdir?

A) 5
B) 3
C) 2
D) 4
E) 6
352) Sual:Özözünә alovlanma nә vaxt baş verir?
A) yanmanın tam getmәmәsi zamanı;
B) maddәyә verilәn istiliyin yanma mühitinә çatmaması zamanı;
C) maddәyә verilәn istiliklә mühitә ötürülәn istilik arasında müvazinәtin yaranmaması zamanı ;
D) maddәyә verilәn istiliklә mühitә ötürülәn istilik arasında müvazinәtin yaranması zamanı;
E) yanma mühitindә oksigen çatışmaması zamanı;
353) Sual:Neçә dәrәcә temperaturda ağacın kәpәyi alovlanır?
A) 204°S
B) 205°S
C) 210°S
D) 214°S
E) 200°S
354) Sual:Neçә dәrәcә temperaturda pambıq parça alovlanır?
A) 200255°S
B) 2350245°S
C) 230240°S
D) 270300°S
E) 250270°S
355) Sual:Alışma temperaturu nәdir?
A) İstilik qüvvәsi tәsir etmәdәn belә özözünә yanır;
B) Maddәnin özözünә alovlanması üçün lazım olan minimal temperaturdır;
C) Maye alovlanaraq dayanıqlı yanır;

D) Mayenin elә bir minimal temperaturudur ki, bu temperaturda onun sәthindә yaranmış buxarhava qarışığında od mәnbәyi tәsir etdikdә o, qısa
müddәtә (5 saniyәyә qәdәr) alışa bilәr;
E) Maddәlәr atmosfer tәzyiqi vә temperaturdan özözünә alovlanır;
356) Sual:Hansı temperatur mayelәrin yanğın tәhlükәsinin hesab olunur?
A) özözünә alovlanma vә yanma temperaturları;
B) özözünә alovlanma temperaturu;
C) alovlanma temperaturu;
D) alışma temperaturu;
E) özözünә yanma;
357) Sual:Alışma temperaturunda mayedә hansı hadisә baş verir?
A) mayedәn ayrılan buxarlar alovlanır;
B) maye buxarlanır;
C) maye alışaraq yanır;
D) mayenin sәthindәki buxarlar alışaraq sönür;
E) maye bәrk hala keçir (donur);
358) Sual:Mayenin dayanıqlı yanması üçün hansı әmәliyyatı etmәk lazımdır?
A) yanan mayenin temperatur vә tәzyiqini aşağı salmaq lazımdır;
B) yanan mayenin tәzyiqini qaldırmaq lazımdır;
C) yanan mayeni temperaturunu aşağı salmaq lazımdır;
D) yanan mayeni alışma temperaturundan bir qәdәr çox qızdırmaq lazımdır;
E) yanan mayenin tәzyiqini aşağı salmaq lazımdır;
359) Sual:Mayelәr alışma temperaturuna görә neçә sinfә bölünür?
A) 6
B) 4
C) 3
D) 2
E) 5

360) Sual:Asan alışan mayelәrdә alışma temperaturu neçә dәrәcә yanma temperaturundan aşağıdır?
A) 60°S
B) 55°S
C) 65°S
D) 45°S
E) 50°S
361) Sual:Yanan mayelәrdә mayelәrin alışma temperaturu yanma temperaturundan neçә dәrәcә yuxarıdır?
A) 40°S
B) 25°S
C) 35°S
D) 45°S
E) 30°S
362) Sual:Alovlanma temperaturu nәdir?
A) od tәsir etdikdә yanır vә yenidәn sönür;
B) yanan maddәni bütövlüklә qızdırdıqda özözünә alovlanır;
C) maddәni qızdırdıqda yanmır;
D) maddәnin elә minimal temperaturudur ki, bu temperaturda ona od mәnbәyi tәsir etdikdә alovlanaraq dayanıqlı yanır;
E) istilik qüvvәsi tәsir etmәdәn belә özözünә yanır;
363) Sual:Özözünә alovlanma temperaturuna görә yanar maddәlәr neçә qrupa bölünür?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
364) Sual:Özözünә yanma prosesi neçә dәrәcә selsdәn başlaya bilәr?
A) 1020°S

B) 3035°S
C) 2030°S
D) 1525°S
E) 3540°S
365) Sual:Özözünә yanma qabiliyyәtli maddәlәr neçә qrupa bölünür?
A) 6
B) 7
C) 3
D) 4
E) 5
366) Sual:Kimyәvi maddә vә qarışıqlar özözünә yanma qabiliyyәtinә görә neçә qrupa bölünür?
A) 8
B) 4
C) 2
D) 3
E) 5
367) Sual:Partlayışın aşağı hәddi nәdir?
A) partlayışının aşağı vә yuxarı hәdlәri arasındakı interval;
B) partlayışının mümkün olmayan әn kiçik hәddi;
C) partlayışının mümkün olan әn böyük hәddi;
D) interval qaz, buxar vә ya tozların hava ilә qarışığında onların partlayışı mümkün olan әn kiçik hәddi;
E) partlayışının mümkün olmayan әn böyük hәddi;
368) Sual:Partlayışın yuxarı hәddi nәyә deyilir?
A) partlayışın aşağı vә yuxarı hәdlәri arasındakı intervalına;
B) partlayışı mümkün olmayan әn kiçik qatılığına;
C) partlayışı mümkün olan әn kiçik qatılığına;
D) qaz,buxar vә tozların hava ilә qarışığında onların partlayışı mümkün olan әn böyük qatılığına;

E) partlayışı mümkün olmayan әn böyük qatılığına;
369) Sual:Partlayışın diapazonu nәdir?
A) alovlanma impulslar;
B) partlayışın tәzyiqi;
C) partlayışın temperaturu;
D) partlayışın aşağı vә yuxarı hәdlәri arasındakı interval;
E) alovlanmanın temperatur hәddi;
370) Sual:Maye buxarlarının alovlanma (partlayış) qabiliyyәti daha nә ilә xarakterizә olunur?
A) özözünә alovlanma temperaturu ilә;
B) özözünә yanma ilә;
C) alışma temperaturu ilә;
D) alovlanmanın (partlayışın) temperatur hәdlәri ilә;
E) alovlanma temperaturu ilә;
371) Sual:Yanma nә vaxt alovlana bilәr?
A) yanar maddәnin alovlanma temperaturunda;
B) yanar maddә özözünә alovlandıqda;
C) maye özözünә yandıqda;
D) alovlanma impulsu ilә verilәn enerji yanma reaksiyası üçün kifayәt etdikdә;
E) yanar maddәnin alışma temperaturunda;
372) Sual:Alovlanmanın temperatur hәddi nәdir?
A) yanan maddәnin elә temperaturudur ki, yanan maddә asan alovlanır;
B) yanan maddәnin elә temperaturudur ki, maddә özözünә yanır;
C) yanar maddәnin elә temperaturlarıdır (aşağı vә yuxarı) ki, hәmin temperaturlarda, onun doymuş buxarları alovlanmış aşağı vә yuxarı qatılıq
hәdlәrinә uyğun olan, qatılıqlar әmәlә gәtirir;
D) yanar maddәnin elә temperaturudur ki, maddә özözünә alovlanır;
E) yanan maddәnin elә temperaturudur ki, maddә özözünә alışır;

373) Sual:Neçә dәrәcә temperaturda bütün yanar maddә vә materiallar alovlana bilәr?
A) 400500°S
B) 15001600°S
C) 100160°S
D) 7001600°S
E) 16001800°S
374) Sual:Sürtünmә vә zәrbә zamanı әmәlә gәlәn qığılcım neçә saniyә müddәtindә qazhava qarışığını alovlandıra bilәr?
A) 14
B) 56
C) 12
D) 23
E) 78
375) Sual:Mәnbәdә yanğının әmәlә gәlmәsi üçün hansı tәdbirlәr görülür?
A) hәmin mәnbәlәri qurğuların arasında yerlәşdirmәk;
B) hәmin mәnbәlәri su ilә tәmin etmәk;
C) hәmin mәnbәlәri yanar buxar, qaz vә tozlardan izolyasiya etmәmәk;
D) hәmin mәnbәlәri yanar buxar, qaz vә tozlardan izolyasiya etmәk, yәni açıq meydançalarda yerlәşdirmәk;
E) hәmin mәnbәlәri karbon qazı ilә tәmin etmәk;
376) Sual:Yanğın vә partlayış tәhlükәli obyektlәrdә tәmirlә әlaqәdar qaynaq işlәrin aparılması üçün kimdәn icazә alınmalıdır?
A) Sex rәisindәn;
B) Hәmkarlar tәşkilatından;
C) dövlәtdağ texniki nәzarәt komitәsindәn;
D) Müdriyyәtdәn vә yanğından mühafizә idarәsindәn;
E) Tәhlükәsizlik texnikası üzrә mühәndisdәn;
377) Sual:Torpaqlayıcı cihazın ötürücü hissәsi nәyә xidmәt edir?
A) o ildırımötürücüyә gәlәn suyu aradan qaldırılmaq üçün xidmәt edir;
B) o ildırımötürücüyә gәlәn rütubәti vә istiliyi aradan qaldırılmaq üçün xidmәt edir;

C) o ildırımötürücüyә gәlәn istiliyi soyutmaq üçün xidmәt edir;
D) o ildırımötürücüyә gәlәn rütubәti qurutmaq üçün xidmәt edir;
E) o ildırımötürücüyә gәlәn zәrbәni aradan qaldırılmaq üçün xidmәt edir;
378) Sual:İldırımötürücünün torpaqlama hissәsi nә üçündir?
A) istilik ötürmәsinә qulluq edir;
B) diәlektrikdir;
C) elektrik naqilinin funksiyasını yerinә yetirir;
D) torpaqla tәmasda olmaq üçündir;
E) cihazın yerlәşdirilmәsinә qulluq edir;
379) Sual:Sıfırlama nәdir?
A) Bu mәqsәdyönlü olaraq mәnbәdәn gәlәn elektrik naqilinin, elektrik avadanlıqlarının naqilinin sıfır xәtti ilә birlәşmәsidir;
B) Bu mәqsәdyönlü olaraq mәnbәdәn gәlәn dәyişkәn elektrik naqilinin, elektrik avadanlıqlarının naqilinin sıfır xәtti ilә birlәşmәsidir;
C) Bu mәqsәdyönlü olaraq mәnbәdәn gәlәn sabit elektrik naqilinin, elektrik avadanlıqlarının naqilinin sıfır xәtti ilә birlәşmәsidir;
D) Bu mәqsәdyönlü olaraq mәnbәdәn gәlәn elektrik naqilinin sıfır xәttinin, elektrik avadanlıqlarının naqilinin sıfır xәtti ilә birlәşmәsidir;
E) Bu qәsdәn olaraq mәnbәdәn gәlәn sabit elektrik naqilinin, elektrik avadanlıqlarının naqilinin sıfır xәtti ilә birlәşmәsidir;
380) Sual:Torpaqlamanı hansı mәqsәdlә hәyata keçirirlәr?
A) müqavimәtin artırılması üçün;
B) elektrik ötürücülüyünün artırılması mәqsәdi ilә;
C) elektrikdәn tәhlükә üçün;
D) elektrik tәhlükәsizliyi mәqsәdi ilә;
E) gәrginliyin artırılması üçün;
381) Sual:Torpaqlama cihazı neçә hissәdәn ibarәtdur?
A) 5
B) 1
C) 3
D) 2
E) 4

382) Sual:Sıfırlama necә baş verir?
A) Yüksәk gәrginlik altında baş verir;
B) Antenna vasitәsi ilә;
C) Tәbii yolla baş verir;
D) Xüsusi ötürücülәr vasitәsi ilә hәyata keçirilir;
E) Hava ilә baş verir;
383) Sual:Hansı sıfırlama cihazları sizә mәlumdur?
A) TNC,TNS, NTSR;
B) TN2C,TN2S, NTSR;
C) TN1C,TN2S, NTSR;
D) TNC, TNCS, TNS;
E) TNC,TN2S, NTSR;
384) Sual:Sıfırlama cihazının iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?
A) Avadanlığın metal sәthinә gәrginliyin toxunmaması nәticәsindә, naqil vә cihaz arasında qısa qapanmanın yaranmamasına sәbәb olur vә sabit
gәrginlik yaranır;
B) Avadanlığın metal sәthinә gәrginliyin toxunmaması nәticәsindә, naqil vә cihaz arasında qısa qapanmanın yaranmamasına sәbәb olur;
C) Avadanlığın metal sәthinә gәrginliyin toxunmaması nәticәsindә, naqil vә cihaz arasında qısa qapanmaya sәbәb olur;
D) Avadankığın metal sәthinә gәrginliyin toxunması, naqil vә cihaz arasında qısa qapanmaya sәbәb olur;
E) Avadanlığın metal sәthinә gәrginliyin toxunması nәticәsindә, naqil vә cihaz arasında yüksәk gәrginliyin yaranmamasına sәbәb olur;
385) Sual:İldırım ötürücüsünün elementlәri hara birlәşdirilir?
A) aparıci әsas qurğuaya birlәşdirilir, bәzәn dә dәzgaha vә cihazlara quraşdırılır;
B) aparıci әsas qurğuaya birlәşdirilir, bәzәn dә dәzgaha quraşdırılır;
C) aparıci әsas qurğuaya birlәşdirilir, bәzәn dә mebelә quraşdırılır;
D) aparıcı әsas qurğuaya birlәşdirilir, bәzәn dә binanın decor elementlәrinә daxil edilir;
E) dam örtüyünә birlәşdirilir, bәzәn dә yanğınsöndürәn cihaza quraşdırılır;
386) Sual:Hansı şәrtlәr yerinә yetirildikdә, güclü әl açarlarını yandırıb söndürmәyә icazә verilir?

A) yalnız pambıq әlcәklәrdә;
B) Pambıq әlcәklәrdә vә qaloşlarda;
C) rütubәt 80% olduqda;
D) yalnız tәcrid edici әlcәklәrdә vә qaloşlarda;
E) yalnız rütubәt 80% olduqda vә tәcrid edici әlcәklәrdә;
387) Sual:Sәnayedә baş verәn tәhlükәli amillәr necә tәsnifat edilir?
A) fiziki, kimyәvi,bioloji, psixofiziolooji vә texniki;
B) kimyәvi, bioloji, psixofiziolooji;
C) fiziki, kimyәvi, psixofiziolooji;
D) fiziki, kimyәvi, bioloji, psixofiziolooji;
E) fiziki,kimyәvi, bioloji;
388) Sual:Sәnayedә neçә cür tәhlükәli amillәr baş verә bilәr?
A) 7 cür
B) 2 cür
C) 1 cür
D) 4 cür
E) 3 cür
389) Sual:Hansi otaqlar daha cox elektrik tәhlükәli sayılır?
A) o otaqlar ki, orada havanın rütubәti 100% yaxarıdır;
B) o otaqlar ki, orada havanın rütubәti 90% yaxındır;
C) o otaqlar ki, orada havanın rütubәti 10% yaxındır;
D) o otaqlar ki, orada havanın rütubәti 100% yaxındır;
E) o otaqlar ki, orada havanın rütubәti 80% yaxındır;
390) Sual:Hansi otaqlar xüsusi ilә elektrik tәhlükәli sayılır?
A) o otaqlar ki, orada kimyәvi passiv mühit mövcuddur;
B) o otaqlar ki, orada kimyәvi aktiv mühit mövcuddur;
C) o otaqlar ki, orada fiziki aktiv mühit mövcuddur;

D) o otaqlar ki, orada bioloji aktiv mühit mövcuddur;
E) o otaqlar ki, orada kimyәvi vә bioloji aktiv mühit mövcuddur;
391) Sual:Hansı cihazlarla iş aparmaq daha tәhlükılidir?
A) havada yerlәşәn cihazlarla;
B) xәbәrdarlıq etmәdәn, cәrәyana qoşulan cihazlarla;
C) xәbәrdarlıq etmәdәn, cәrәyandan ayrılan cihazlarla;
D) otaqlarda yerlәşәn cihazlarla;
E) Söndürülmüş cihazlarla;
392) Sual:Şimçәk nәdir?
A) ildırımı müşayiәt edir, atmosferdәn eşidilәn infrasәsdir;
B) elektrik boşalmasıdır;
C) fiziki hadisәdir;
D) ildırımı müşayiәt edәn, atmosferdәn eşidilәn sәsdir;
E) ildırımı müşayiәt edәn, atmosferdәn eşidilәn ultrasәsdir;
393) Sual:Elektromaqnit sahә nә ilә xarakterizә edilir?
A) ultrasәs dalğası ilә;
B) elektrik impulsu ilә;
C) elektrik gәrginliyi ilә;
D) dalğanın uzunluğu ilә;
E) zәrbә dalğası ilә;
394) Sual:Elektromaqnit dalğanın ölçü vahidi nәdir?
A) Alfa α;
B) Hs;
C) Om;
D) lyamdal;
E) Kq/san;

395) Sual:Elektromaqnit impulsunun yayılma sürәti neçәdir?
A) 350.000km/san;
B) 10.000km/san;
C) 100.000km/san;
D) 300.000km/san;
E) 30.000km/san;
396) Sual:İnsan daim hansı elektromaqnit sahәnin tәsiri altında olur?
A) Yer kürәsini vә strftosferin elektromaqnit sahәnin tәsiri altında olur;
B) Atmosferin maqnit sahәnin tәsiri altında olur;
C) Ayın elektromaqnit sahәnin tәsiri altında olur;
D) Yer kürәsini elektromaqnit sahәnin tәsiri altında olur;
E) Atmosferin elektromaqnit sahәnin tәsiri altında olur;
397) Sual:Tәbii elektromaqnit spektrinin tezliyi hansı dalğaları әhatә edir?
A) 1000 100.000 Hers vә 10 HiqaHers tezlikli dalğalar;
B) 10.000100.000 Hs tezlikli dalğalar;
C) 100.000 Hs tezlikli dalğalar;
D) tezlik dalğaları onda bir vә yüzdә bir Hersdәn, mindә bir pay HiqaHerssә qәdәr;
E) 1000 100.000 Hers vә 100 HiqaHers tezlikli dalğalar;
398) Sual:İnsan elektromaqnit sahәsinin hansı tezliyinә daha hәssasdır?
A) 400700HHers daha hәssasdır;
B) 6070HHers daha hәssasdır;
C) 1040HHers daha hәssasdır;
D) 4070HHers daha hәssasdır;
E) 4700HHers daha hәssasdır;
399) Sual:Elektromaqnit sahәsi insan orqanizminә necә tәsir göstәrә dilәr?
A) daimi vә yerli tәsir;
B) qismәn, ümumi vә yerli tәsir;

C) daimi, ümumi vә yerli tәsir;
D) daimi vә müvәqqәti, ümumi vә yerli tәsir;
E) daimi vә qismәn, ümumi vә yerli tәsir;
400) Sual:Kompyutor arxasında ardıcıl işlәmә müddәti, tәlәbәlәr üçün neçә saatdır?
A) 13 saat;
B) 45 dәqiqә;
C) 1 saata qәdәr;
D) 12 saat;
E) 2 saata qәdәr;
401) Sual:Kompyutor arxasında ardıcıl işlәmә müddәti, yaşlı insanlar üçün neçә saatdır?
A) 1 saata qәdәr;
B) 1 saatdan artıq;
C) 3 saata qәdәr;
D) 2 saata qәdәr;
E) 45 dәqiqәyә qәdәr;
402) Sual:Kompyutor arxasında cәmi işlәmә müddәti, şagirdlәr üçün neçә saatdır?
A) 10 saat;
B) 1.5 saat
C) 12 saat;
D) 4590 dәqiqә;
E) 45 dәqiqәyә qәdәr;
403) Sual:Kompyutor arxasında cәmi işlәmә müddәti, yaşlılar üçün neçә saatdır?
A) 2 saata qәdәr;
B) 1 saata qәdәr;
C) 6 saata qәdәr;
D) 4 saata qәdәr;
E) 3 saata qәdәr;

404) Sual:Elektrik cәrәyanından fәrdi mühafizә vasitәlәri hansılardır?
A) dәmir kәlbәtin vә pambıq әlcәklәr, qaloşlar;
B) dielektrik әlcәklәr, qaloşlar, tәcrid edici alәtlәr vә astarlar, rezin ayaqaltılar vә dәmir kәlbәtin;
C) pambıq әlcәklәr, qaloşlar, tәcrid edici alәtlәr vә astarlar, rezin ayaqaltılar;
D) dielektrik әlcәklәr, qaloşlar, tәcrid edici alәtlәr vә astarlar, rezin hәsirlәr;
E) pambıq әlcәklәr, qaloşlar, tәcrid edici alәtlәr vә astarlar, rezin ayaqaltılar vә dәmir kәlbәtin;
405) Sual:Elektrik mәnbәlәrindә istehsal edilәn elektruk enerjisi hansı üsullarla uzaq mәsafәyә ötürülür?
A) Cәrәyan şiddәtinin stabilizator vasitәsi ilә artırılması vә ya gәrginliyin transformator vasitәsi ilә artırılması yolu ilә;
B) Cәrәyan şiddәtinin stabilizator vasitәsi ilә artırılması vә ya gәrginliyin eyni üsulla artırılması yolu ilә;
C) Elektrik mәnbәlәrindә istehsal edilәn elektruk enerjisi uzaq mәsafәyә stabilizator vasitәsi ilә ötürülür;
D) Cәrәyan şiddәtinin transformatorlarda artırılması vә ya gәrginliyin eyni üsulla artırılması yolu ilә;
E) Cәrәyan şiddәtinin stabilizator vasitәsi ilә artırılması yolu ilә;
406) Sual:Sadә daldalanacaq zәrbә dalğasının tәsirini neçә dәfә azalda bilәr?
A) 6 dәfә
B) 3.53 dәfә
C) 45 dәfә
D) 2.53 dәfә
E) 4.5 5.5 dәfә
407) Sual:Sadә daldalanacaqların tutumu neçә nәfәr üçün nәzәrdә tutulur?
A) 50100 nәfәr
B) 2030 nәfәr
C) 1520 nәfәr
D) 1050 nәfәr
E) 3040 nәfәr
408) Sual:Maddәlәr xassәlәri vә emal şәraitinә görә neçә kateqoriyaya bölünür?
A) 2

B) 7
C) 5
D) 6
E) 3
409) Sual:Aşağıdakı hansı qazlar ilә yanğını söndürmәk olmaz?
A) Su buxarı;
B) Karbon qazı;
C) Azot;
D) Dәm qazı;
E) Tüstü qazları;
410) Sual:Yanğınpartlayış tәhlükәli istehsalatlar hansı kateqoriyaya aiddir?
A) E, D;
B) Q, E;
C) V, K;
D) A, B;
E) D, C;
411) Sual:Alışma temperaturu neçә dәrәcәdәn aşağı olan mayelәrin tәtbiq edildiyi istehsalatlar A – kateqoriyasına aid edilir?
A) 32°Sdәn aşağı;
B) 10°Sdәn aşağı;
C) 26°Sdәn aşağı;
D) 28°Sdәn aşağı;
E) 20°Sdәn aşağı;
412) Sual:Alışma temperaturu neçә dәrәcә olan mayelәrin tәtbiq edildiyi istehsalatlar B – kateqoriyasına aid edilir?
A) 7075°S;
B) 3045°S;
C) 1015°S;
D) 2861°S;

E) 6270°S;
413) Sual:Yanğın tәhlükәli istehsalatlara hansı kateqoriyalar aid edilir?
A) B, E, D;
B) B, E, K;
C) A, D, E;
D) V, Q, D;
E) E, K, S;
414) Sual:V kateqoriyasına alışma temperaturun neçә dәrәcә selsidәn böyük olan mayelәri tәtbiq edәn istehsalatlar aid edilir?
A) 2860°C;
B) 30° C;
C) 70° C;
D) 61°C;
E) 28° C;
415) Sual:Q kateqoriyasına hansı yanğın tәhlükәli istehsalatlar aiddir?
A) alışma temperaturu 28610 S olan mayelәri tәtbiq edәn istehsalatlar.
B) yalnız partlayış tәhlükәli istehsalatlar;
C) yanmayan maddә vә materialları soyuq halda tәtbiq edәn istehsalatlar;
D) Közәrmә vәziyyәtinә gәtirilmiş, әridilmiş vә yanmayan materiallarla fәaliyyәt göstәrәn istehsalat obyektlәri;
E) alışma temperaturu 280Sdәn kiçik olan mayelәrin işlәdildiyi istehsalatlar;
416) Sual:D kateqoriyasına hansı yanğın tәhlükәli istehsalatlar aiddir?
A) alışma temperaturu 280Sdәn kiçik olan mayelәrin işlәdildiyi istehsalatlar.
B) yalnız partlayış tәhlükәli istehsalatlar;
C) yanmayan maddә vә materialları qızmış közәrmiş vә ya әridilmiş halda tәtbiq edәn istehsalatlar;
D) yanmayan maddә vә materialları soyuq halda tәtbiq edәn istehsalatlar;
E) alışma temperaturu 28610S olan mayelәri tәtbiq edәn istehsalatlar;
417) Sual:E kateqoriyasına hansı yanğın tәhlükәli istehsalatlar aid edilir?

A) alışma temperaturu 610Sdәn böyük olan mayelәr tәtbiq edilәn istehsalatlar,
B) yanğın tәhlükәli istehsalatlar;
C) yanğınpartlayış tәhlükәli istehsalatlar;
D) yalnız partlayış tәhlükәli istehsalatlar;
E) alışma temperaturu 280Sdәn kiçik olan mayelәrin işlәdildiyi istehsalatlar;
418) Sual:Su, havanın oksigeni vә ya birbiri ilә qarşılıqlı tәsirdәn yalnız partlaya bilәn istehsalatlar hansı kateqoriyaya aiddir?
A) D
B) Q
C) A
D) E
E) B
419) Sual:Qazhava, buxarhava qarışıqlarının yanması nә vaxt partlayış verә bilәr?
A) elektrik cәrәyanı qazdan keçdikdә;
B) dayanıqlı alovla yanarsa;
C) yanar sistem olduqdan müәyyәn sürәtlә çıxarsa;
D) açıq havada soyuq halda olan yanar qarışığa istilik impulsu verilәrsә;
E) su mühitindә yanarsa;
420) Sual:Yanma prosesinin intensivliyi nәdir?
A) su mühitindә yanarsa;
B) yanar sistemin olduqdan müәyyәn sürәtlә çıxması;
C) yanar qazların qapalı hәcmdә yanması;
D) yanar qarışığın tәbәqәlәrlә yanması zamanı yanma zonasının fәzada hәrәkәt edәrәk әtraf mühitә yayılması;
E) dayanıqlı alovla yanma;
421) Sual:Alovun ön cәbhәsi nәdir?
A) detonasiya ilә yanma;
B) qapalı hәcmdә yanma;
C) adiabotik yanma;

D) qarışıq qızan vә kimyәvi reaksiyaya gedәn kiçik zona;
E) qazhava, buxarhava qarışığının yanması;
422) Sual:Yanmanın vacib xüsusiyyәti nәdir?
A) qarışığın yandırılması;
B) adiabatik yanma;
C) qapalı hәcmdә yanma;
D) yanma prosesinin intensivliyi;
E) detonasiya ilә yanma;
423) Sual:Alovun ön cәbhәsi hansı formada ola bilәr?
A) dalğavari şәkildә;
B) trapes şәkilli;
C) düz xәtt formasında;
D) kürә vә ya yastı formada;
E) üçbucaq formasında;
424) Sual:Qazhava qarışığında alovun normal surәti atmosfer tәzyiqindә vә otaq temperaturunda nә qәdәr olmalıdır?
A) 1419 m/san;
B) 0,15 m/san;
C) 510 m/san;
D) 0,315 m/san;
E) 1314 m/san;
425) Sual:Partlayış nәdir?
A) açıq havada soyuq halda olan yanma;
B) normal şәraitdә qazhava qarışığının yanması;
C) adiabatik yanma;
D) alovun sürәtinin saniyәdә yüz metrә qәdәr artması;
E) detonasiya ilә yanma;

426) Sual:Adiabatik yanma nәdir?
A) qazhava, buxarhava qarışıqlarının yanması
B) qapalı hәcmdә yanma
C) partlayışla nәticәlәnәn yanmalar
D) yanan mәhsulların kimyәvi enerjisinin tamamilә reaksiya mәhsullarının qızmasına sәrf olunması
E) detanasiya ilә yanma
427) Sual:Qazların әksәriyyәti üçün yanma temperaturu hansı hәddә olur?
A) 15001550°C;
B) 500800°C;
C) 1002500°C;
D) 16002000°C;
E) 8001500°C;
428) Sual:Yanma temperaturu nәdir?
A) Qazhava qarışığının adiabatik yanmasında reaksiya mәhsullarının temperaturu;
B) alışma temperaturu;
C) әrimә temperaturu;
D) qaynama temperaturu;
E) özözünә alovlanma temperaturu;
429) Sual:Nә üçün bina daxilindә qazhava qarışığının partlayışında binaların mәrkәzindә sütunlar bütöv qalır, xarici divarlar isә dağılır?
A) temperatur aşağı düşür;
B) tәzyiq bәrabәr yayılmır;
C) tәzyiq bәrabәr yayılır;
D) çünki qapalı hәcmdә qazhava qarışığı mәrkәzdәn yandıqda tәzyiq zәif olur, qabın divarları yanında qarışığın son hissәsi yandıqda isә tәzyiq
birdәnbirә yüksәlir;
E) temperatur yuxarı qalxır;
430) Sual:Әn böyük dağıntını hansı yanma prosesi verir?
A) qarışığın yandırılması;

B) adiabatik yanma;
C) qapalı hәcmdә yanma;
D) detonasiya ilә yanma;
E) qazhava, buxar hava qarışığının yanması;
431) Sual:Detonasiya ilә yanma zamanı alovun yayılma sürәti nә qәdәr olur?
A) 50003000 m/san;
B) 40005000 m/san;
C) 500600 m/san;
D) 100300 m/san;
E) 100500 m/san;
432) Sual:Hansı qızma temperaturu qazhava qarışığını detanasiyan hәddinә çatdırır?
A) tәzyiqin artırılması;
B) qazhava qarışığının tәrkibinin qeyrimüәyyәnliyi;
C) qazhava qarışığının qızma temperaturunun qeyrimüәyyәnliyi;
D) Maksimum qızma temperaturu;
E) tәzyiqin azaldılması;
433) Sual:Qazbuxar hava qarışıqlarının yanğın (partlayış) tәhlükәsi nә ilә xarakterizә olunur?
A) adiobatik yanma xassәsinә görә;
B) Alovun su ilә söndürülmәsi;
C) Yüksәk temperatur vә külәyin sürәti ilә;
D) özözünә alovlanma vә yanma temperatur hәdlәri ilә;
E) alışma temperaturuna görә;
434) Sual:Yanğın söndürmәk üçün su xәtlәri tәzyiqә görә neçә cür olur?
A) 1
B) 5
C) 3
D) 2

E) 4
435) Sual:Yanğın şәraitindә yanma neçә üsulla lәğv edilә bilәr?
A) 6
B) 4
C) 2
D) 3
E) 5
436) Sual:Әn geniş yayılmış odsöndürücü maddә hansıdır?
A) yanma reaksiyasını kimyәvi tormozlayan vasitәlәr;
B) izolәedici vasitәlәr;
C) kimyәvi köpük;
D) Su;
E) karbon4 oksid;
437) Sual:Hansı od söndürәn vasitә yanan maddәlәrin sәthini isladaraq soyudur, havanın yanan maddә ilә tәmasını çәtinlәşdirir vә yanma zonasında
oksigenin qıtlığını xeyli azaldır?
A) Kimyәvi ingibitor;
B) Keçә, asbest;
C) Karbon qazı;
D) Su;
E) Torpaq, qumkimyәvi köpük;
438) Sual:Su ilә yaxşı islanmayan (pambıq, torf) maddәlәri söndürmәk üçün onun tәrkibinә nә qatmaq lazımdır?
A) qum;
B) qeyriüzvi maddәlәr;
C) üzvi maddәlәr;
D) xüsusi isladıcılar;
E) torpaq;

439) Sual:Nә üçün su ilә gәrginlik altındakı elektrik qurğularını söndürmәk olmaz?
A) әmәlә gәlәn su buxarının havanın yanan maddә ilә tәmasını çәtinlәşdirdiyi üçün;
B) suyun buxara çevrilәrәk oksigenin qatılığını aşağı saldığı üçün;
C) suyun donma xassәsi olduğu üçün;
D) suyun elektrik keçiricilik qabiliyyәti olduğu üçün;
E) yanar maddәnin sәthini isladaraq soyutduğu üçün;
440) Sual:Köpük hansı odsöndürücü vasitәlәrә aiddir?
A) yanma reaksiyasını kimyәvi tormozlayan odsöndürücü maddәlәrә;
B) yanma zonasının mühitinә qarışan odsöndürәn maddәlәrә;
C) bәrk karbonla odsöndürücü maddәlәrә;
D) izolәedici odsöndürәn vasitәlәrә;
E) soyuducu odsöndürücü maddәlәrә;
441) Sual:Bәrk, maye, qaz maddәlәrini söndürmәk üçün hansı izolәedici odsöndürәn vasitәlәr istifadә edilir?
A) mexaniki köpük;
B) su buxarı;
C) karbon4 oksid;
D) yanmayan dәnәvi maddәlәr;
E) kimyәvi ovuntu vә tozlar;
442) Sual:Yanğının ilk mәrhәlәsindә onu söndürmәk üçün nәdәn istifadә edilir?
A) bәrk karbondan;
B) kimyәvi köpükdәn;
C) izolәedici әl odsöndürücülәrindәn;
D) әl odsöndürücülәri;
E) sudan;
443) Sual:Әl odsöndürücülәri odsöndürücü vasitәsinin növünә görә neçә növ olur?
A) 6
B) 5

C) 3
D) 4
E) 7
444) Sual:Sәnayedә içәrisi kimyәvi köpüklә doldurulmuş odsöndürücülәr hansılardır?
A) ОВ П5;
B) ОУ2;
C) ОХП10 tipli odsöndürücülәr;
D) ОХП10, ОП9ММ, ОПМ tipli odsöndürücülәr;
E) ОУ5 ММ;
445) Sual:Odsöndürücünü işә salmaq üçün üstündәki dәstәyi neçә dәrәcә çevirib balonu başı aşağı tutmaq lazımdır?
A) 195 dәrәcә
B) 170 dәrәcә
C) 200 dәrәcә
D) 180dәrәcә
E) 190 dәrәcә
446) Sual:Kimyәvi köpüklә işlәyәn әl odsöndürücülәrindә işçi tәzyiq nә qәdәr olmalıdır?
A) 0,4 Mpa
B) 0,6 MPa
C) 0,8 MPa
D) 0,5 MPa
E) 0,7 MPa
447) Sual:Havaköpüklә işlәyәn odsöndürücülәrin atımı nәdәn ibarәtdir?
A) sulfat turşusundan;
B) bian kökü şirәsindәn;
C) sulfidlәr;
D) ПО1 markalı köpüklәndiricinin 6%li sulu mәhlulundan;
E) sudan;

448) Sual:Havaköpük odsöndürücüsünü işә salmaq üçün nә etmәk lazımdır?
A) işәsalma dәstәyini sola әymәk;
B) işәsalma dәstәyini yuxarı sıxmaq;
C) işәsalma dәstәyini yuxarı qaldırmaq;
D) işәsalma dәstәyini aşağı sıxmaq;
E) işәsalma dәstәyini sağa әymәk;
449) Sual:Karbon qazı ilә işlәyәn odsöndürücülәr nә vaxt istifadә edilir?
A) neft mәhsullarında yanğınları söndürmәk üçün;
B) yaşayış mәntәqәlәrindә yanğınları söndürmәk üçün;
C) sәnaye müәssisәlәrindә yanğınları söndürmәk üçün;
D) nәqliyyat vasitәlәrindә vә müxtәlif maddә vә mühәrriklәrdә baş verәn yanğınları söndürmәk üçün;
E) meşә yanğınları zamanı;
450) Sual:Karbon qazı ilә işlәyәn әl odsöndürücü balonda karbon qazı neçә MPa tәzyiq altında olur?
A) 8 MPa
B) 9 MPa
C) 5 MPa
D) 6 Mpa
E) 7 MPa
451) Sual:Karbon qazı ilә işlәyәn әl odsöndürücüsünü partlamaqdan qorumaq üçün onun hәcmini neçә faiz maye karbonla doldurmaq lazımdır?
A) .9
B) .75
C) .7
D) .8
E) .85
452) Sual:OP10 A tipli әl odsöndürücülәrinin hәcmi neçә litrdir?
A) 18

B) 12
C) 5
D) 10
E) 15
453) Sual:Qığılcımların tәsirindәn yanğının әmәlә gәlmәsinin qarşısını almaq üçün hansı qurğulardan istifadә edilmәlidir?
A) qoruyuculardan;
B) tәzyiq ölçәn qurğulardan;
C) temperatur ölçәn qurğulardan;
D) qığılcım tutan vә ya söndürәn qurğulardan;
E) avtomatik söndürücülәrdәn;
454) Sual:Kimyәvi impulsların әmәlә gәlmәsinә sәbәb nәdir?
A) birlәşmә reaksiyaları;
B) aşağı temperaturlarda gedәn reaksiyalar;
C) әvәzetmә reaksiyaları;
D) bәzi kimyәvi maddәlәrin havadakı oksigenlә, su vә digәr maddәlәrlә qarşılıqlı tәsirindәn yaranan ekzotermik reaksiyalar;
E) oksigen mühiti olmadan gedәn reaksiyalar;
455) Sual:Mikrobioloji impulslar hansı maddәlәrdә yanğına sәbәb ola bilәr?
A) bataqlıqda yetişәn maddәlәrdә;
B) qeyriüzvi maddәlәrdә;
C) üzvi vә qeyriüzvi maddәlәrdә;
D) yalnız mikroorqanizmlәr üçün qida mәnbәyi olan maddәlәrdә üzvi maddәlәrdә;
E) suda yetişәn maddәlәrdә;
456) Sual:Maddi sәrvәtlәrin mәhv olması ilә nәticәlәnәn, insanların hәyatını, sağlamlığını tәhlükә qarşısında qoyan vә tәnzimlәnmәsi mümkün
olmayan proses necә adlanır?
A) Özözünә yanma;
B) Alışma;
C) Alovlanma;

D) Yanğın;
E) Özözünә alovlanma;
457) Sual:Qış fәslindә çox vaxt yanğın vә partlayışların baş vermәsinә sәbәb nәdir?
A) azot qazının havada yüksәk miqdarda olması;
B) karbon qazının yüksәk qatılığı;
C) cihazların saz olması;
D) dәm qazının yüksәk qatılığı
E) yanma prosesinin tam getmәmәsi;
458) Sual:Yanğın baş verdikdә binalarda yanğının yayılmasına sәbәb nәdir?
A) Yanmanın açıq havada baş vermәsi;
B) Yanma zamanı tam yanma prosesinin getmәmәsi;
C) Ayrılmış şüa enerjisinin qızmar hava vә yanma mәhsulları ilә yuxarı qalxması vә әşyaları qızdırması;
D) yanma zamanı küllü miqdarda ayrılan istiliyin әsas hissәsinin (97981) alovdan şüa enerjisi halında әtraf mühitә yayılaraq binadan
konstruksiyaları;
E) Yanğın olan hissәnin tüstü qazları ilә әhatә olunması;
459) Sual:Yanğının yayılmasının neçә növü var?
A) 1
B) 4
C) 3
D) 2
E) 5
460) Sual:Yanğının insanlara zәrәrli tәsir dәrәcәsi nәdәn asılıdır?
A) mühitdә tüstü qazları olduqda;
B) yanğın zamanı tam yanma prosesi getdikdә;
C) yanğının açıq havada baş vermәsindәn;
D) yanğının bilavasitә davam etmә müddәtindәn;
E) yanma zamanı adamları yanğın zonasından vaxtında çıxartmadıqda;

461) Sual:Real yanğınlarda standart temperatur rejimi nәyә әsasәn tәyin edilir?
A) yanğın zamanı yaranan tәzyiqә әsasәn;
B) yanğın zamanı ayrılan tüstü qazlarına әsasәn;
C) yanğının davamiyyәtinә әsasәn;
D) yanğınlarda qeydә alınmış temperaturlara әsasәn;
E) yanğının yayılma sürәtinә әsasәn;
462) Sual:Sәnaye müәssisәlәri vә yaşayış binaları layihәlәndirildikdә baş planda yanğınla әlaqәdar olaraq nә nәzәrә alınmalıdır?
A) alovlanmanın sıxlıq hәdlәri nәzәrә alınmalıdır;
B) özözünә alovlanma temperaturu nәzәrә alınmalıdır;
C) yanğınların davamiyyәti nәzәrә alınmalıdır;
D) yanğınpartlayış tәhlükәlәri vә mümkün yanğınların söndürülmә şәraiti nәzәrә alınmalıdır;
E) natamam yanma;
463) Sual:Sәnaye müәssisәlәrinin әrazisindә istehsalat binaları nәyә әsasәn qruplaşdırılır?
A) fәhlәlәrin sayına әsasәn;
B) yanma temperaturuna әsasәn;
C) mәhsuldarlığa görә;
D) yanğınpartlayış tәhlükәsinin eyniliyinә görә;
E) avadanlıqların yerlәşmәsinә görә;
464) Sual:Yüksәk yanğın tәhlükәli binalar vә qurğular, әrazinin hansı tәrәfindә tikilir?
A) әrazinin külәk tutmayan tәrәfindә;
B) әrazinin sanitar mühafizә zonasında;
C) külәyin әks istiqamәtindә;
D) әrazinin külәk tutan tәrәfindә;
E) sanitarmühafizә zonasına yaxın;
465) Sual:Avtomat yanğın siqnalizasiyası qurğusu (AYSQ) harada istifadә edilir?
A) А kateqoriyalı obyektlәrdә, su xәtlәrindә su quruduqda (su olmadıqda);

B) A,B,V kateqoriyalı istehsalatlarda, anbarlarda, ticarәt müәssisәlәrindә, teatrtamaşa binalarında vә s. yanğın baş verdikdә;
C) meşәlәrdә yanğın baş verdikdә;
D) yanğınlar tam söndürüldükdәn sonra;
E) qaz boruları qaz buraxdıqda;
466) Sual:Yanğın siqnalizasiya qurğuları neçә qrupa bölünür?
A) 1
B) 4
C) 3
D) 2
E) 5
467) Sual:Keşikçiyanğın siqnalizasiyası harada tәtbiq edilir?
A) küçәlәrdә;
B) keçidlәrdә;
C) meşәlәrdә;
D) qiymәtli material anbarlarında, müәssisәlәrdә vә yaşayış mәnzillәrindә;
E) mağazalarda;
468) Sual:Elektrikyanğın siqnalizasiya sistemi hansı cәrәyanla işlәyir?
A) 30 V gәrginliyindә sabit cәrәyanla
B) 50 V gәrginliyindә sabit cәrәyanla
C) 24 vә ya 48 V gәrginliyindә dәyişәn cәrәyanla
D) 24 vә ya 48 V gәrginliyindә sabit cәrәyanla
E) 50 V gәrginliyindәdәyişәn cәrәyanla
469) Sual:Әl ilә işә salınan xәbәrdaredicilәri işә salmaq üçün nә etmәk lazımdır?
A) xәbәrdaredici düymәni basmamaq lazımdır
B) xәbәrdaredici düymәni qapatmaq lazımdır
C) xәbәrdaredici düymәni basmaq lazımdır
D) xәbәrdaredici düymәni itәlәmәk lazımdır

E) xәbәrdaredici düymәni itәlәmәk, sonra qapatmaq lazımdır
470) Sual:Avtomatik xәbәrdaredicilәr hissiyat elementinin növünә görә neçә yerә bölünür?
A) 6
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
471) Sual:İstilik xәbәrdaredicilәri nә vaxt işә düşür?
A) mühitin temperaturu 29°S olduqda;
B) mühitin temperaturu yüksәlәrәk müәyyәn hәddә (30120°S) çata bilmәdikdә;
C) mühitin temperaturu 20120°Sdәn aşağı düşdüksә;
D) mühitin temperaturu yüksәlәrәk müәyyәn hәddә (30120°S) çatdıqda;
E) mühitin temperaturu 28°S olduqda;
472) Sual:Tüstü xәbәrdaredicilәri hansı otaqda qoyula bilәr?
A) temperaturu 18°S, nisbi nәmliyi 60% olan otaqlara;
B) temperaturu 25°S nisbi nәmliyi 75% olan otaqlara;
C) temperaturu 20°S vә nisbi nәmliyi 85% olan otaqlara;
D) temperaturu 3060°S vә nisbi nәmliyi 80%ә qәdәr olan otaqlara;
E) temperaturu 65°S, nisbi nәmliyi 80% olan otaqlara;
473) Sual:Tәyinatına görә yanğın rabitәsi neçә növә bölünür?
A) 6
B) 4
C) 2
D) 3
E) 5
474) Sual:Yanğın zamanı xәbәr vermәk üçün әn etibarlı rabitә növü hansıdır?

A) istilik xәbәrdaredicilәri;
B) işıq xәbәrdaredicilәri;
C) düymәli xәbәrdaredicilәri;
D) telefon rabitәsi;
E) tüstü xәbәrdaredicilәri;
475) Sual:Yanğın zamanı istifadә edilәn avtomatik xәbәrdaredicilәr harada yerlәşdirilir?
A) pillәkәn qәfәslәrindә;
B) obyektin әrazisindә;
C) dәhlizlәrdә 0,9 sm hündürlükdә;
D) tavandan vә döşәmәdәn 68 m hündürlükdә;
E) xüsusi divar oyuqlarında;
476) Sual:Yanğının әmәlә gәlmәsinә vә yayılmasına qarşı görülәn tәdbirlәr necә adlanır?
A) yanğın profilaktikası;
B) telefon rabitәsi;
C) yanğın rabitәsi;
D) yanğının temperatur rejimi;
E) yanğın tәhlükәsizliyi tәdbirlәri;
477) Sual:Yanğının yayılmasını mәhdudlaşdıran qurğular necә adlanır?
A) yanğına qarşı zonalar;
B) yanğına qarşı örtüklәr;
C) yanğına qarşı istilik udan ekranlar;
D) yanğına qarşı maneә;
E) yanğına qarşı ekranlar;
478) Sual:Yanğına qarşı ekranlar әsasәn neçә cürdür?
A) 5
B) 2
C) 4

D) 3
E) 6
479) Sual:Yanğına qarşı ekranların sәmәrәliliyi nә vaxt artır?
A) yükdaşıma qabiliyyәtini itirmәsi;
B) sәthlәr su ilә soyudulduqda;
C) istilik müqavimәti az olduqda;
D) istilik müqavimәti çox olduqda;
E) odadavamlılıq hәddi az olduqda;
480) Sual:Hansı materiallar qızdırıldıqda alovlanır, közәrir vә yanır?
A) yaş materiallar;
B) yanmayan materiallar;
C) qeyriüzvi maddәlәr;
D) üzvi maddәlәr;
E) çәtin yanan materiallar;
481) Sual:Hansı materiallar qızdırıldıqda yanmır?
A) üzvi maaddәlәrdәn olan materiallar;
B) metallar;
C) üzvi vә qeyriüzvi maddәlәrin kombinasiyasından yaradılan materiallar;
D) qeyriüzvi maddәlәr;
E) mәrmәrdәn hazırlanan materiallar;
482) Sual:Od vә ya yüksәk temperaturun tәsirindәn alovlanmayan, közәrmәyәn materiallar necә adlanır?
A) asan alovlanan materiallar;
B) yanan materiallar;
C) çәtinyanan materiallar;
D) yanmayan materiallar;
E) çәtinliklә alovlanan materiallar;

483) Sual:Odadavamlılıq hәddi nә ilә ölçülür?
A) qramla;
B) kqla;
C) m3la;
D) saat vә ya dәqiqә ilә;
E) m2ilә;
484) Sual:Binalar odadavamlılıq dәrәcәsinә görә neçә cür olur?
A) 1
B) 7
C) 3
D) 2
E) 5
485) Sual:İnşaat norma vә qaydalarına әsasәn köçürülmә çıxışlarında әsasәn neçә qapı olmalıdır?
A) 5
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
486) Sual:Müәyyәn vaxt әrzindә insanların tәhlükәsiz hәrәkәtini tәmin edәn vә köçürülmә çıxışlarına gedәn yollar necә adlanır?
A) keçid yolları;
B) tәhlükәsiz yollar;
C) tәhlükәli yollar;
D) köçürülmә yolları;
E) nәqliyyat yolları;
487) Sual:Binanın әn azı neçә köçürülmә çıxış yolu olmalıdır?
A) 5
B) 3

C) 1
D) 2
E) 4
488) Sual:Yanğın zamanı adamların bina vә qurğulardan xilas edilmәsi hansı yoldan tәşkil olunur?
A) tәhlükәli yollardan;
B) dәmir yolundan;
C) avtomobil yolundan
D) köçürülmә çıxışından;
E) keçid yolundan;
489) Sual:köçürülmә çıxışları arasındakı mәsafә nә qәdәr olmalıdır?1
A) binanın hündürlüyünә çox olmalıdır;
B) binanın hündürlüyünә bәrabәr olmalıdır
C) binanın enindәn az olmalıdır;
D) binanın enindәn az olmamalıdır;
E) binanın hündürlüyünә az olmalıdır;
490) Sual:köçürülmә yollarındakı qapı vә keçidlәrin hündürlüyü neçә metrdәn az olmamalıdır?
A) 3
B) 2
C) 5
D) 4
E) 1
491) Sual:Yanğın zamanı adamların bina vә qurğulardan köçürülmәsi üçün әsasәn neçә tәlәb qoyulmuşdur?
A) 2
B) 7
C) 5
D) 6
E) 4

492) Sual:İşçilәrin icra layihәlәrindә açıq odun tәtbiqi ilә әlaqәdar olan işlәr mәsәlәn, qaynaq, lehimlәmә işlәri vә yanğın tәhlükәli materialların
yerlәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәr hansı rәhbәrlik tәrәfindәn razılaşdırılmalıdır?
A) әmәyin mühafizәsi mühәndisi tәrәfindәn;
B) hәmkarlar tәşkilatı tәrәfindәn;
C) sex rәisi tәrәfindәn;
D) müәssisәnin rәhbәrliyi tәrәfindәn;
E) әhalinin Sosial Mühafizә Nazirliyi tәrәfindәn;
493) Sual:Asan alovlanan vә yanan mayelәr tikinti meydançasında necә saxlanmalıdır?
A) xüsusi odadavamlı binalarda, taxtadan hazırlanmış ağzı bağlı tavada;
B) xüsusi odadavamlı binada, ağzı açıq metal tavada;
C) xüsusi çәtinyanan binalarda ağzı açıq tavada;
D) xüsusi odadavamlı binada, kip bağlanmış metal tavada;
E) odadavamlılıq dәrәcәli binalarda, taxtadan hazırlanmış ağzı bağlı tavada;
494) Sual:Yerdәn vә ya döşәmә sәviyyәsindәn aparılan naqil vә kabellәr hansı borularda yerlәşdirilmәlidir?
A) mis borularda;
B) saxsı borularda;
C) alüminium borularda;
D) polad borularda;
E) plastmas borularda;
495) Sual:Neft mәhsulları asan alovlanan vә yanan mayelәr olduğu üçün harda saxlanmalıdır?
A) yerüstü ağzı açıq qablarda;
B) açıq havada;
C) hovuzlarda;
D) çәnlәrdә vә talalarda;
E) quyularda;
496) Sual:Müәssisәlәrdә neft mәhsullarını harada saxlamaq olar?

A) yer üstü qapalı hovuzda;
B) yerüstü çәnlәrdә;
C) yerüstü açıq hovuzlarda;
D) yeraltı dәmirbeton vә ya yerüstü polad çәnlәrdә;
E) yerüstü ağzı açıq qablarda;
497) Sual:Yanğının qarşısının alınması üçün kabel xәtlәri harada yerlәşdirilmәlidir?
A) keçiddә;
B) neft çәninin yanında;
C) yerin üstündә;
D) yerin altında;
E) ölçü cihazının әtrafında;
498) Sual:Yanğını bilavasitә çәndә söndürmәk üçün hansı yanğın söndürücülәrdәn istifadә edilir?
A) tәcridedici od söndürücü vasitәlәrlә;
B) tәcridedici odsöndürücülәrdәn;
C) sudan;
D) hava mexaniki vә kimyәvi köpüklәrdәn;
E) soyuducu od söndürmә vasitәlәrindә;
499) Sual:Azәrbaycan Respublikasında Yanğından Mühafizә İdarәsi vә Hәrbilәşdirilmiş Yanğın Dәstәlәri hansı Nazirliyә tabedir?
A) Hәrbi Nazirliyә;
B) İqtisadi İnkişaf Nazirliyinә;
C) Tәhsil Nazirliyinә;
D) Azәrbaycan Respublikası Fövqәlada Hallar Nazirliyinә;
E) Sәhiyyә Nazirliyinә;
500) Sual:Yanğın әleyhinә su tәchizatı neçә cür olur?
A) 1
B) 3
C) 2

D) 5
E) 4

