AAA_3642#01#Q16#01Eduman testinin sualları
Fәnn : 3642 Әmәk mühafizәsi
1 Zәrәrli maddәlәrin buraxıla bilәn hüdud qiymәtlәri hansı dövlәt standartı ilә müәyyәn edilmişdir?

•

DÜİST 12 1 00682
DÜİST 12∙1∙00576
DÜİST 12 1 00476
DÜİST 12∙1∙00377
DÜİST 12 1 00781

2 İşçi zonada zәrәrli maddәlәrә nәzarәt tәlәblәri hansı Dövlәt standartı ilә tәnzimlәnir?

•

DÜİST 12 1 00282.
DÜİST 12 1 00776
DÜİST 12 1 00819
DÜİST 12 1 00677
DÜİST 12 1 00481

3 İstehsalat ventilyasiyası hansı mәqsәd üçün quraşdırılır?

•

Binada yaranan artıq qazları çıxarmaq ücün.
Binada yaranan artıq isti, nәmlik, toz, zәrәrli qazları vә buxarları xaric etmәk üçün;
Binadan tozu çıxarmaq üçün;
Binaya isti hava vermәk üçün;
Binada tәmiz hava sovurmaq üçün;

4 Dәyişәn cәrәyanın hansı qiymәtindә sinir sistemi pozulmaması üçün insan özözünü cәrәyan
keçirәn hissәdәn ayıra bilir?

•

50..............55mA
15.............20mA
25.............30mA
10.............15mA
40..............45mA

5 Bәdbәxt hadisәlәrin tәhqiq edilmәsi vә uçota alınması qaydaları әmәk Mәcәllәsinin neçәnci
maddәsindә göstәrilmişdir?

•

Әmәk Mәcәllәsinin 225ci maddәsi.
Әmәk Mәcәllәsinin 217ci maddәsi
Әmәk Mәcәllәsinin 215ci maddәsi
Әmәk Mәcәllәsinin 212ci maddәsi
Әmәk Mәcәllәsinin 220ci maddәsi

6 Bu üsullardan hansı daha dәqiq üsul hesab edilir?

•

Statistiki ümumilәşdirmә.
Erqonomik;
Qarşılıqlı müqayisә;
Monoqrafik;
Topoqrafik;

7 Travmatizmin sәbәblәri neçә üsulla öyrәdilir?

•

Sәkkiz üsulla.
Altı üsulla;
Dörd üsulla;
Beş üsulla;
Üç üsulla;

8 әlahiddә ağır nәticәli (beş vә daha artıq adamın hәlak olduğu) bәdbәxt hadisәnin tәhqiqi neçә gün
müddәtindә aparılır?

•

On gün.
İyirmi gün;
On sәkkiz gün;
On beş gün;
İyirmi beş gün;

9 Bәdbәxt hadisәlәr baş vermә şәraitinә vә xüsusiyyәtinә görә neçә qrupa bölünür?

•

3 qrupa;
6 qrupa.
5 qrupa;
4 qrupa;
2 qrupa;

10 Mikroiqlim parametrlәri neçәdir?

•

Altı.
Dörd;
İki; ]
Üç;
Beş;

11 İstehsalat sanitariyası nәyi öyrәdir

•

Maqnit sahәsinin tәsirini;
Zәrәrli istehsalat faktorlarının tәsirini
Sәsküyün tәsirini;
İsti havanın tәsirini;
Nәmişliyin tәsirini;

12 İctimai nәzarәt sistemi neçә pillәdәn ibarәtdir

•

Yeddi pillәdәn.
Üç pillәdәn;
İki pillәdәn
Dörd pillәdәn
Beş pillәdәn

13 әmәk Mәcәllәsinin neçәnci maddәsi ilә әmәk qanunvericiliyinә vә әmәk mühafizәsi qaydalarına
riayәt olunmasına ictimai nәzarәt hәmkarlar ittifaqı komitәsi tәrәfindәn yerinә yetirilir?

•

Maddә228
Maddә236
Maddә230

Maddә234
Maddә238

14 әmәyin mühafizәsi tәdbirlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi tәsәrrüfatda kimin hesabına aparılır?

•

Mühasibatda aparılan islahatlara görә.
Dövlәt büdcәsindәn vә müәssisәnin gәliri hesabına;
Müәssisә rәhbәrinin hesabına
Tәsәrrüfatda çalışan işçilәrin hesabına
Tәsәrrüfatın gәliri hesabına

15 İşçinin әmәk fәaliyyәti haqqında sәnәd necә adlanır?

•

texniki pasport
әmәk kitabçası
dövlәt sosial sığorta şәhadәtnamәsi
texniki kitabça
sığorta kitabçası

16 Kondisionerlәr hansı proseslәri yerinә yetirir?

•

Havanın hәrәkәtini;
Havanın temperaturunu, nәmliyini
Havanın temperaturunu
Nәmliyi
Havanın tәmizliyini avtomatik surәtdә nizamlayır.

17 Ambarların yaxınlağında yanğından mübarizә mәqsәdilә hansı tәdbirlәr görülmәlidir?

•

Ambarın yaxınlığında qumla dolu yeşik, su çәni odsöndürәnlәr vә yanğın söndürmә alәtlәri asılmış şitlәr
olmalıdır;
Xüsusi növbәtçilәr olmalıdır.
Motopompalar ayrılmalıdır;
Yanğın söndürmә maşınları olmalıdır
Xüsusi yanğınsöndürmә dәstәlәri yaradılmalıdır;

18 Sәsin yayılma sürәti 20º temperaturda normal atmosfer tәzyiqindә havada nә qәdәrdir?

•

65 m∕san.
344 m∕san
250 m∕san
300 m∕san
200 m∕san;

19 Sәsin yayılma surәti normal şәraitdә ağacda nә qәdәrdir?

•

3400 m∕san.
3500 m∕san
4500 m∕san;
4000 m∕san;
3000 m∕san

20 Daxili şüalanma insanlara hansı yolla tәsir edir?

•

İstifadә olunan fәrdi mühafizә vasitәlәri ilә
Hava vә yemәk vasitәsi ilә

•

Yemәk vasitәsi ilә
Hava vasitәsi ilә;
Şüalanmış paltar vasitәsilә;

21 İşıq şüalanmalarının tәtbiqindә kimlәrin işlәmәsinә icazә verilmir?

•

Siqaret çәkәn, içkiyә meyilli insanlara
Yaşı 18dәn aşağı olan yeniyetmәlәrә, hamilә qadınlara vә südәmәr uşağı olan analara;
Әmәk vә müharibә veteranlarına
Tәqaüd yaşına çatmış insanların
Әlillәrә

22 Binaların düzgün işıqlandırılmaması işçilәrә necә tәsir göstәrir?

•

İnsanların görmә qabiliyyәti zәiflәyir.
Bәdbәxt hadisәlәrә sәbәb olur
İşçilәr tez yorulur
Diqqәt zәiflәyir
İşçilәrin sәhhәtinә vә әmәk mәhsuldarlığına mәnfi tәsir göstәrir;

23 İstehsalat binalarında vә işçi yerlәrindә işıqlanma sistemlәri neçә mәqsәd üçün tәtbiq edilir?

•

3 mәqsәd üçün
6 mәqsәd üçün
2 mәqsәd üçün; 4 mәqsәd üçün.
5 mәqsәd üçün
4 mәqsәd üçün

24 . Sosial mәzuniyyәtlәr, hamilәliyә vә doğuşa görә mәzuniyyәtlәr әmәk Mәcәllәsinin neçәnci
maddәsi ilә nizamlanır?

•

Maddә133
Maddә125
Maddә129
Maddә131
Maddә130

25 İonlaşdırıcı şüalanmalar neçә çür olur?

•

Altı cür.
İki cür]
Üç cür
Dörd cür;
Beş cür;

26 әgәr şüalanma 270....300 Ber olarsa hansı dәyişikliklәr baş verir?

•

Baş gicәllәnmә yaranar
20%ә qәdәr ölüm ola bilәr
Şüa xәstәliyi yarada bilәr
Tәnginәfәslik yaranar
Qusma halları olur

27 Travmatizmin әsas göstәricilәri necәdir?

•

Yeddi

•

Dörd göstәrici
İki göstәrici
Üç göstәrici
Beş göstәrici

28 İstehsalatda bәdbәxt hadisәlәrin tәhqiq edilmәsi vә uçota alınması haqqında әsasnamә neçәnci
ildәn mövcuddur?

•

1999cu ildәn.
1997ci ildәn
1994cü ildәn
1996ci ildәn
1992ci ildәn

29 İş günü hesab olunmayan bayram günlәri әmәk Mәcәllәsinin neçәnci Maddәsi ilә tәmzimlәnir?

•

Maddә109
Maddә105
Maddә104
Maddә103
Maddә102

30 әgәr bina yanğına tәhlükәlidirsә elektrik naqillәri binanın xarici vә ya daxilindә nә ilә
çәkilmәlidir?

•

Örtülü naqillәr ilә
Izolyasiya edilmiş naqillәr ilә
Adi naqillәr ilә
Güc kabellәri ilә
Açıq naqillәr ilә

31 Qüvvәdә olan qaydalara görә yük qaldırıcı maşın vә mexanizmlәr neçә növ sınaqdan keçmәlidir?

•

1növ
5növ
4növ
3növ
2növ

32 Qabaqcıl әmәk fәndlәrinin öyrәnilmәsindә hәyata keçirilmәsi nәzәrdә tutulan işlәrin sayı:

•

9
3
4
5
7

33 İşçi vә işәgötürәn әmәk müqavilәsinin tәlәblәrini pozduqda hansı mәsuliyyәtә cәlb olunurlar?
(Sürәt 23.09.2015 18:08:00)

•

cәrimә olunur
intizam mәsuliyyәtinә
inzibati mәsuliyyәtә
mülkihüquqi mәsuliyyәtә
cinayәt mәsuliyyәtinә

34 Hәmkarlar ittfaqı nә vaxt mәsuliyyәtә mәruz qala ilәr? (Sürәt 23.09.2015 18:08:36)

•

nizamnamәnin şәrtlәrinә әmәl etmәdikdә
özlәrinin tәtil etmә vә keçirmә hüququndan suiistifadә etdikdә
işәötürәnlә әmәk müqavilәsini pozduqda
işçilәri üzvlükdәn çıxartdıqda
işәgötürәnә maddi ziyan vurduqda

35 әmәk qanunveriıiliyinә әsasәn tarif (vәzifә) maaşı: (Sürәt 23.09.2015 18:08:40)

•

kollektiv sazişlә müәyyәn olunmuş orta aylıq әmәk haqqıdır
işin mürәkkәbliyi, әmәyin gәrginliyi vә işçinin ixtisas sәviyyәsinә görә müәyyәn edilәn әmәk haqqının әsas
hissәsidir
әmәk şәraiti ilә әlaqәdar әvәzödәmәk vә ya hәvәslәndirmәk mәqsәdilә işçinin tarif (vәzifә) maaşına, әmәk
haqqına müәyyәn edilәn әlavә ödәncdir
әmәyin kәmiyyәt vә keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinәişçinin işçinin maddi marağının artırılması mәqsәdilә әmәk
haqqı sistemindә nәzәrdә tutulan qaydada vә formada verilәn hәvәslәndirici pul vәsaitidir
kollektiv müqavilә ilә müәyyәn olunmuş orta aylıq әmәk haqqıdır

36 әmәk qanunveriıiliyinә әsasәn әmәk haqqına әlavә: (Sürәt 23.09.2015 18:08:46)

•

kollektiv sazişlә müәyyәn olunmuş orta aylıq әmәk haqqıdır
işin mürәkkәbliyi, әmәyin gәrginliyi vә işçinin ixtisas sәviyyәsinә görә müәyyәn edilәn әmәk haqqının әsas
hissәsidir
әmәk şәraiti ilә әlaqәdar әvәzödәmәk vә ya hәvәslәndirmәk mәqsәdilә işçinin tarif (vәzifә) maaşına, әmәk
haqqına müәyyәn edilәn әlavә ödәncdir
әmәyin kәmiyyәt vә keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinәişçinin işçinin maddi marağının artırılması mәqsәdilә әmәk
haqqı sistemindә nәzәrdә tutulan qaydada vә formada verilәn hәvәslәndirici pul vәsaitidir
kollektiv müqavilә ilә müәyyәn olunmuş orta aylıq әmәk haqqıdır

37 İşzis statusu hansı müddәtә verilir? (Sürәt 23.09.2015 18:08:57)

•

әmәk qabiliyyәti itirilәnә qәdәr
3 illik
ömürlük
1 illik
iş tapılana qәdәr

38 İşәgötürәnlәr boş iş yeri (vakansiya) yarandığı gündәn hansı müddәt әrzindә müvafiq icra
hakimiyyәti orqanına mәlumat vermәlidirlәr? (Sürәt 23.09.2015 18:09:07)

•

10 gün müddәtindә
5 gün müddәtindә
әn geci 1 gün müddәtindә
3 gün müddәtindә
7 gün müddәtindә

39 Sosial müdafiәyә xüsusi ehtiyacı olan vә işәdüzәlmәkdә çәtinlik çәkәn vәtәndaşların
kateqoriyasına aşağıdakılar aid edilmir? (Sürәt 23.09.2015 18:09:11)

•

mәcburi köçkünlәr
әsgәr vә zabitlәrin arvadları (әrlәri)
pensiyaçılar
20 yaşadәk gәnclәr
әlillәr

40 Hansı hallardan asılı olaraq işә qәbul edilmәkdәn imtina edilir?  (Sürәt 23.09.2015 18:09:25)

•

yaşından, sәhhәtindәn, iş bilmәk keyfiyyәtindәn, yaayış yerindәn
ictimai tәşkilatlarla olan münasibәtlәrdәn
әmlak vә vәzifә mövqeyindәn
iş bilmәk keyfiyyәtindәn
dini baxışlarından

41 Mükafatlandırmalar, hәvәslәndirmәlәr әmәk kitabçasına yazılırmı? (Sürәt 23.09.2015 18:09:35)

•

hәmkarlar tәşkilatında
yazılmır
yazılır
yazıla da bilәr, yazılmaya da
işәgötürәnin mülahizәsindәn asılıdır

42 Müәssisәnin lәğv edilmәsi ilә әmәk müqavilәsi lәğv olunduqda işçilәrә işdәnçıxarma müavinәti
verilirmi? (Sürәt 23.09.2015 18:09:43)

•

bir aylıq әmәk haqqından çox olmaqla verilir
orta әmәk haqqından az olmamaqla verilir
qismәn verilir
verilmir
tam verilir

43 әmәk Mәcәllәsinin Maddә112yә әsasәn neçә növ mәzuniyyәt vardır?

•

4 növ;
2 növ.
6 növ;
3 növ;
5 növ;

44 Binalarda optimal (komfort) meteoroloji şәraiti yaratmaq üçün nәdәn istifadә olunur?

•

Mexaniki ventilyasiyadan;
Koloriferlәrdәn;
Qızdırıcı sistemlәrdәn.
Kondisionerlәrdәn;
Tәbii ventilyasiya sistemlәrindәn

45 әmәyin mühafizәsi qaydalarına әmәl edilmәsi üzәrindә nәzarәti hansı dövlәt orqanı hәyata keçirir?

•

Milli Mәclisin Hesablaşma Palatasının auditorları
AR Vergilәr Nazirliyi
AR Maliyyә Nazirliyi
AR Nazirlәr Kabineti
AR Әmәk vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyinin Dövlәt Әmәk Müfәttişliyi

46 Qabaqcıl istehsalat tәcrübәsinin yayılması nәyә xidmәt edir?

•

müәssisәdә әmәk bölgüsünün tәtbiqinә
fәhlәlәrin ixtisasının yüksәldilmәsinә, istehsal normalarının tam vә artıqlaması ilә yerinә yetirilmәsinә,
mәhsulun keyfiyyәtinin artırılmasına, mәhsulun maya dәyәrinin aşağı salınmasına
kollektiv müqavilәnin yerinә yetirilmәsinә
tәşkilatitexniki tәdbirlәr planının tәrtibi vә yerinә yetirilmәsi
әmәk üsullarının tez vә geniş yayılmasına

47 DÜİST 12.0.00489a uyğun olaraq neçә cür mәcburi tәlimat keçirilmәlidir?

•

Beş cür
Yeddi cür.
İki cür
Dörd cür
Üç cür

48 әmәk mühafizәsi sahәsindә nәzarәt vә göz yetirmә neçә istiqamәtdә aparılır?

•

Beş istiqamәtdә;
Dörd istiqamәtdә;
Sәkkiz istiqamәtdә.
İki istiqamәtdә;
Üç istiqamәtdә;

49 Azәrbaycan Respublikasının әmәk Mәcәllәsinin hansı maddәlәrinә әsasәn әmәk qanunvericiliyi vә
әmәyin mühafizәsi qaydalarına nәzarәt edilir?

•

Maddә 18 vә 238
Maddә 15 vә 235
Maddә 13 vә 231
Maddә 14 vә 233
Maddә 12 vә 230

50 Növbәdәn kәnar (Planlaşdırılmamış) tәlimat nә vaxt keçirilir?

•

Yeni maşınlar alındıqda.
Texnoloji proseslәr dәyişdikdә, qәza vә bәdbәxt hadisә baş verdikdә, 60 tәqvim günündәn çox fasilә olduqda;
Müәssisәdә işıq kәsildikdә;
Su tәchizatı dayandıqda
İki aydan bir

51 Tәkrar (dövrü) tәlimat neçә aydan bir keçirilmәlidir?

•

Ayda bir dәfә.
Altı aydan bir
İki aydan bir;
Dörd ayda bir dәfә;
Beş ayda bir dәfә;

52 Giriş tәlimat kim tәrәfindәn keçirilir?

•

Kadrlar şöbәsinin müdiri tәrәfindәn.
Baş mühәndis vә ya müәssisәnin rәhbәri tәrәfindәn;
Hәmkarlar Tәşkilatının sәdri tәrәfindәn;
Әmәk mühafizәsi üzrә mühәndis tәrәfindәn;
Sahәnin rәhbәri tәrәfindәn

53 İstehsalatda zәrәrçәkmәlәrin baş vermә sәbәblәri necәdir?

•

4sәbәbdәn
5sәbәbdәn.
8sәbәbdәn;
6sәbәbdәn

3sәbәbdәn

54 ventilyasiya binalarda hansı vasitәlәrlә baş verir?

•

Qapılar vasitәsilә;
Binada qoyulmuş sovurucu (çıxarıcı) kanallar, nәfәslik vә başqa keçidlәrlә;
Sovurucu (çıxarıcı)kanallarla;
Pәncәrәlәr vasitәsilә
Nәfәslik vasitәsilә

55 İstismar şәraitindәn asılı olaraq çıraqlar neçә tipdә buraxılırlar?

•

üç
İki;
Beş
Dörd
Altı;

56 İnsan qulağı hansı tezlikdә sәslәri qәbul edir?

•

20dәn 200 hersә qәdәr
16(20)dәn 20000 hersә qәdәr
50dәn500ә qәdәr
100dәn1000 hersә
1000dәn10000 hersә qәdәr

57 Sәsin yayılma sürәti normal şәraitdә suda nә qәdәrdir?

•

1650 m∕san.
1500 m∕san;
1200 m∕san
1350 m∕san
1100 m∕san;

58 Sәsin yayılma surәti 20º temperaturda normal atmosfer tәzyiqindә poladda nә qәdәrdir?

•

520 m∕san.
500 m∕san;
400 m∕san;
450 m∕san;
350 m∕san;

59 Sәsin yayılma surәti normal şәraitdә şüşәdә nә qәdәrdir?

•

4040 m∕san.
5200 m∕san
4500 m∕san
4800 m∕san;
5000 m∕san

60 Bu ventilyasiyanın çatışmazlığı hansı parametrlәrdәn asılıdır?

•

Havanın nәmliyindәn
Otağın temperaturundan;
Külәyin gücündәn;
Koloriferlәrdәn;

•

Havanın temperaturundan (daxili vә xarici), külәyin gücündәn vә istiqamәtindәn;

61 Şüalanma bir dәfәdә 25...80 Ber olarsa insan bәdәnindә hansı dәyişikliklәr baş verir?

•

Şüa xәstәliyinin nümunәlәri başlayır
Hiss edilmәz dәrәcәdә tez keçә bilәn dәyişiklik baş verir (Mis. üçün qanda)
Baş gicәllәnmә
Pulsun (nәbzin) çaşqınlığı
Tәnginәfәslik;

62 Radioaktiv şüalar bioloji (canlı sahәyә) tәsir edәn zaman hansı fәsadlar baş verir?

•

Biokimyәvi proseslәrin yaranmasına sәbәb olur.
Molekulaların quruluşunda dәyişikliklәr yaradır, molekulyar әlaqәni dağıdır vә hüceyrәni mәhv edir
İnsanın bәdәnindә yara әmәlә gәtirir;
Tüklәrin tökülmәsinә sәbәb olur
Zәhәrlәnmiş hissәlәr yaradır

63 Elektromaqnit süalanmalar neçә yerә bölünür?

•

Altı yerә.
İki yerә
Üç yerә;
Dörd yerә;
Beş yerә;

64 Şüalanmalar insanlarda hansı pozuntular yaradır?

•

Әsәbi gәrginlik artır.
Mәrkәzi sinir sisteminin, qan dövranın, daxili sekresiya vәzlәrinin pozulmasına, biokimyәvi proseslәrin
yaranmasına sәbәb olur;
Qan dövranı dәyişir
Sinir sistemini pozur
İnsanların tez yorulmasına sәbәb olur;

65 Xroniki şüalanma tәhlükәsini qiymәtlәndirmәk üçün Ekviavalent norma qәbul edilmişdir, onun
ölçü vahidi nә adlanır?

•

Millirentgen.
Ber;
Radian
Rentgen
Qrey;

66 Daxili şüalanma insanlara hansı yolla tәsir edir?

•

İstifadә olunan fәrdi mühafizә vasitәlәri ilә
Hava vә yemәk vasitәsi ilә;
Yemәk vasitәsi ilә;
Hava vasitәsi ilә;
Şüalanmış paltar vasitәsilә;

67 Yaşı 16dan 18dәk olan qızlar üçün yük daşıma norması neçә kiloqram müәyyәn edilir?

•

10,25 kq
10 kq

10,5kq
11kq
10,1 kq

68 İstehsalatla әlaqәdar baş verәn bәdbәxt hadisәlәr hansı formalı aktla sәnәdlәşdirilir.

•

4T formalı aktla
BT formalı aktla
GT formalı aktla
H1 formalı aktla
2H formalı aktla

69 İstehsal müәssisәlәrindә işçilәrә tәkrar tәlimat neçә aydan bir keçirilmәlidir:

•

10 aydan bir
12 aydan bir
8 aydan bir
6 aydan bir
9 aydan bir

70 Sanitariya mәsafәlәri nә demәkdir?

•

Bir istehsal müәssisәsi әrazisindәn avtobus dayanacağına qәdәr mәsafә
Bir istehsal müәssisәsi әrazisindәn tibb mәntәqәsinә olan mәsafә
Bir istehsal müәssisәsi әrazisindә tәhlükәsizliyi tәmin etmәk üçün ayrıayrı obyektlәr arasında mәsafәlәr
Bir istehsal müәssisәsi әrazisindәn yemәkxanaya qәdәr mәsafә
Müәssisәdәn yaşayış zonasına qәdәr mәsafә

71 әmәyin mühafizәsi üzrә tәlimatlara aid edilir:

•

Hәmkarlar ittifaqlarının hüquqları üzrә tәlimatlar
Xәsarәt alan işçilәr üçün tәhlükәsizlik qaydaları üzrә növbәdәn kәnar tәlimatlar
Müәssisәyә daxil olan kәnar şәxslәr üçün tәlimatlar
Daxili intizam qaydaları üzrә tәlimatlar
Tәhlükәsizliyә aid olan tәkliflәrin verilmәsi üzrә tәlimatlar

72 İş yerindә mikroiqlimatın әsas parametrlәri hansılardır?

•

İş yerindә havanın tәrkibindәki ionların miqdarı
A) İş yerindә havanın tәrkibindәki oksigenin miqdarı
İş yerindә havanın tәrkibindәki azotun miqdarı
İş yerindә havanın tәrkibindәki tozun miqdarı
İş yerindә havanın temperaturu, nisbi nәmliyi, axma sürәti

73 Aşağıdakı faktorlar qrupunun hansı mühüm iqlim faktorlarıdır?

•

Texnogen faktorlar.
Temperatorudur, nәmlik, havanın hәrәkәt sürәti;
İonlaşdırıcı şüalanmalar;
Biotik faktorlar;
Optik diapozonun şüalanmaları;

74 İstehsalat binalarında izafi istilik miqdarı hansı düsturla tәyin edilir:

•

75 Binanın qızmasına itәn istiliyin miqdarı aşağıdakı düsturların hansı ilә tәyin edilir?

•

76 Binalarda evakuasiya çıxış yollarının eni necә tәyin edilmәlidir?

•

77 Avadanlıqların әlverişli yerlәşdirilmәsini necә başa düşmәk olar?

•

Yanğın tәhlükәsinin qarşısını almaq.
Qurğuların quraşdırılması, sökülmәsi vә tәmir işlәrinin tәhlükәsiz aparılmasını tәmin etmәk;
Maşınların hәrәkәti üçün şәrait yaratmaq;
İşçilәrin tәhlükәsiz hәrәkәtini tәmin etmәk;
Maşınların vә işçilәrin tәhlükәsiz hәrәkәtini tәmin etmәk;

78 Sәs tәzyiqini vә intensivliyini ölçmәk üçün hansı şkaladan istifadә edilir?

•

Elektroaspiratorun şkalasından.
Nisbi loqarifmik şkaladan;
Temperatur şkalasından;
Tәzyiq ölçәn cihazın şkalasından;
Temperatur vә tәzyiq ölçәn cihazın şkalasından;

79 İstehsalatda sәs – küy mәnşәyinә görә neçә qrupa bölünür?

•

6 qrupa;
4 qrupa;
2 qrupa;
5 qrupa;
7 qrupa;

80 Yuxarı tezlikli sәs diapazonu hansıdır?

•

(900 ÷ 1000) hs.
(800 ÷ 20000) hs;
(16 ÷ 300) hs;
(300 ÷ 800) hs;
(300 ÷ 350) hs;

81 Orta tezlikli sәs diapazonu hansıdır?

•

(900 ÷ 1000) hs.
(300 ÷ 800) hs;
(16 ÷ 300) hs;
(800 ÷ 20000) hs;
(300 ÷ 350) hs;

82 Titrәyişi azaltmaq üçün hansı tәdbir düzgün seçilmәmişdir?

•

Tәcrid etmәk.
Qulaq tıxaclarından istifadә etmәk;
Titrәyişi mәnbәyindә lәğv etmәk;
Dempferlәşdirmәk;
Dinamik söndürmәk;

83 Titrәyiş orqanizmә tәsiri neçә gün olur?

•

5
2
3
4
1

84 Titrәyiş nәdir?

•

Müxtәlif intensivli vә tezlikli sәslәrin insanda xoşagәlmәz tәәssüratı.
Bәrk cisimlәrin mexaniki rәqslәri;
Sәs dalğalarının tәsirindәn atmosfer tәzyiqinin artımı;
Bir kv.m sahәdәn keçәn sәs enerjisi;
Vahid zamanda şüalanan sәs enerjisi;

85 Sәsin gücü nә demәkdir?

•

Müxtәlif intensivli vә tezlikli sәslәrin insanda xoşagәlmәz tәәssüratı.
Sәs mәnbәyi tәrәfindәn vahid zamanda şüalanan sәs enerjisinin miqdarı;
Bir saniyәdә 1 kub m. sahәdәn keçәn sәsin intensivliyi;
Sәs dalğalarının tәsirindәn atmosfer tәzyiqinin artımı;
Sәsin intensivliyi vә atmosfer tәzyiqinin artımı;

86 Sәs – küy nәdir?

•

Müxtәlif intensivlikli vә tezlikli sәslәrin insan bәdәninә xoşagәlmәz tәәssürat yaradan mәcmusu.
Müxtәlif intensivlikli vә tezlikli sәslәrin insanda xoşagәlmәz tәәssürat yaradan mәcmusu;
Müxtәlif intensivlikli vә tezlikli sәslәrin insanda xoşagәlәn tәәssürat yaradan mәcmusu;
Müxtәlif intensivlikli vә tezlikli sәslәrin insanın gözünә xoşagәlmәz tәәssürat yaradan mәcmusu;
Müxtәlif intensivlikli vә tezlikli sәslәrin insanın gözünә xoşagәlәn tәәssürat yaradan mәcmusu;

87 İnsan eşitmә orqanına tәsir edәn sәs sәviyyәsinin aşağı hәddi nә qәdәrdir?

•

4
0
1
2
3

88 İnsan eşitmә orqanına tәsir edәn sәs sәviyyәsinin yuxarı zәrәrli tәsir göstәrәn hәddi nә qәdәr

müәyyәn olunmuşdur?

•

100 dB.
140 dB;
130 dB;
120 dB;
110 dB;

89 Tәsir dәrәcәsinә görә sәs neçә tezlikli diopozona bölünür?

•

6 tezlikli diapozona.
3 tezlikli diapozona;
2 tezlikli diapozona;
4 tezlikli diapozona;
5 tezlikli diapozona;

90 Sәs diapazonu nәdir?

•

16 hs – dәn aşağı vә 20000 hs – dәn yuxarı olan rәqslәr.
İnsan qulağının sәs dalğalarının tezliyi 16 – dan 20000 hs qәdәr olan rәqslәrin eşitdiyi üçün rәqslәrin intervalı;
İnsan qulağının sәs dalğalarının tezliyi 16 hs – dәn aşağı olan rәqslәri eşitdiyi üçün hәmin rәqslәr;
İnsan qulağının sәs dalğalarının tezliyi 20000 hs – dәn yuxarı olan rәqslәri eşitdiyi üçün hәmin rәqslәr;
20500 hs  ә bәrabәr olan rәqslәr;

91 Aşağı tezlikli sәs diapazonu hansıdır?

•

(900 ÷ 1000) hs.
(16 ÷ 300) hs;
(300 ÷ 800) hs;
(800 ÷ 20000) hs;
(300 ÷ 350) hs;

92 Sәsin akustik müqavimәti nәdir?

•

Sәsin surәti.
Sәs surәtinin mühitinin sıxlığına olan hasili (cρ);
Sәs tezliyi;
Sәs intensivliyi;
Mühitin sıxlığı;

93 Sәs tezliyi nәdir?

•

Sәs dalğalarının tәsirindәn atmosfer tәzyiqinin yayılması.
Sәs dalğalarının tәsirindәn atmosfer tәzyiqinin artımı (izafi tәzyiq);
Sәs dalğalarının tәsirindәn atmosfer tәzyiqinin azalması;
Sәs dalğalarının tәsirindәn atmosfer tәzyiqinin әvvәl artması, sonra azalması;
Sәs dalğalarının tәsirindәn atmosfer tәzyiqinin әvvәl azalması, sonra artması;

94 Sәs tezyiqinin vahidi nәdir?

•

dB
Pa
lk
sm

95 Adi danışıq sәsinin tәzyiqi nә qәdәrdir?

•

2Pa.
0,1Pa;
0,5Pa;
1Pa;
4Pa;

96 Sәsin intensivliyi nәdir?

•

Eşitmә astanası.
1 saniyәdә 1 kv.m. sahәdәn keçәn sәs enerjisi;
Sәs dalğalarının tәsirindәn atmosfer tәzyiqinin artımı;
Sәs surәtinin mühitinin sıxlığına olan hasili;
Adi danışıq sәsinin tәzyiqi;

97 Sәs intensivliyinin vahidi nәdir?

•

4san.

Pa
dB

98 İnsan qatılığı sәs intensivliyinin hansı intervalda dәyişmәlәrini hiss edir?

•

99 Sәs – küy ölçü vahidi nәdir?

•

m/san.
dB
Lk
Pa

100 Nisbi loqarifmik şkalada hәr sonrakı dәrәcә әvvәlkindәn 10 dәfә böyükdür. Bu vahid şәrti olaraq
necә qәbul edilir?

•

mm.c.sut
1 bel (B)
dB

Lk
Pa

101 Sәs intensivliyinin 100 dәfә artması neçә belә uyğun gәlir?

•

5 belә;
2 belә;
3 belә;
4 belә;
1 belә;

102 1dB neçә belә bәrabәrdir?

•

0,5 belә
0,1 belә
0,2 belә
0,3 belә
0,4 belә

103 Sәs – küydәn mühafizәnin texniki üsullarını prinsipcә neçә növә ayırmaq olar?

•

6
4
3
2
5

104 Memarlıq – planlaşdırma tәdbirlәrindә sәs – küyә qarşı neçә cür mübarizә tәdbirlәri yerinә
yetirilmәlidir?

•

2
4
3
7
5

105 Havanın hәrәkәt sürәtini tәyin etmәk üçün hansı cihazlardan istifadә edilir?

•

Elektrorespirator
Fincanlı anemometr, qanadlı anemometr, katatermometr, elektroanemometr, diferensial milroanemometr
Elektroaspirator
Stasionar psixrometr, aspirasiyalı psixrometr
10 16 tipli obyektiv lüksmetr

106 İstehsalatda ağırlıq dәrәcәsinә görә ağır işә uyğun gәlәn enerji sәrfi hansıdır (Vt –la)?

•

> 290
> 293
> 233
> 330
> 232

107 İstehsalat otaqlarının hәcmi 30 kub metr olduqda tәlәb olunan hava mübadilәsi neçә kub m/saat
olmalıdır?

•

8

•

20
30
40
15

108 İstehsalat otaqlarının hәcmi 20 kub metr olduqda tәlәb olunan hava mübadilәsi neçә kub m/saat
olmalıdır?

•

8
30
20
10
15

109 Hesabatlarda insan bәdәninin elektrik müqavimәtini nә qәdәr götürürlәr?

•

2000 Om
500 Om
1000 Om
7500 Om
100 Om

110 Elektromaqnit şüalarında mühafizә üçün hansı tәdbir görülür?

•

Fәrdi mühafizә vasitәlәrindәn istifadә
Şüalanma mәnbәyini vә iş yerini ekranlamaq
İşıqlandırma sistemini güclәndirmәk
Personalın şüalanma zonasında olduğu vaxtı tәyin etmәk
Ekranlamanın keyfiyyәtini artırmaq

111 İonlaşdırıcı şüaları xarakterizә edәn parametrlәr hansılardır?

•

Şüalanmaya mәruz qalma müddәti vә vaxtı
İonlaşdırma xarakteri
Onların ionlaşdırıcı vә nüfuzetmә xarakterlәri
Yalnız nüfuzetmә xarakteri
Tәsiretmә xarakteri

112 Tәhlükәnin kvantifikasiyası nәdir?

•

Tәhlükәlәrin eynilәşdirilmәsidir
Kәmiyyәt göstәricilәrini xarakterizә edәn anlayışdır
Kvantifikasiya kәmiyyәt göstәricilәri vasitәsilә keyfiyyәtcә mürәkkәb tәyin olunan anlayışların
qiymәtlәndirilmәsidir
Qiymәtlәndirilmә üsuludur
Keyfiyyәtcә tәyin olunan anlayışdır

113 Titrәyiş zamanı rәqsi sürәtin sәviyyәsi necә tәyin edilir?

•

•

114 әn yaxşı işıqlanmaya hansı işıqlanma daxildir?

•

Birgә işıqlanma.
Tәbii işıqlanma;
Süni işıqlanma;
Yandakı işıqlanma;
Yuxarıdan işıqlanma;

115 Optik (görünmә) diapazon nәdir?

•

İnsan beyninә tәsir edib onda işığa qarşı hәssaslıq yarada bilәn şüalanma oblastı.
İnsan gözünә tәsir edib onda işığı hiss etmә tәsiri yaradan şüalanma oblastı;
İnsan gözünә tәsir edib onda işıqlıq hissi yarada bilmәyәn şüalanma oblastı;
İnsan qulağına tәsir edib onda işığa qarşı hәssaslıq yarada bilәn şüalanma oblastı;
İnsan qulağına tәsir edib onda işığa qarşı hәssaslıq yarada bilmәyәn şüalanma oblastı;

116 Tәbii işıqlanma neçә üsulla tәşkil edilә bilәr?

•

6
3
4
2
5

117 Hesablamalarda günorta vaxtı sәmanın orta dağınıq işığı il әrzindә neçә qәbul edilir?

•

37000 lk.
5000 lk;
4000 lk;
38000 lk;
3500 lk;

118 Tәbii işıqlanma әmsalı hansı cihazla ölçülür?

•

Fincanlı anemometrlә.
10 – 16 tipli obtektiv fotoelektrik lüksmetrlә;
Subyektiv lüksmetrlә;
İŞV – 1 tipli cihazla;
Elektroaspiratorla;

119 Hansı dalğa uzunluğunda olan oblasda ultrabәnövşәyi şüalanma diapazonu yerlәşir?

•

790 nm – dan yuxarı olarsa.
386 – 760 nm – dan aşağı olarsa;
386 – 760 nm – dan yuxarı olarsa;
770 nm – dan yuxarı olarsa;
780 nm – dan yuxarı olarsa;

120 Hansı dalğa uzunluğu olan oblasda infraqırmızı şüalanma diapazonu yerlәşir?

•

755 nm – dәn aşağı olan.
760 nm – dәn yuxarı olan;
750 nm – dәn aşağı olan;
380 nm – dәn aşağı olan;
320 nm – dәn aşağı olan;

121 İstehsalın tәşkilindә işıqlanmaya görә neçә gigiyenik tәlәblәr qoyulur?

•

6
3
4
2
5

122 Süni işıqlanma neçә sistemә bölünür?

•

10
2
4
3
7

123 Süni işıqlanmada işıq mәnbәyi kimi hansı lampalardan istifadә edilir?

•

Qırmızı vәgöy işıq verәn lampalardan.
Gözәrmә, lüminessent vә ksenon lampalardan;
Göy işıq verәn lampalardan;
Qırmızı işәq verәn lampalardan;
Yaşıl işıq verәn lampalardan;

124 Süni işıqlanmanın neçә növü var?

•

4
3
2
5
7

125 Süni işıqlanma әsasәn neçә üsulla hesablana bilәr?

•

6
3
4
2
5

126 İşıqlanmanın vahidi nәdir?

•

127 Sәnaye müәssisәsinin layihәlәndirilmәsindә daha nәyi düzgün seçmәk lazımdır?

•

Havanın tәzyiqini.
Qoruyucu – sanitariya mühafizә zonasını;
Sәs – küy;
Titrәyişi;
Havanın temperaturunu;

128 Mikroiqlim şәraitinin dәyişmәsi insan oraqnizmindә nәyә sәbәb olur:

•

İnsanın hәddәn artıq acımasına
İnsanın hәddәn artıq әsәblәşmәsinә
İnsanın hәddәn artıq qorxmasına
İnsanın hәddәn artıq isinmәsinә,soyumasına
İnsanın hәddәn artıq yorulmasına

129 İstehsalatda görülәn işlәr ağırlıq dәrәcәsinә görә neçә kateqoriyaya bölünür

•

İki kateqoriyaya
Altı kateqoriyaya
Beş kateqoriyaya
Dörd kateqoriyaya
Üç kateqoriyaya

130 İstehsalat binalarında havanın hәrәkәt sürәti hansı cihaz vasitәsi ilә ölçülür:

•

Hidroqraf cihazı
Barometr cihazı
Termometr cihazı
Taxometr cihazı
Anemometr cihazı

131 Sәsküy nәdir?

•

Rәqsi hәrәkәtdir
Müxtәlif tezlikli müxtәlif intensivlikli sadә sәs tonları mәzmunundan yaranır
Adi sәslәrdir
Hidrodinamik zәrbәlәrdir
Titrәyişdir

132 Tәhlükәnin nomenklaturası nәdir?

•

Terminlәrin siyahısıdır
Müәyyәn әlamәtlәrә görә sistemlәşdirilmiş terminlәr vә adların siyahısı tәhlükәnin nomenklaturası adlanır
Meteoroloji faktoru göstәrәn siyahıdır
Aparılan tәdqiqatların adlarıdır
Tәdqiqatların aparılma yerlәrinin siyahıdır

133 İşçi zona dedikdә işçinin ayağı dayanan yerdәn neçә m hündürlüyә qәdәr olan fәza nәzәrdә
tutulur?

•

•

2m
10m
8m
6m
4m

134 Insan orqanizminin xaricdәn radioaktiv şüalanmaların tәsirinә mәruz qalması neçә kateqoriyaya
bölünür?

•

1kateqoriyaya
5kateqoriyaya
4kateqoriyaya
3 kateqoriyaya
2 kateqoriyaya

135 Maşınların layihәlәri hazırlanarkәn әn texniki tәlәblәrlә yanaşı әsas hansı amil nәzәrә
alınmalıdır?

•

Estetik amil
Maliyyә amili
Insan amili
Iqtisadi amil
Ekoloji amil

136 Yük qaldırıcı krana statik sınaq 1ci dәfә nә vaxt aparılır?

•

Tәmirdәn sonra
Tәzә quraşdırıldıqda
Cari tәmirdәn keçdikdә
Aqreqatları dәyişdirildikdә
Ilk dәfә texniki şәhadәtnamә tәrtib etdikdә

137 Elektrik cәrәyanı ilә zәdәlәnmәyә tәhlükәsizlik dәrәcәsinә görә bütün istehsal binaları әsasәn
neçә kateqoriyaya bölünür vә bunlar hansılardır:

•

İki kateqoriyaya
Altı kateqoriyaya
Beş kateqoriyaya
Dörd kateqoriyaya
Üç kateqoriyaya

138 Elektrik travması gәrginliyi neçә volt olan dәyişәn cәrәyan şәbәkәsindә әmәlә gәlir:

•

Gәrginliyi 1000 volta qәdәr olan
Gәrginliyi 500 volta qәdәr olan
Gәrginliyi 400 volta qәdәr olan
Gәrginliyi 700 volta qәdәr olan
Gәrginliyi 800 volta qәdәr olan

139 Radioaktiv maddәlәrdәn ayrılan İonlaşdırıcı şüalar neçә qrupa ayrılır.Bunlar hansılardır:
Bir qrupa
Beş qrupa
Dörd qrupa
Üç qrupa

•

•

İki qrupa

140 İnduksiya periodu nәdir?

•

Qızdırılmağa başladığı andan alovlanma vaxtına qәdәr olan müddәtdir
Mayenin buxarlanma vaxtına qәdәr olan vaxtdır
Mayenin qaynama vaxtına qәdәr olan vaxtdır
Qazların aşağı alışma konsentrasiya hәddidir
Qazların yuxarı alovlanma konsentrasiya hәddidir

141

•
142 İstehsalat binasının daxilindә baş verә bilәcәk partlayışdan dağılmaması üçün nә tәdbir
görülmәlidir?

•

onun sәthindә tezaçılabilәn pәncәrәlәr, qapılar, yüngül yanmayan materialdan ibarәt mәhdudlaşdırıcı panellәr
yerlәşdirilmәlidir
bina әtrafında bәndlәrin çәkilmәsi
bina әtrafında ildırım ötürәnlәrin quraşdırılması
bina әhatәsindә yanğınsöndürәn briqadanın çağırılması
bina daxilindә tәzyiqin azalmasını tәmin etmәli

143 Qoruyucu membranların әsas vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

Tәzyiq altında olan mayenin hәcminin artirılması
İşçi tәzyiqi azaltmaq
Qoruyucu membran tutum vә avadanlıqları arasıkәsilmәdәn artan tәzyiq tәsirindәn dağılmadan qoruyur
Tәzyiq altında olan mayenin hәcminin azaldılması
Tәzyiq altında hәrәkәt edәn mayenin sürәtini azaltmaq

144 Sprinker nәdir?

•

OP5 odsöndürәnlәr
OU2 odsöndürәnlәr
Sprinker zәrbә tәsirli avtomatik klapanla açılan sәpәlәyicidir. Yarıq ölçüsü xüsusi seçilmiş böyük rozet
müntәzәm suvarmanı tәmin edir
OU5 odsöndürәnlәr
OU8 odsöndürәnlәr

145 İnşaat maşınlarının istismarı zamanı tәhlükәli zonaya düşmәmәk üçün hansı qurğulardan istifadә
edilir?

•

Tәnzimlәyici qurğulardan.
Qoruyucu qurğulardan;
İstismar qurğularından;
Yuyucu qurğulardan;

Kәsici qurğulardan;

146 Oxlu kranların aşmaması üçün hansı qurğulardan istifadә edilir?

•

Yuyucu qurğulardan.
Yükün ağırlığını tәnzimlәyәn qurğulardan;
Qoruyucu qurğulardan;
Kәsici qurğulardan;
İstismar qurğularından;

147 Yanma istiliyi nә demәkdir?

•

Vahid miqdarda yanar maddәnin yanmasından ayrılan istiliyә
Qәrarlaşmış yanma zamanı ayrılan istilik
Fasilәsiz istilik ayrılması ilә gedәn yanma prosesi
10 kq maye yanacağın yanmasından ayrılan istilik
5 kq bәrk yanacağın yanması zamanı ayrılan istilik

148 Materialın yanma qabiliyyәtini xarakterizә edәn әsas göstәrici nәdir?

•

149 Ayrıayrı maddәlәrin aşağı konsentrasiya partlayış hәddi necә tapılır? N – 1 mol qazın yanması
üçün lazım olan oksigen atomlarının miqdarıdır.

•

150 Yer üzәrindә yerlәşәn uzun çubuq, boru, zolaq, kabeldәn ibarәt tәk yerlәbirlәşdiricidәn axan
cәrәyana göstәrilәn müqavimәt belә tәyin edilir:

•

151 Elastik materialdan hazırlanmış membran lövhәnin qalınlığı necә tәyin edilir?

•

152 Qazhava qarışığında bir neçә komponent iştirak edәrsә qarışığın partlayış hәddi necә tapılır?

•

153 Tәzyiq altında olan qabın qeydiyyatı vә texniki müayinәsi kim tәrәfindәn aparılmalıdır?

•

Fövqәladә Hallar Nazirliyi
Müәssisәnin rәhbәrliyi tәrәfindәn
Әmәk mühafizәsi şöbәsi
Sәnayedә işlәrin tәhlükәsiz görülmәsi vә Dağ Mәdәn Nәzarәti Dövlәt Agentliyi tәrәfindәn

•

Әmәk vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyi

154 Tәzyiq altında işlәyәn qablara hansı qablar aid edilir?

•

Daxilindә kimyәvi vә istilik proseslәri gedәn, hәmçinin sıxılmış, hәll olmuş maye qazları vә mayelәri tәzyiq
altında saxlayan qablar
Daxilindә termiki proses gedәn qablar
Daxilindә izobatik proseslәr gedәn qablar
Daxilindә adiabatik proseslәr gedәn qablar
İstilik proseslәr gedәn qablar

155 Partlayışlı yanma nә vaxt baş verә bilәr?

•

1 kq maye 1 m3 hava ilә qarışdırılaraq yanma zonasına verildikdә
Yanar qaz vә buxar qabaqcadan hava ilә müәyyәn nisbәtdә qarışdırılıb alışma impulsuna yaxınlaşdırdıqda
Yanar maye vә qaz bir başa yanma zonasına verildikdә
Yanar buxar vә qaz qabarcıqları әvvәlcәdәn müәyyәn qәdәr qızdırılaraq yanma zonasına verildikdә
1 kqdan çox yanar maye vә hava qarışığı yanma zonasına verildikdә

156 Açıq qabda alışma temperaturu neçә dәrәcә olduqda maye tezalışan maye adlandırılır?

•
157 Qaynama temperaturu mәlum olduqda alışma temperaturu necә tapılır?

•

158 Doyma buxar tәzyiqindәn asılı olaraq alışma temperaturu necә tapılır?

•

159 Soyumaqda olan cisimlәrdәn ayrılan istiliyin miqdarı necә tapılır?

•
160 I sinif partlayış tәhlükәli tozlara hansı tozlar aid edilir?

•
161 Torpağa basdırılmış tәk yerlәbirlәşdiricidәn axan cәrәyana göstәrilәn müqavimәt necә tәyin
olunur ?

•

162 Bәdbәxt hadisәdәn müәssisәyә dәyәn illik maddi zәrәr aşağıdakı düsturların hansı ilә tәyin edilir?

•
163 Qeyri – normal meteoroloji şәrait istehsalatda tәsadüf edilәn istehsal zәrәrlәrinin hansı qrupuna
daxildir

•

İstehsalat texnologiyasından
İstehsal prosesinin xüsusiyyәtindәn asılı olan zәrәrlәr qrupuna
Әmәk prosesinin xüsusiyyәtindәn asılı olan zәrәrlәr qrupuna
İstehsalat binalarınn ümumi mәişәt avadanlıqlarındakı çatışmamazlıqdan.
İstehsal binalarının hәcmindәn

164 Antoqonist zәhәrli maddәlәr hansı maddәlәrdir?

•

Orqanizmdә yığılan yüksәk molekullu maddәlәr
Orqanizmdә yığıldıqda biri digәrinin tәsirini azaldan maddәlәr
Orqanizmdә yığıldıqda biri digәrinin tәsirini artıran maddәlәr
Orqanizmdә yığılan neytral maddәlәr
Orqanizmdә yığılan az molekullu maddәlәr

165 Vatt üsulu ilә süni işıqlandırmanın hesablanmasında istifadә olunan düstur hansıdır?

•
W=10ESK

166 Sәnaye müәssisәsi әrazisindә bina vә qurğuların tikinti sıxlığı normasına uyğun gәlәn rәqәm
hansıdır?

•

10 – 20%.
40 – 60%;
20 – 30%;
30 – 40%;
70 – 80%;

167 I sinif tәhlükәli maddәlәrin yol verilәn qatılığı (YVQ) nә qәdәr olmalıdır?

•

168 II sinif tәhlükәli maddәlәrin yol verilәn qatılığı (YVQ) nә qәdәr olmalıdır?

•

169 III sinif tәhlükәli maddәlәrin yol verilәn qatılığı (YVQ) nә qәdәr olmalıdır?

•

170 IV sinif tәhlükәli maddәlәrin yol verilәn qatılığı (YVQ) nә qәdәr olmalıdır?

•

171 Orqanizmin eyni üzvünә tәsir edәn müxtәlif maddәlәr necә adlanar?

•

Qrup halında tәsir.
Birgә tәsir;
Tәcrid olunmuş;
Tәk – tәk tәsir;
Öz – özünә tәsir;

172 Tozların tәmizlәnmәsi üçün neçә üsuldan istifadә edilir?

•

6
2
3

4
5

173 İstehsalatda tozlar havadakı vәziyyәtinә görә neçә qrupa bölünür?

•

6
2
3
4
5

174 Otaq yandan tәbii işıqlandırıldıqda tәbii işıqlandırma әmsalının norması necә müәyyәn edilir?

•

Emal edilәn detalın ölçüsünә әsasәn
Tәbii işıqlandırma әmsalının orta qiymәtinә әsasәn
Әks olunan şüaların tәsirinә әsasәn
Fonun işıqlılığına әsasәn
Tәbii işıqlanma әmsalının minimum qiymәtinә әsasәn

175 Titrәyişә qarşı әsas tәşkilatı tәdbirә nә aid edilir?

•

Operator vә maşinistin iş yerinin izolә edilmәsi
Avadanlığın mexaniki möhkәmliyini artırmaq
Birlәşdirilmә xәtlәrinin hermetikliyini bәrpa etmәk
Titrәyiş avadanlıqlarının uzaqdan idarә olunması
Titrәyişi söndürәn vasitәlәrin tәtbiqi

176 Texniki tәhlükәsizlik baxımından konstruktiv normalara aiddir:

•

Elektrik gәrginliyini mәhdudlaşdıran
Nәqliyyat yollarının, keçidlәrin, binalararası mәsafәlәrin ölçülәri
Sürәti mәhdudlaşdırıcılar
Tәzyiqi mәhdudlaşdırıcılar
Avadanlığın, çәpәrlәrin qoruyucu vasitәlәrin tәhlükәsizliyi tәmin edәn hesablama vә ölçülәri normaları

177 İş zonası havası dövlәt standartlarına әsasәn nәdәn asılı olaraq normallaşdırılır?

•

İşçinin geyimindәn
İlin dövründәn, işin ağırlıq dәrәcәsindәn
İşçinin yaşından
İşçinin çәkisindәn
İşçinin stajından

178 III sinif sanitar mühafizә zonasının ölçüsü neçә metr olmalıdır?

•

100m
300m
400m
200m
500m

179 IV sinif sanitar mühafizә zonasının ölçüsü neçә metr olmalıdır?

•

300m
100m
200m

50m
250m

180 V sinif sanitar mühafizә zonasının ölçüsü neçә metr olmalıdır?

•

200m
50m
100m
25m
150m

181 Müәssisә әrazisindә avtomobil yolunun işlәk hissәsinin eni (B1) birtәrәfli hәrәkәt üçün hansı
düsturla hesalanır?

•

182 Orqanizmin ayrı – ayrı üzvünә tәsir edәn müxtәlif maddәlәr necә adlanar?

•

Qrup halında tәsir.
Tәcrid olunmuş;
Birgә tәsir;
Tәk – tәk tәsir;
Öz – özünә tәsir;

183 Nәzarәt ölçmә cihazları iş yerindәn әn çox neçә m yuxarıda yerlәşdirilmәlidir?

•

1,8m
3m
2m
1m
1,5m

184 Müәssisә әrazisindә avtomobil yolunun işlәk hissәsinin eni ikitәrәfli hәrәkәt (B2) üçün hansı
düsturla hesalanır?

•

185 İnsan eşitmә orqanı vasitәsilә ümumi mәlumatlarln neçә %ni qәbul edә bilir?

•

10%ni
50%ni
40%ni
30%ni
20%ni

186 Sәsin ucalığını xarakterizә edәn tezlik vahidi nәdir:

•

Fon
Amper
Volt
Hers
Desibel

187 Titrәyişlәr insan orqanizminә neçә istiqamәtdә (müstәvidә) tәsir edir vә bunlar hansılardır:

•

Bir istiqamәtdә
Beş istiqamәtdә
Dörd istiqamәtdә
Üç istiqamәtdә
İki istiqamәtdә

188 İnsanın eşitmә orqanına tәsir edәn sәsin gurluq sәviyyәsinin aşağı hәddi vә yuxarı zәrәrli hәddi
nә qәdәr olmalıdır:

•

0…..130 db
0…..70 db
0…..80 db
0….100 db
0….120 db

189 Sensibl maddәlәrә aid edilir:

•

Fosgen
Civә
Asbest toru
Xlor
Ammonyak

190 İnsanların yanğın zamanı bima vә qurğulardan köçürülmәsi üçün әsas tәlәblәr neçәdir?

•

3
6
5
4
7

191 Yanğın zaman müәyyәn vaxt әrzindә insanların tәhlükәsiz hәrәkәtini tәmin edәn vә köçürülmә
çıxışlarına gedәn yollar necә adlanır?

•

Xaricә çıxış yolu.
Köçürülmә yolları;
Giriş yolları;
Çıxış yolları;
Hәyәtә çıxan yol;

192 Şüalanma dozasının neçә növü var?

•

6 növü;
3 növü;
2 növü;
4 növü;
5 növü;

193 İonlaşma şüalanmalarının tәsirini qiymәtlәndirәn kәmiyyәt hansıdır?

•

Tәbii işıqlanma dozası.
Şüalanma dozası;
İşıqlanma dozası;
Sәs –küy dozası;
Titrәyiş dozası;

194 Beta şüalanma nәdәn ibarәtdir?

•

Maddәnin buraxdığı heliumun nüvә atomları axınından.
Radioaktiv parçalanmadan yaranan elektron vә pozitonlardan;
Nüvә reaksiyaları prosesindә bir atomun digәrinә çevrilmәsi nәticәsindә yaranan yüksәk tezlikli elektromaqnit
şüalanmasında;
Elektrik vә maqnit sahәsinin gәrginliyindәn;
Müәyyәn elektron axını ilә bombarduman edilmәsindә yaranan yüksәk tezlikli elektomaqnit dalğalarından;

195 İonlaşdırıcı şüalanma neçә cür olur?

•

6
4
5
3
2

196 Yanğın zamanı köçürülmә yollarındakı qapı vә keçidlәrin hündürlüyü neçә metrdәn az
olmamalıdır?

•

5 m.
2 m;
4 m;
1 m;
3 m;

197 Müәssisәdә tәlәb olunan xüsusi geyim ayaqqabı vә mühafizә vasitәlәrinin hәqiqi sayı aşağıdakı
düsturların hansı ilә tәyin edilә bilәr?

•

198 Xüsusi geyimlәrin hәqiqi sayı hansı düsturla tәyin edilir

•

199 Binanın ümumi istilik itkisini hesablamaqdan ötrü aşağıdakı düsturlardan hansından istifadә
edilir?

•

•

200 Binanın xarici mühitindә itәn istiliyin miqdarını tәyin etmәk üçün aşağıdakı düsturların hansı
doğrudur?

•

201 Qapalı tutumlarda hermetiklik dәrәcәsinin göstәricisi olan tәzyiq düşküsü necә tapılır?

•
202 Yerlәbirlәşdiricilәrin sayı necә tapılır?

•
203 Tәzyiq altında olan qablara daxili vә xarici vәziyyәtinә baxış müddәti nә qәdәr olmalıdır?

•

İldә bir dәfә
İki ildәn bir
Üç ildәn bir
Dörd ildә bir dәfәdәn az olmamaqla
Altı aydan bir

204 Qab dağıldıqda qazın adiabatik genişlәnmәsi zamanı görülәn iş necә tәyin edilir?

•

205 Aspirasiyalı psixrometrdә nәyә әsasәn alınan nәticә daha dәqiq olunur?

•

Psixrometrdә hava axınının verilmә vaxtından asılı olaraq temperatur yuxarı qalxır.
Psixrometrin üst hissәsindә ventilyator qurulmuşdur ki, bu da hava axınının sürәtinin (4 m/san) termometrin
әtrafında sabit saxlayır;
Psixrometrin üst hissәsindә qoyulmuş ventilyator temperatoru aşağı salır;
Psixrometrin üst hissәsindә qoyulmuş ventilyator temperatoru yuxarı qaldırılır;

Psixrometrdә hava axınının verilmә vaxtından asılı olaraq temperatur aşağı düşür;

206 Xarici mühitin temperaturu 16 – 20 dәrәcә C olduqda yüksәk nәmlik insan hәyatı üçün dözülmәz
olur?

•

31 – 32 dәrәcә C
16 – 20 dәrәcә C
20 – 25 dәrәcә C
20 – 22 dәrәcә C
30 – 31 dәrәcә C

207 Üçüncü sinif zәrәrli istehsal müәssisәlәrin qoruyucu sanitariya zonasının eni (metrlә)

•

50
300
500
1000
100

208 Tәhlükәsizliyi tәmin edәn parametrik normalara aiddir:

•

Avadanlığın nәql edilmәsini tәmin edәn normalar
Avadanlığın möhkәmliyini tәmin edәn normalar
Sürәti, tәzyiqi, temperaturu vә s. mәhdudlaşdıran normalar
Nәqliyyat yollarının, keçidlәrin, binalararası mәsafәlәrin ölçülәrinin normaları
Avadanlığın, çәpәrlәrin qoruyucu vasitәlәrin tәhlükәsizliyi tәmin edәn hesablama vә ölçülәri normaları

209 İşıq seli üsulu ilә süni işıqlandırmanın hesabında bir lampanın işıq seli necә tәyin edilir?

•

210 Kәskin zәdәlәnmәlәr neçә әmәlә gәlir?

•

Tәmiz havanın tәsiri altında
Qısa müddәt әrzindә böyük miqdar maddәnin tәsiri altında;
Uzun müddәt insan orqanizminә kiçik miqdarda daimi tәsirdә;
Normal şәraitdә maddәnin tәsirindәn;
Zәhәrli maddәlәrin miqdarı normadan az olduqda;

211 Travmatizmin tezlik göstәricisi aşağıdakı düsturların hansı ilә tәyin edilir?

•

212 Travmatizmin ağırlıq göstәricisi aşağıdakı düsturların hansı ilә tәyin edilir?

•

213 Orqanizmin oksigen tәlәbatını tәmin etmәk üçün tәlәb olunan tәmiz havanın hәcmini hansı
düsturla hesablayırlar

•

214 Mәişәtlә әlaqәdar bәdbәxt hadisәlәr hansı aktla rәsmilәşdirilir?

•

BT formatı
AB formatı
AS formatı
AD formatı
BE formatı

215 N1 formalı akt tәdqiqat materialları ilә birlikdә müәssisәdә neçә il saxlanılmalıdır?

•

45 il
20 il
30 il
35 il
40 il

216 Müdiriyyәt N1 formalı aktın tәrtib olunmasından imtina edәrsә,zәrәrçәkmiş şәxsin bu haqda
şikayәt әrizәsinә neçә günә hәnkarlar komitәsi baxıb rәy vermәlidir?

•

6 günә
15 günә
10 günә
8günә
7günә

217 İstehsalatda tәsadüf edilәn istehsal zәrәrlәri neçә qrupa bölünür

•

2qrupa
6qrupa
7qrupa
8qrupa
3qrupa

218 Orqanizmә oksigen tәlәbatını tәmin etmәk üçün bir nәfәr işçiyә tәlәb edilәn tәmiz havanın hәcmi
aşağıdakı düsturların hansı ilә tәyin edilir?

•

219 әmәk mühafizәsindә ümumilikdә bәdbәxt hadisәlәr neçә qrupa bölünür.

•

altı әsas qrupa
beş әsas qrupa
dörd әsas qrupa
üç әsas qrupa
iki әsas qrupa

220 İstehsalat ilә әlaqәdar zәdәlәrә nә aid edilir?

•

İşәgötürәnin yazılı sәrәncamına әsasәn, әmәk vәzifәsini şәxsi minik maşınında yerinә yetirdiyi vaxt işçinin
aldığı zәdә

Tәbii ölüm
İntihara cәhd
Cinayәt etdiyi zaman
Sәrxoş vәziyyәtdә iş gördükdә zәdәlәnmә

221 İstehsalatda baş verәn bәdbәxt hadisәlәr hansı halda İZ formalı aktla rәsmilәşdirilir?

•

İşçi aldığı zәdәdәn on iş günündәn artıq müddәtә әmәk qabiliyyәtini itirdikdә
İşçi aldığı zәdәdәn üç iş günündәn artıq müddәtә әmәk qabiliyyәtini itirdikdә
İşçi aldığı zәdәdәn beş iş günündәn artıq müddәtә әmәk qabiliyyәtini itirdikdә
İşçi aldığı zәdәdәn bir iş günündәn artıq müddәtә әmәk qabiliyyәtini itirdikdә
İşçi aldığı zәdәdәn yeddi iş günündәn artıq müddәtә әmәk qabiliyyәtini itirdikdә

222 İZ formalı akt kim tәrәfindәn tәrtib edilir?

•

Müfәttiş tәrәfindәn
İşәgötürәn tәrәfindәn komissiyanın tәhqiqat aktı әsasında
İşçi tәrәfindәn
Hәmkarlar tәşkilatları tәrәfindәn
Polis tәrәfindәn

223 İstehsalatda baş vermiş bәdbәxt hadisәlәrin sәbәblәri qrupuna aiddir:

•

Hәrbi
Tәbii
Texniki
Ekoloji
Sosial

224 Son illәr texniki vә sanitariya – gigiyena sәbәblәrdәn baş verәn bәdbәxt hadisәlәrin azaldınması
nә ilә izah edilir?

•

Texnikadan düzgün istifadә edilmәmәsi ilә.
Elmi texniki tәrәqqinin sürәtlә inkişafı ilә;
Maşınların düzgün idarә edilmәsi ilә;
Әmәyin mühafizә qaydalarına düzgün riayәt edilmәsi ilә;
Sanitar – gigiyenik qaydalara düzgün riayәt edilmәmәsi ilә;

225 Zәrәrlәrlәrin neçә faizi tәşkilatı vә şәxsi sәbәblәrdәn baş verir?

•

90
70
60
80
50

226 Zәrәrlәrlәrin neçә faizi tәhlükәsizlik qaydalarına riayәt olunmamasından baş verir?

•

20
14
10
12
15

227 Zәrәrlәrlәrin neçә faizi ehtiyatsızlıqdan, mühafizә vasitәlәrindәn qeyri – düzgün istifadә

edilmәdikdәbaş verir?

•

10
13
15
12
14

228 Zәhәrlәnmә zamanı tibbi müәssisәnin hәkimi hara mәlumat vermәlidir?

•

Dövlәt müfәttişliyinә.
Yerli sanitariya epidemiologiya stansiyasına (SES);
Tibbi müәssisәsinә;
Rәhbәrliyә;
Sex rәisinә;

229 әmәk gigiyenası nәyi öyrәdir?

•

Nәqliyyat hadisәsinin sәbәbini öyrәnәn elmdir.
Әmәk prosesinin vә istehslat mühitinin insanın işgüzarlığına vә sağlamlığına tәsirini öyrәdәn elmdir;
İstehsalat prosesini öyrәnәn elmdir;
Bәdbәxt hadisәnin sәbәbini öyrәnәn elmdir;
Yanğın tәhlükәsizliyini öyrәnәn elmdir;

230 İstehsalat sanitariyası nә demәkdir?

•

İstehsalatda bәdbәxt hadisәnlәrin sәbәbini öyrәnәn elmdir;
Zәhәrli istehsalat amillәrinin tәsirini qarşısını alan tәşkilatı, gigiyenik vә sanitariya texniki tәdbirlәr sistemidir;
Yanğının qarşısını alan texniki tәdbirlәr sistemidir;
Bәdbәxt hadisәnin qarşısını alan texniki tәdbirlәr sistemidir;
Nәqliyyat hadisәsinin qarşısını alan texniki tәdbirlәr sistemidir;

231 Açıq havada işlәr aparılarkәn sanitar – gigiyena mәsәlәlәrinin hәllini çәtinlәşdirәn neçә sәbәb
var?

•

8
2
1
4
3

232 Sәnaye müәssisәlәrindә sağlam – gigiyenik şәrait yaratmaq mәqsәdi ilә layihәlәrdә hansı otağın
olması nәzәrdә tutulmalıdır?

•

Sәhiyyә mәntәqәsi.
Sanitariya – mәişәt otaqları;
İdman zalı;
Oxu zalı;
Oxu vә idman zalı;

233 әmәyin vә istehsalat şәraitinin işçilәrin işgüzarlığı vә sağlamlığına tәsirini öyrәnәn elm vә ya
sistem hansıdır?

•

Tibb.
Әmәyin gigiyenası;

İstehsalat sanitariyası;
Hüquq;
Ekologiya;

234 Tikinti meydançasının tәşkili zamanı hansı işin görülmәsi baş planda nәzәrdә tutulur?

•

Çәpәrlәmә.
Әhalinin yerlәşdirilmәsi;
Axıntı suların kәnarlaşdırılması;
Müvәqqәti nәqliyyat yollarının çәkilmәsi;
İşıqlandırmaq;

235 Müәssisәnin әrazisindә tikililәr vә istehsalat qurğular planlaşdırıldıqda nә nәzәrә alınmalıdır?

•

Qaz tәminatı.
Külәyin istiqamәti vә binaların işıqlandırılması;
Titrәyişlәr;
Maşınların hәrәkәti;
Elektrik xәtlәri;

236 Pәncәrә oyuqlarından işıqlanan binalar arasındakı sanitariya mәsafәsi nә qәdәr olmalıdır?

•

17 m olmalıdır;
Qarşıdakı binanın hündürlüyündәn vә ya 12 m – dәn az olmamalıdır;
15 m olmalıdır;
Qarşıdakı binanın hündürlüyündәn olmamalıdır;
18 m olmalıdır;

237 Tüstü, qaz vә toz istehsalat zәrәri buraxan müәssisәdә yaşayış binalarının hansı hissәsindә
yerlәşdirilmәlidir?

•

Yaşayış binalarının solunda.
Yaşayış binalarının külәk tutulmayan tәrәfindә;
Yaşayış binalarının külәk tutan tәrәfindә;
Yaşayış binalarının arxa tәrәfindә;
Yaşayış binalarının sağında;

238 Sәnaye müәssisәlәri, istehsalat vә sanitariya – mәişәt otaqlarının layihәlәndirilmәsindә әsasәn
neçә tәlәb irәli sürülür?

•

9
10
8
7
11

239 Kәskin peşә xәstәliyinә aid edilir:

•

Zәrәrli istehsalat alimlәrinin işçiyә on iş növbәsindәn artıq olmayan müddәtdә tәsiri nәticәsindә әmәlә gәlәn
xәstәlik
Zәrәrli istehsalat amillәrinin işçiyә bir iş növbәsindәn artıq olmayan müddәtdә tәsiri nәticәsindә әmәlә gәlәn
xәstәlik
Zәrәrli istehsalat alimlәrinin işçiyә üç iş növbәsindәn artıq olmayan müddәtdә tәsiri nәticәsindә әmәlә gәlәn
xәstәlik
Zәrәrli istehsalat alimlәrinin işçiyә beş iş növbәsindәn artıq olmayan müddәtdә tәsiri nәticәsindә әmәlә gәlәn
xәstәlik

Zәrәrli istehsalat alimlәrinin işçiyә yeddi iş növbәsindәn artıq olmayan müddәtdә tәsiri nәticәsindә әmәlә
gәlәn xәstәlik

240 Azәrbaycan әrazisindә әmәk vәzifәsini yerinә yetirәrkәn xarici ölkә vәtәndaşları ilә baş vermiş
bәdbәxt hadisә necә tәhqiq edilir?

•

Azәrbaycan Respublikasının әmәk vә әmәyin mühafizәsi sahәsindә tәrәfdar çıxdığı Beynәlxalq sazişdә
nәzәrdә tutulmuş qaydalar әsasında
Xarici tәşkilatın tәklifi әsasında
İşçinin vәkilinin göstәrişi әsasında
Xarici Dövlәtdә mövcud olan qanunvericilik әsasında
Müәssisәnin hәmkarlar vә әmәyin mühafizәsi şöbәsinin birgә qәrarından

241 İzafi nәmliyә görә tәlәb olunan hava sәrfi

•

242 Havanın nisbi nәmliyi doymuş su buxarı tәzyiqi ilә necә ifadә edilir?

•

243 Sexә daxil olan zәrәrli qazın miqdarı(q, q/saat) mәlum olarsa tәlәb olunan hava sәrfi necә tapılır?

•

•

244 Monoqrafik tәhlil üsulu ilә nә öyrәnilir?

•

Әmәk qanunvericiliyi
İstehsal obyektlәrindә potensial tәhlükәli vә zәrәrli amillәr, texnoloji prosesin istehsalat sanitariyası vә
tәhlükәsizlik texnikası tәlәblәrinә uyğunluğu
Tәhlükәsizlik texnikası qaydaları
Yanğın tәhlükәsizliyi normaları
Әmәk tәhlükәsizliyi standartları

245 İlkin tәlimat hansı halda keçirilir?

•

Sexin rәisi istәdiyi hallarda
Qәza baş verdikdәn sonra
İşçi xәsarәt alandan sonra
İşçi sәrbәst işә başlayandan әvvәl, bilavasitә iş yerindә
İşçi işә qәbul edildikdә tәhlükәsizlik texnikası şöbәsindә

246 Sahә qaydaları hansı sahәlәri әhatә edir?

•

Elektrik tәhlükәsizliyi qaydaları
Bir neçә müxtәlif sahәlәrin tәhlükәsizliyi qaydaları
Spesifik xüsusiyyәtlәrinә görә ayrıayrı tәsәrrüfat sahәlәrini әhatә edir
Partlayış işlәrinin tәhlükәsizliyi qaydaları
Yükqaldırıcı kranların tәhlükәsizliyi qaydaları

247 Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә әsasәn peşә xәstәliyi dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

Zәrәrli әmәk şәraitinin insan orqanizminә tәsiri nәticәsindә әmәlә gәlәn xәstәliklәr
Vәrәm xәstәliyi
Qara yara xәstәliyi
Vәba xәstәliyi
Qrip xәstәliyi

248 Xroniki peşә xәstәliyi nә vaxt yaranır?

•

İlan vurma hallarında
Elektrik cәrәyanı vurduqda
Hәrәkәt edәn maşın vә mexanizmlәrin tәsirindәn zәdәlәnmә hallarında
Zәrәrli istehsalat amillәrinin uzunmüddәtli tәsirindәn yaranır
İldırım vurma hallarında

249 İnsan orqanizminin elektrik müqavimәti әsasәn hansı orqanların müqavimәtindәn ibarәtdir?

•

•

dәrinin vә daxili orqanların
beynin
әlin
ayağın
gözün

250 Öldürücü cәrәyan hansı mA qiymәtindәki cәrәyana deyilir?

•

100mAdan yuxarı qiymәtdәki
30 mAdan yuxarı qiymәtdәki
40mAdәn yuxarı qiymәtdәki
60mAdan yuxarı qiymәtdәki
80mAdan yuxarı qiymәtdәki

251 Dәyişәn cәrәyanın hansı qiymәtindә sinir sistemi pozulmadığı üçün insan özözünü cәrәyan
keçirәn hissәdәn ayrıla bilir?

•

50........... 55mA
15..............20mA
25..............30mA
10............15mA
40.......... 45 mA

252 Siqnalizasiya sistemi neçә tipdә qurulur?

•

6 tipdә
2 tipdә
3tipdә
4 tipdә
5 tipdә

253 Bloklama quruluşları tәsir prinsipinә görә neçә qrupa bölünür?

•

2 qrupa
8 qrupa
6 qrupa
5 qrupa
4 qrupa

254 Mühafizә sıfırlanmasında mәqsәd nәdir?

•

dövrәni açmaq
gәrginliyi azaltmaq
gәrginliyi artırmaq
müqavimәti çox olan ikinci budaq yaratmaq
müqavimәti az olan ikinci budaq yaratmaq

255 İnsan beyninә tәsir edәn mәlumatlar axını hansı vahidlә ölçülür?

•

bit gün
bit/m
bit/dәq
bit/san
bit/saat

256 Aşağıdakı hansı obyekt vә qurğuları yanğın zamanı su vә onun buxarı ilә söndürmәk olmaz?

•

Yanan mayelәri.
Gәrginlik altında olan yanan elektrik qurğularını;
Yanan binaları;
Yanan arakәsmәni;
Yanan nәqliyyat vasitәlәrini;

257 Yanğınların söndürülmәsi üçün neçә üsuldan istifadә edilir?

•

3
6
5
7
4

258 Yanğın zamanı insanlar binadan neçә mәrhәlәyә köçürülür?

•

5
3
4
1
2

259 Udulmuş şüalanma dozasının köhnә vahidi necәdir?

•

C/kq.
Rad;
Qrey;
Ber;
Bekker (Bk);

260 Yükqaldırıcı maşınlar layihә edildikdә vә hazırlandıqda hansı tәhlükәsizlik tәdbirlәri hәyata
keçirilmәlidir?

•

Yalnız yükqaldırıcı maşın әylәc sistemi ilә tәchiz edilmәlidir
Yalnız yük mәhdudlaşdırıcı tәrtibatla tәmin edilmәlidir
Yalnız yükün qaldırılma hündürlüyünü mәhdudlaşdıran tәrtibatla tәmin edilmәlidir
Hәrәkәt etdirici vә ötürücü mexanizmlәr çәpәrlәnmәli, elektrik dövrәsini avtomat qıran tәrtibatdan vә s.
Yalnız siqnallaşdırıcılarla tәchiz edilmәlidir

261 Sәs küylә mübarizәyә әsasәn neçә cür tәlәb verilә bilәr?

•

1 cür tәlәb
4 cür tәlәb
3 cür tәlәb
5cür tәlәb
2 cür tәlәb

262 Sәsküyün gurluq sәviyyәsi nә ilә ölçülür?
Vt
Hs
Bel(b)
Fon

•

•

Db(desibel)

263 Titrәyişlәr insan orqanizminә neçә istiqamәtdә tәsir göstәrir?

•

1 istiqamәtdә
5 istiqamәtdә
4 istiqamәtdә
2 istiqamәtdә
3 istiqamәtdә

264 Aşağıda adları qeyd olunan ölçü vahidlәrindәn hansı ilә insan beyninin buraxma qabiliyyәti
ölçülür:

•

Radian
Amper
Volt
Bit
Vatt

265 İnsanın qol boyun orqanı arasında cәrәyan axdıqda nә vәziyyәtә düşür?

•

Dili tutulur
Başı ağrıyır
B) Sinir sistemi pozulur
Iflic olur
Kor olur

266 İstehsalat binalarında şüşәbәndlәrin şüşәli sahәsi aşağıdakı düsturların hansı ilә tәyin edilir?

•

267 Süni işıqlandırma vaxtı közәrmә lampalarında mühafizә bucağı aşağıdakı düsturların hansı ilә
tәyin edilir?

•

268 Orta işıqlandırma aşağıdakı düsturların hansı ilә tәyin edilir?

•

269 Hәqiqi işıqlanma aşağıdakıların hansı ilә hesablanır?

•

270 Projektorların sayı aşağıdakı düsturların hansı ilә tәyin edilir?

•

271 Qazhava qarışığının partlayışı zamanı yaranan tәzyiq belә tәyin edilir?

•

272 Kövrәk materialdan hazırlanmış membran lövhәnin qalınlığı necә tәyin edilir?

•

273 Yükqaldırıcı maşınların statiki yükә sınağı zamanı götürülәn yük nominal yükdәn neçә faiz çox
olmalıdır?

•
274 Odadavamlılıq dәrәcәsi necә tәyin edilir?

•

Binaların elementlәri üçün odadavamlılıq әmsalının qiymәtinin tәyini
Yaşayış binalarının odadavamlılıq dәrәcәsi onun tutduğu sahәdәn vә mәrtәbәlәrin sayından asılıdır
İctimai binaların odadavamlılıq dәrәcәsi mәrtәbәlәrin sayından vә sahәsindәn asılı olaraq müәyyәn edilir
Natural halda hazırlanmış konstruksiya xüsusi sobalarda müәyyәn normada yüklәnmәklә sınaq edilir
Binaların odadavamlılıq dәrәcәsi yanğının otaq daxilindә davamiyyәt müddәti tәyin edilir

275 Mәşәl qurğusuna göndәrilәn qazın ümumi miqdarı necә tәyin edilir? A – mәşәl qurğusuna
göndәrilәn qaz axınının bir saatdakı miqdarıdır

•

Q=1,2A•150
Q= 1,2A•100
Q=10 •1,2 A
Q=1,2A
Q=A•1,2•200

276 Tәbii işıqlandırma әmsalı aşağıdakı düsturların hansı ilә tәyin edilir?

•

277 İstehsalat binalarında pәncәrәlәrin ümumi sahәsi aşağıdakı düsturların hansı ilә hesablanır?

•

278 Pәncәrәlәrin ümumi sahәsi tәbii işıqlandırmada aşağıdakı düsturların hansı ilә tәyin edilir?

•
279 Travmatizmin yaranma sәbәblәri neçә üsulla öyrәnilir?

•

1 üsulla
5 üsulla
4 üsulla
3 üsulla
2 üsulla

280 Süni işıqlandırmanın hesablanma üsuluna aid edilir:

•

İşıqlandırma dәrәcәsi üsulu
İşıq seli üsulu
Lampa üsulu
Parlaqlıq üsulu
İşığı әksetmә üsulu

281 Bәdbәxt hadisәlәrin tәhqiqat materialları vә İZ formalı akt kim tәrәfindәn 45 il saxlanılmalıdır?

•

Zәrәrçәkәn işçi tәrәfindәn
Statistika idarәsi tәrәfindәn
Bәdbәxt hadisәni qeydә alan müәssisә tәrәfindәn
Arxiv tәrәfindәn
Nazirlik tәrәfindәn

282 Bәdbәxt hadisәlәrin texniki sәbәblәri qrupuna aiddir:

•

Görülәn işә rәhbәrliyin vә nәzarәtin olmaması
Texnoloji prosesin pozulması
Tәhlükәsizlik texnikası üzrә tәlimatların pozulması
Texnoloji prosesin tәkmil olmaması
Avadanlığın düzgün planlaşdırılmaması

283 Bәdbәxt hadisә zamanı tәrtib edilmiş İZ formalı akt neçә nüsxә tәrtib edilir?

•

3
5
6
7
8

284 Bәdbәxt hadisәlәr zamanı Topoqrafik üsulla nә tәhqiq edilir?

•

Müәssisәdә bir neçә il әrzindә zәdәlәnmәlәr haqqında toplanmış statistika materialları tәhqiq edilir.
Bәdbәxt hadisәlәr baş vermiş avadanlıqların yerlәşmә planları şәrti işarәlәr üzrә qeydә alınır vә tәhqiq edilir;
Әlverişsiz texniki mәnbәli amillәrin tәhlükәlilik dәrәcәlәri tәhqiq edilir;
Hadisә baş verdiyi yerdә әmәk vә texnoloji proseslәr, iş yeri, әmәyin santariya gigiyenik şәraiti, mühafizә
vasitәlәri vә s. birlikdә tәhqiq edilir;
Hadisәlәr xüsusiyyәtlәrinә görә qruplaşdırılaraq tәhqiq edilir;

285 Bәdbәxt hadisәlәr zamanı Texniki üsulla nә tәhqiq edilir?

•

Mühafizә vasitәlәri.
Әlverişsiz texniki mәnbәli amillәrin tәhlükәsizlik dәrәcәlәri;
İnsan – maşın istehsal münasibәti sistemlәri;
Hadisәlәrin baş vermәsinin avadanlıqların yerlәşmә planında şәrti işarәlәr üzrә qeydә alınması vә tәhqiq
edilmәsi;
Әlverişsiz meteroloji şәrait;

286 Erqonomik üsul vasitәsi ilә nә tәhqiq edilir vә öyrәnilir?

•

Әmәyin santariya gigiyenik şәraiti, mühafizә vasitәlәri.
İnsan – maşın istehsal mühiti;
Әlverişsiz texniki mәnbәli amillәr;
Müәssisәdә bir neçә il әrzindә zәdәlәnmәlәr haqqında toplanmış statistik materiallar;
Hadisә baş verdiyi yerdә әmәk vә texnoloji proseslәr, iş yeri, avadanlıqlar;

287 Xroniki zәhәrlәnmәlәr necә әmәlә gәlib?

•

Tәmiz havanın tәsiri altında.
Uzun müddәt insan orqanizminә kiçik miqdarda daimi tәsirdә;
Normal şәraitdә maddәnin tәsirindәn;
Zәhәrli maddәlәrin miqdarı normadan az olduqda;
Qısa müddәt әrzindә böyük miqdar maddәnin tәsiri altında;

288 Zәdәlәnmәlәr neçә qrupa bölünür?

•

8
2
4
3
5

289 Tibbi müәssisәnin hәkimi neçә saatdan sonra zәhәrlәnmә haqqında yerli sanitariya
epidemiologiya stansiyasına (SES) mәlumat göndәrmәlidir?

•

28
24
18
25
26

290 Peşә xәstәliklәri nә vaxt yaranır?

•

İş yerindәn qayıdarkәn;
Peşә zәhәrlәnmәlәrinin tәsiri nәticәsindә ;
Bәdbәxt hadisә nәticәsindә;
Müdriyyәtin tapşırığını yerinә yetirәrkәn;
Tәşkilatın nәqliyyatında fәhlә vә qulluqçuları iş yerinә apararkәn;

291 İstehsalat zәdәlәnmәlәri vә peşә xәstәliklәri neçә üsulla tәhqiq edilir?

•

9
8
4
7
6

292 Ağırlıq әmsalı hesabat dövründә neçә bәdbәxt hadisәyә düşәn iş gününün sayıdır?

•

1000
1
10
50
100

293 Tezlik әmsalı hesabat dövründә neçә nәfәr işçiyә düşәn bәdbәxt hadisәlәrin sayıdır?

•

3000
1000
100
10
2000

294 İstehsaltda bәdbәxt hadisәlәrin tәhqiqi vә uçotu haqqında әsasnamәyә әsasәn hansı bәdbәxt
hadisәlәr araşdırılır?

•

İntihar hadisәlәri zamanı.
Gün әrzindә istehsalatda vә ondan kәnarda, müdiriyyәtin tapşırığını yerinә yetirәrkәn, fәhlә vә qulluqçuları işә
aparıb gәtirәrkәn;
Tәbii ölüm;
Özünәqәsd;
Zәrәrçәkәnlәrin cinayәt törәdәrkәn aldıqdarı zәdә;

295 İstehsalat zәdәlәnmәlәrinin hansı psixofizioloji sәbәblәr qrupuna aiddir?

•

Әlverişsiz işıqlandırma.
İşçilәrdә özünә nәzarәtin zәiflәmәsi;
İş zonasının havasında zәrәrli qarışıqların norma hәddindәn artıq olması;

Şәxsi gigiyena qaydalarının pozulması;
Tәhlükәsizlik әmәk üsullarının işçilәrә lazımi qәdәr öyrәdilmәmәsi;

296 İstehsalat travmaları vә peşә xәstәliklәrinin sәbәblәrini neçә qrupa bölmәk olar?

•

8
4
5
6
7

297 Zәrәrli istehsalat amillәrinin tәsiri nәticәsindә inkişaf edәn xәstәlik hansı xәstәlik adlanır?

•

Qızılca xәstәliyi.
Peşә xәstәliyi;
Sarılıq xәstәliyi;
Soyuqdәymә xәstәliyi;
Şәkәr xәstәliyi;

298 Bәdbәxt hadisә vә istehsalat travmaları zamanı hansı hadisәlәr baş verir?

•

Tәbii hadisә.
İstehsalata әmәk tәhlükәsizliyi qaydalarının pozulması;
Sürüşmәlәr;
Zәlzәlәlәr;
Yağıntılar;

299 İki vә daha artıq adamın hәlak olması ilә nәticәlәnәn bәdbәxt hadisәlәr haqda lazım gәldikdә
hansı nazirliyә mәlumat verilir?

•

Daxili işlәr nazirliyinә.
AR Nazirlәr kabinetinә;
İqtisadi inkişaf nazirliyinә;
Turizm vә mәdәniyyәt nazirliyinә;
Fövqәladә hallar nazirliyinә;

300 İki vә daha artıq adamın hәlak olması ilә nәticәlәnәn bәdbәxt hadisәlәr zamanı hansı nazirlikdә
müzakirә olunur?

•

Hәmkarlar tәşkilatı.
AR Әmәk vә әhalinin sosial müdafiәsi nazirliyindә;
Fövqәladә hallar nazirliyindә;
İqtisadi inkişaf nazirliyindә;
Dövlәt әmәk müfәttişliyindә;

301 Komissiya tәrәfindәn tәklif edilmiş tәdbirlәrin yerinә yetirilmәsi vә әmәyin mühafizәsi
tәlәblәblәrinin yol verilmiş şәxslәrin cәzalandırılması barәdә müvafiq әmr kim tәrәfindәn
verilmәlidir?

•

Dövlәt әmәk müfәttişliyinin rәhbәri.
Müәssisәnin rәhbәri;
Sex rәisi;
Hәmkarlar tәşkilatı;
Әmәyin mühafizәsi komissiyanın sәdri;

302 Müәssisәnin müdiriyyәti İZ formalı akta әsasәn hansı komitәnin müәyyәn etdiyi formalar üzrә
zәrәrçәkәnlәr haqqında hesabat tәrtib edir?

•

Әmәk vә әhalinin sosial nazirliyi.
AR Dövlәt statistikası;
Dövlәt әmәk müfәttişliyi;
“Dövlәt daq” texniki nәzarәt;
Әmәk vә әhalinin sosial müdafiәsi;

303 Xüsusi tәhqiqat komissiyası sәdrinin sәrәncamı ilә hansı komissiya yaradıla bilәr?

•

Әmәk müfәttişliyinin rәisinin әmri ilә yaradılan komissiya.
Ekspert komissiyası;
Müәssisә tәrәfindәn yaradılmış komissiya;
Hәmkarlar komitәsi tәrәfindәn yaradılmış komissiya;
Müәssisәnin müdiriyyәti vә hәmkarlar komitәsi tәrәfindәn yaradılmış komissiya;

304 Komissiyanın üzvlәri kimlәrdәn yazılı vә şifahi izahat almaq hüququna malikdir?

•

Sex rәisindәn, şahidlәrdәn.
Müәssisәnin, onun struktur bölmәlәrinin rәhbәrliyindәn, şahidlәrdәn;
Xәsarәt alan şәxsdәn, sex rәisindәn;
Sex rәisindәn, hәmkarlar ittifaqı komitәsindәn;
Xәsarәt alan şәxsdәn, sex rәisindәn, hәmkarlar ittifaqı komitәsindәn;

305 Xüsusi tәhqiqat üzrә komissiyanın tәlәbi ilә müәssisәnin müdiri әsas neçә şәrti yerinә yetirmәyә
borcludur?

•

8
4
5
6
7

306 Ağır xәsarәtlәr, qrup halında ölümlә nәticәlәnmiş bәdbәxt hadisә müәssisnin rәhbәri hansı
tәşkilatlara gün әrzindә mәlumat verililmәlidir?

•

Daxili işlәr nazirliyinә.
Dövlәt әmәk müfәttişliyinә, yuxarı tәsәrrüfatlar orqanına, sahә hәmkarlar ittifaqına;
Tәhlükәsizlik nazirliyinә;
Dövlәt müdafiә nazirliyinә;
Tәhlükәsizlik vә müdafiә nazirliyinә;

307 Ağır xәsarәtlәr zamanı tәdqiqat komissiyası tәrәfindәn neçә әdәd xüsusi tәdqiqat aktı tәrtib
edilmәlidir?

•

9
5
6
7
8

308 Ağır xәsarәtlәr zamanı tәdqiqatlar komissiya tәrәfindәn neçә gün müddәtindә aparılmalıdır?
40

•

•

20
25
30
35

309 Dövlәt әmәk müfәttişliyinin yaratdığı komissiyanın tәrkibinә kimlәr daxil edilir?

•

Müәssisәnin mühasibat şöbәsinin rәhbәri.
Xәsarәt baş vermiş müәssisәnin yuxarı orqanının vә müәssisәnin rәhbәr vәzifәli nümayәndәsi, әmәyin
mühafizәsi komissiyanın sәdri;
Sex rәisinin hәmkarlar ittifaqı tәşkilatının nümayәndәsi;
“Dövlәt daq” texniki nәzarәt komissiyanın vә müәssisәnin rәhbәrinin nümayәndәsi;
Xәsarәt alan şәxsin vә hadisәnin şahidlәrinin nümayәndәsi;

310 Dövlәt әmәk müfәttişliyinin rәisinin әmri ilә yaranmış komissiyaya kim sәdrlik edir?

•

Müәssisәnin mühasibat şöbәsinin rәhbәri.
Baş әmәk müfәttişliyi;
Müәssisәnin hәmkarlar ittifaqı tәşkilatının sәdri;
Müәssisәnin rәhbәri;
Sex rәisi;

311 İZ formalı akta hansı rәy әlavә edilir?

•

Kadrlar şöbәsinin rәisinin rәyi.
Tibbi rәy;
Sex rәisinin rәy;
Müәssisә rәhbәrinin rәyi;
Hәmkarlar ittifaqı komitәsinin rәyi;

312 İZ formalı akta kimin izahatları әlavә edilmәlidir?

•

Әmәyin mühafizәsi komissiyasının nümayәndәsinә.
Şahidlәrin, zәrәrçәkәnin;
Müәssisәnin rәhbәrinin;
Hәmkarlar ittifaqı komitәsinin;
Sex rәisinin;

313 İZ formalı akt tәsdiq edilmәk üçün kimә göndәrilir?

•

Mühasibata.
Müәssisәnin rәhbәrinә;
Sex rәisinә;
Әmәyin mühafizәsi komissiyasının nümayәndәsinә;
Әmәk mühafizәsi xidmәtinin rәisinә;

314 İş rәhbәri bәdkәxt hadisә zamanı ilk növbәdә hansı vәzifәni yerinә yetirmәlidir?

•

Zәrәr çәkәnin evinә mәlumat vermәli
Zәrәrçәkәnә ilk yardım göstәrәrәk sәhiyyә mәntәqәsinә çatdırılmasını tәşkil etmәli vә bölmәnin rәhbәrinә
xәbәr vermәlidir;
Hәmkarlar ittifaqı komitәsinә xәbәr vermәli;
“ Dövlәt daq” texniki nәzarәtә xәbәr vermәli;
Zәrәrçәkәnә heç bir kömәk etmәmәli;

315 Bәdbәxt hadisә baş verdikdә hadisәnin şahidi kimә xәbәr vermәlidir?

•

Kadrlar şöbәsi müdirinә.
İş rәhbәrinә;
Hәmkәrlar ittifaqı komitәsinә;
Komissiyaya;
Müәssisәnin rәhbәrinә;

316 Bәdbәxt hadisә tәrәfindәn zәrәrçәkәn kimә mәlumat vermәlidir?

•

Kadrlar şöbәsi müdirinә.
İş rәhbәrinә;
Növbә rәisinә;
Hәmkәrlar ittifaqına;
Komissiyaya;

317 İstehsalatda baş vermiş yüngül vә az ağır xәsarәtlәrlә yaranan bәdbәxt hadisәlәrin tәhqiqatı kim
tәrәfindәn aparılmalıdır?

•

Әrazi üzrә sahә inspektoru.
Müәssisәdә yaradılan komissiya tәrәfindәn;
Müәssisәnin rәhbәri tәrәfindәn;
Hәmkәrlar tәşkilatı tәrәfindәn;
Tәhlükәsizlik texnikası mühәndisi tәrәfindәn;

318 Hansı halda İZ formalı akt tәrtib edilmәmәlidir?

•

Mәnәvi zәrәr.
Tәbii ölüm, özünә qәsd, intihar hadisәlәri, zәrәrçәkәnlәrin cinayәt törәdәrkәn aldıqları zәdәlәnmәlәr zamanı;
İşçinin әmәk haqqı bir gündәn artıq müddәtә itirildikdә;
Tibbi rәy әsasında bir gündәn artıq müddәtdә başqa işә keçirildikdә;
İşçinin әmәk haqqı bir gündәn artıq itirildikdә vә başqa işә keçirildikdә;

319 Hansı halda İZ formalı akt tәrtib edilmәlidir?

•

Mәnәvi zәrәr.
İşçinin әmәk qabiliyyәtinin bir gündәn artıq müddәtә itirildikdә vә ya tibbi rәy әsasında bir gündәn artıq
müddәtdә başqa işә keçirilmәsinә sәbәb olduqda;
Tәbii ölüm;
Özünә qәsd;
İntihar hadisәsi;

320 Bәdbәxt hadisә baş verdikdә hansı formal aktla rәsmilәşdirilir vә qeydә alınır?

•

Zİ
İZ
İR
İH
İD

321 Xәsarәtin neçә növü var?

•

7
3
4
5
6

322 әET hansı kompleks mәsәlәri әhatә edәn problemdir? (Sürәt 23.09.2015 10:58:39)

•

ӘET elm vә tәcrübәnin әmәyin mövcud tәşkilinә tәtbiqidir;
ӘET yeni istehsal sahәlәrinin yaranmasını әhatә edir;
ӘET sәmәrәli әmәk bölgüsü vә kooperasiyasını, әmәk proseslәrinin, iş yerlәrinin tәşkilini, әmәk şәraitinin
yaradılmasını tәmin edәn kompleks texnikitәşkilati vә iqtisadi tәdbirlәr sistemidir;
ӘET fәhlәlәrin seçilmәsi vә onlara ardıcıl olaraq yeni әmәk üsullarının öyrәdilmәsidir;
ӘET işin icra olunmasının әnәnәvi üsul vә qaydaları әvәzinә tәcrübәnin әn son nailiyyәtidir;

323 İstehsalat vәrdişi anlayışı: (Sürәt 23.09.2015 11:44:06)

•

istehsalat vәrdişi dedikdә, xüsusi peşә hazırlığı olan işçilәr nәzәrdә tutulur
istehsalat vәrdişi dedikdә, çoxlu miqdarda tәkrar icra etmә әsasında peşә fәaliyyәtinin sәhvsiz vә avtomatik
olunması başa düşülür
istehsalat vәrdişi işçinin aldığı biliyinin istehsala tәtbiq edilmәsidir
istehsalat vәrdişi dedikdә, işçidә bilik, bacarıq vәrdişlәrinin cәmlәnmәsi başa düşülür
istehsalat vәrdişi dedikdә, işçinin müәyyәn peşәyә yiyәlәnmә sәviyyәsi başa düşülür

324 Minimum aylıq әmәk haqqının artırılması haqqında Prezidentin Fәrmanı aşağıdakı tarixlәrdәn
hansına tәsәdüf edir? (Sürәt 23.09.2015 11:48:33)

•

31 yanvar 2009cu il
31 yanvar 2011ci il
05 fevral 2011ci il
01 sentyabr 2013cu il
02 fevral 2009cu il

325 İşәgötürәnin öz sәlahiyyәti çәrçivәsindә qәbul etdiyi normativ aktlar necә adlanır? (Sürәt
23.09.2015 11:48:40)

•

diferensial normalar
lokal normativ aktlar
kollektiv müqavilәlәr
müәssisәdaxili intizam qaydaları
vahid normalar

326 Vәtәndaşların istirahәt hüququ ilә bağlı müddәalar AR Konstitusiyasının neçәnci maddәsindә öz
әksinin tapmışdır? (Sürәt 23.09.2015 11:48:45)

•

41ci maddәsindә
35ci maddәsindә
36cı maddәsindә
37ci maddәsindә
38ci maddәsindә

327 Vәtәndaşların әmәk hüquqları ilә bağlı müddәalar AR Konstitusiyasının neçәnci maddәsindә öz
әksinin tapmışdır? (Sürәt 23.09.2015 11:48:50)

•

41ci maddәsindә
35ci maddәsindә
36cı maddәsindә
37ci maddәsindә
38ci maddәsindә

328 Insanın qol boyun orqanı arasında cәrәyan axdıqda nә vәziyyәtә düşür?

•

Dili tutulur
Başı ağrıyır
Sinir sistemi pozulur
Iflic olur
Kor olur

329 Müәssisәdә әmәyin tәşkilinin әsas vәzifәsi nәdәn ibarәtdir? (Sürәt 23.09.2015 10:57:29)

•

әmәyin tәşkilinin vәzifәsi әmәk mәhsuldarlığının artırılmasından ibarәtdir
әmәyin tәşkilinin vәzifәsi iş vaxtından istifadәnin yaxşılaşdırılmasından ibarәtdir
müәssisәdә әmәyin tәşkilinin әsas vәzifәsi iqtisadi, psixofizioloji, sosioloji vәzifәlәrdir
әmәyin tәşkilinin vәzifәsi istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsindәn ibarәtdir
әmәyin tәşkilinin vәzifәsi әmәk ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә edilmәsindәn ibarәtdir

330 Müәssisәlәrdә әETnin bir çox istiqamәtlәri fәalliyyәt göstәrir. Onların ümumi sayı: (Sürәt
23.09.2015 10:58:23)

•

9
3
5
6
8

331 Tәnzimlәyici vә mühafizәedici funksiya әmәk hüququnun hansı fuksiyasına aiddir? (Sürәt
23.09.2015 11:49:42)

•

sosial (müdafiә) funksiyasına
ümumi funksiyasına
tәnzimlәyici funksiyasına
mühafizәedici funksiyasına
tәrbiyәvi (ideloji) funksiyasına

332 Soyuq vә isti havalar şәraitindә iş dayandırıldıqda işçilәrә әmәk haqqı ödәnilirmi? (Sürәt
23.09.2015 11:53:41)

•

boşdayanma vaxtının haqqı işçinin tәqsiri üzündәn baş vermәyәn boşdayanma kimi, tarif maaşının 50%dәn
az olmayaraq ödәnilir
boşdayanma vaxtının haqqı işçinin tәqsiri üzündәn baş vermәyәn boşdayanma kimi, tarif maaşının üçdә iki
hissәsindәn az olmayaraq ödәnilir
xeyr, ödәnilmir
işәgötürәnin mülahizәsindәn asılıdır
mәhkәmә qәrarı әsasında tam ödәnilir

333 İşәgötürәn әmәyin mühafizәsi xidmәtini yenidәn tәşkil vә ya lәğv edә bilәrmi? (Sürәt 23.09.2015
11:53:48)

•

Azәrbaycan Respublikası Әmәk vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyinin qәrarı ilә yenidәn tәşkil edilә vә ya
lәğv edilә bilәr
Dövlәt Әmәk Müfәttişliyinin razılığı ilә yenidәn tәşkil edilә vә ya lәğv edilә bilәr
hәmkarlar ittifaqı tәşkilatının razılığı ilә yenidәn tәşkil edilә vә ya lәğv edilә bilәr
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin qәrarı ilә yenidәn tәşkil edilә vә ya lәğv edilә bilәr
Azәrbaycan Respublikası Fövqәladә Hallar Nazirliyinin razılığı ilә yenidәn tәşkil edilә vә ya lәğv edilә bilәr

334 İşçi işәgötürәnә vurduğu ziyana görә hansı maddi mәsuliyyәti daşıyır? (Sürәt 23.09.2015
11:54:29)

•

özünü orta aylıq әmәk haqqının ⅔ hissәsi mәblәğindә maddi mәsuliyyәt
hәm bir aylıq orta әmәk haqqı mәblәğinәdәk maddi mәsuliyyәt, hәm dә tam maddi mәsuliyyәt
özünün iki aylıq orta әmәk haqqı mәblәğinәdәk maddi mәsuliyyәt
tam maddi mәsuliyyәt
özünü orta aylıq әmәk haqqının ⅓ hissәsi mәblәğindә maddi mәsuliyyәt

335 İşçinin şәxsi әşyalarına vә digәr әmlakına vurulan ziyanın mәblәği necә müәyyәn edilir? (Sürәt
23.09.2015 11:54:33)

•

ziyan dәyәn anda mövcud olan ikiqat bazar qiymәtlәri ilә
ziyan dәyәn anda mövcud olan bazar qiymәtlәri ilә
adi qaydada vә adi qiymәtlәrlә
adi qiymәtlәrlә
artırılmış qiymәtlәrlә

336 Aşağıdakılardan hansı müvәqqәti olaraq az maaşlı işә keçirilәrkәn 4 ay çox olmayaraq әvvәlki işi
üzrә orta aylıq әmәk haqqı alır? (Sürәt 23.09.2015 11:53:26)

•

iş yerindә bәdbәxt hadisә nәticәsindә vәfat etdikdә
işçinin sağlamlığının mühafizәsi mәqsәdilә sәhhәtinә mәnfi tәsir göstәrmәyәn yügül işә keçirildikdә
vәrәm vә ya digәr xroniki xәstәliyә tutulduqda
iş yerindә bәdbәxt hadisә nәticәsindә әlil olduqda
iş yerindә bәdbәxt hadisә nәticәsindә peşә xәstәliyinә tutulduqda

337 Ziyan vurulduqdan sonra әmәk münasibәtlәrinә xitam verilmәsi tәqsirkar tәrәfi maddi
mәsuliyyәtdәn azad edirmi? (Sürәt 23.09.2015 11:54:43)

•

mәhkәmә qәrarı әsasında hәll edilir
yox, etmir
bәli, edir
edә dә bilәr, etmәyә dә
işәgötürәnin mülahizәsindәn asılıdır

338 әmәk intizamı hansı işçilәrә şamil edilir? (Sürәt 23.09.2015 11:54:56)

•

sınaq müddәtindә olan işçilәrә
xüsusi kateqoiya işçilәrә
müddәtli әmәk müqavilәsi ilә işlәyәn işçilәrә
bütün işçilәrә
15 gündәn üzürsüz sәbәbdәn iş yerindә olmayan işçilәrә

339 әmәk prosesi dedikdә nә başa düşülür? (Sürәt 23.09.2015 11:00:23)

•

әmәk prosesi dedikdә, әmәk bölgüsündә baş verәn dәyişikliklәr başa düşülür
әmәk prosesi dedikdә, müәyyәn istehsal әmәliyyatlarını icra etmәk üçün lazım olan әmәk fәaliyyәtinin
mәcmuu başa düşülür
әmәk prosesi dedikdә, bir iş yerindә әmәk cismi üzәrindә hәyata keçirilәn istehsal prosesinin tәcrid olunmuş
bir hissәsi başa düşülür
әmәk prosesi dedikdә, әsas vә kömәkçi istehsal proseslәrinә ayrılması başa düşülür
әmәk prosesi deikdә iş qüvvәsinin istehlakı prosesi başa düşülür

340 İstehsalın tәşkili dedikdә nә başa düşülür? (Sürәt 23.09.2015 11:00:34)

•

istehsalın tәşkili әmәyin tәşkilinin istiqamәtlәrinin mәcmuu halda istehsala tәtbiqidir
istehsalın tәşkili dedikdә, әmәk prosesinin elementlәrinin tәşkili, yәni istehsal vasitәlәrinin tәşkili başa düşülür
istehsalın tәşkili dedikdә, әmәk bölgüsünün vә iş yerlәrinin sәmәrәli tәşkili başa düşülür

istehsalın tәşkili istehsalat vasitәlәrinin funksiyalaşdırma ardıcıllığını tәyin edәn tәşkilat mәsәlәlәrinin birgә
hәllidir
istehsalın tәşkili әmәk alәti, istehsalın texnologiyası, әmәk әşyası vә әmәk kimi әsas komponentlәrin
vahidliyidir

341 әmәk prosesinin ünsürlәri nәdәn ibarәtdir? (Sürәt 23.09.2015 11:00:47)

•

әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasından ibarәtdir
qabaqcıl әmәk üsullarının öyrәnilmәsindәn ibarәtdir
әmәk cisimlәrindәn, әmәk alәtlәrindәn ibarәtdir
әmәk hәrәkәtlәri, әmәk fәaliyyәti, әmәk fәndlәri, kompleks әmәk fәndlәrindәn ibarәtdir
әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyasından ibarәtdir

342 әmәk prosesinin düzgün tәşkili mәqsәdilә bir sıra amillәr nәzәrә alınır. Onların sayı: (Sürәt
23.09.2015 11:00:53)

•

6
2
3
4
5

343 Müxtәlif iş üsulları şәraitindә әmәk prosesinin sәmәrәlәşdirilmәsi neçә istiqamәtdә hәyata
keçirilir? (Sürәt 23.09.2015 11:01:00)

•

6
2
3
4
5

344 İnsanın iş qabiliyyәti anlayışı: (Sürәt 23.09.2015 11:01:06)

•

insanın iş qabiliyyәti fiziki әmәk şәraitindә orqanizmdә baş verәn dәyişikliklәrә onun әks tәsiridir
әsәb sistemindә, hәrәkәtverici aparatda vә vegetativ funksiyaların hәyata keçirildiyi üzvlәrdә fizioloji
proseslәrin intensivliyini artırmaq qabiliyyәtinә iş qabiliyyәti deyilir
insanın iş qabiliyyәti fizioloji proseslәrin intensivliyinin artmasıdır
insanın iş qabiliyyәtinә istehsalat proseslәrinin, onun tәşkilatitexniki әsaslarının başlanğıcı kimi baxılmalıdır
iş qabiliyyәti bu vә ya digәr işin yerinә yetirilmәsindә ilk dәfә başlarkәn hasilat yüksәk olur

345 Müәssisәdә yenilikçilәrin vә istehsalat qabaqcıllarının tәcrübәsi öz әhәmiyyәti vә yayılma
miqyasına görә neçә qrupa ayrılır? (Sürәt 23.09.2015 11:01:43)

•

6
2
3
4
5

346 әmәk hüquq vә azadlıqlarının tәminatlılığı vә dövlәt müdafiәsi prinsipi nәyi nәzәrdә tutur? (Sürәt
23.09.2015 11:50:00)

•

әdalәtli әmәk şәraitinin tәmin edilmәsini
әmәyin azdlığı, hüquq bәrabәrliyini
işçinin vә işәgötürәnin hüquqlarının tәmin edilmәsinin tәşkilatihüquqi vasitәlәrinin yüksәk sәviyysini
sosial tәrәfdaşlığı

mәcburi әmәyin qadağan edilmәsini

347 Yеni әmәk şәrtlәri müәyyәn еdildikdә vә yа mövcud әmәk şәrtlәri dәyişdirildikdә yаrаnаn әmәk
mübаhisәlәri hüquqi tәbiәtinә görә: (Sürәt 23.09.2015 11:50:27)

•

düzgün cavab yoxdur
iddiа хаrакtеrli әmәк mübаhisәlәridir
qeyri iddiа хаrакtеrli әmәк mübаhisәlәridir
tәşкilаti хаrакtеrli әmәк mübаhisәlәridir
idаrәçiliк хаrакtеrli әmәк mübаhisәlәridir

348 Hәvәslәndirmә tәdbirlәri işçinin әmәk kitabçasına әlavә edilirmi? (Sürәt 23.09.2015 11:55:17)

•

iş göstәricidәri yüksәk olan işçilәr mükafatlandırıldıqda әlavә edilir
әmәk kitabçasına yazılır
әmәk kitabçasına yazılmır
mükafatın xarakterindәn asılı olaraq әlavә edilir
intizam qaydalarına әmәl etmiş işçilәr mükafatlandırıldıqda әlavә edilir

349 Kollektiv әmәk mübahisәsinә razılaşdırıcı komissiyada hansı müddәtdә baxılır? (Sürәt
23.09.2015 11:50:36)

•

4 iş günü müddәtindә
5 iş günü müddәtindә
3 tәqvim günü müddәtindә
3 iş günü müddәtindә
4 tәqvim günü müddәtindә

350 Müәssisәdaxili intizam qaydaları kim tәrәfindәn tәsdiqlәnir? (Sürәt 23.09.2015 11:55:24)

•

hüquqi şәxsin nümyәndәliyinin rәhbәrinin göstәrişi ilә
işәgötürәnin әmri (sәrәncamı, qәrarı) ilә
müәssisәnin mülkiyyәtçisinin qәrarı ilә
müәssisә rәhbәrini әvәz edәn müavinin göstәrişi ilә
hüquqi şәxsin filial rәhbәrinin göstәrişi ilә

351 Aşağıdakı hansı müәssisәlәrdә әmәk vә icra intizamı intizam nizamnamәlәri ilә tәnzim edilir?
(Sürәt 23.09.2015 11:55:34)

•

dәniz vә çay nәqliyyatında, habelә balıqçılıq tәsәrrüfatının su nәqliyyatı donanmasında
avtomobil nәqliyyatı müәssisәlәrindә
dәmir yolu vә rabitә müәssisәlәrindә
hava nәqliyyatında vә onun xüsusi xidmәt müәssisәlәrindә
hәrbi sәnaye müәssisәlәrindә

352 İşәgötürәn hәvәslәndirmә tәdbiri tәtbiq etdikdә hansı orqanın razılığını almalıdır?  (Sürәt
23.09.2015 11:55:30)

•

AR Hәmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının
heç bir orqanın razılığı tәlәb olunmur
AR Nazirlәr Kabinetinin
AR Maliyyә Nazirliyinin
AR Sosial müdafiә Fondunun

353 İşәgötürәn tәtildә iştirak edәn işçilәrin tәtil dövrü üçün әmәk haqqını ödәmәlidirmi? (Sürәt

23.09.2015 11:50:45)

•

tarif maaşının 50%dәn az olmayaraq ödәnilir
tam vә ya qismәn ödәyә bilәr
tam ödәyә bilәr
yox, ödәnilmir
tarif maaşının üçdә iki hissәsindәn çox olmayaraq ödәnilir

354 İşçilәr havanın temperaturu neçә dәrәcә müsbәt selsidәn aşağı olan örtülü, lakin isidilmәyәn
binalarda işlәyәrkәn onlara fasilәlәr verilir vә iş dayandırılır? (Sürәt 23.09.2015 11:53:09)

•

müsbәt 16 dәrәcә selsidәn aşağı
müsbәt 14 dәrәcә selsidәn aşağı
müsbәt 11 dәrәcә selsidәn aşağı
müsbәt 12 dәrәcә selsidәn aşağı
müsbәt 13 dәrәcә selsidәn aşağı

355 İstehsalatda bәdbәxt hadisәlәrin tәhqiqi qaydası nәyin әsasında aparılır? (Sürәt 23.09.2015
11:52:55)

•

bütün cavalar düzdür
hadisәnin sәbәblәrinin әsaslandırılması vә nәticәlәrin rәsmilәşdirilmәsi әsasında
bәdbәxt hadisәnin istehsalatla әlaqәsi әsasında
işçinin hәyat vә sağlamlığına vurulmuş ziyanın ağırlıq dәrәcәsi әsasında
zәrәrçәkәnlәrin sayı әsasında

356 İşәgötürәn hansı halda işçiyә dәymiş ziyanın vә çәkilmiş xәrclәrin әvәzini ödәmәlidir? (Sürәt
23.09.2015 11:53:01)

•

işçi kollektiv tәtildә iştirak etdikdә
istehsalat zәdәsi nәticsindә
istehsalat zәdәsi vә ya peşә xәstәliyi nәticsindә
peşә xәstәliyi nәticsindә
işçi ezamiyyәtdә olarkәn peşә xәstәliyinә tutulduqda

357 әmәk hüququnda mühafizә tәdbirlәri nә vaxt tәtbiq olunur? (Sürәt 23.09.2015 11:52:15)

•

bütün cavablar düzdür
mühafizә qarşısını alma xarakteri daşıyır vә işçinin subyektiv әmәk hüququnun pozulmasına qәdәr tәtbiq
olunur
hüquq pozuntusundan sonra, pozulmuş subyektiv hüququn bәrpası mәqsәdilә tәtbiq olunur
insan hüquqlarının qorunmasına yönәlmiş tәdbirlәr sistemidir
konstitiusiya ilә tәsbit olunmuş insah hüquqlarının qorunmasına yönәlmiş tәdbirlәr sistemidir

358 Geniş mәnada işçilәrin әmәk hüquqlarının müdafiәsi dedikdә nә başa düşülür? (Sürәt 23.09.2015
11:51:44)

•

dövlәt tәrәfindәn әmәk hüququnun müdafiә funksiyasının realizәsi
әmәk hüquqlarına riayәn olunmasının tәmin edilmәsi
әmәk hüquqlarının pozuntulardan müdafiәsi
әmәk hüquqlarının profilaktikası
qanunsuz pozulmuş әmәk hüquqlarının bәrpası

359 İşçi vә işәgötürәn әmәk müqavilәsinin tәlәblәrini pozduqda hansı mәsuliyyәtә cәlb olunurlar?
(Sürәt 23.09.2015 11:46:26)

•

cәrimә olunur
intizam mәsuliyyәtinә
inzibati mәsuliyyәtә
mülkihüquqi mәsuliyyәtә
cinayәt mәsuliyyәtinә

360 Vәtәndaşların sosial tәminat hüququ ilә bağlı müddәalar AR Konstitusiyasının neçәnci
maddәsindә öz әksinin tapmışdır? (Sürәt 23.09.2015 11:49:01)

•

41ci maddәsindә
35ci maddәsindә
36cı maddәsindә
37ci maddәsindә
38ci maddәsindә

361 Vәtәndaşların tәti hüququ ilә bağlı müddәalar AR Konstitusiyasının neçәnci maddәsindә öz
әksinin tapmışdır? (Sürәt 23.09.2015 11:48:56)

•

41ci maddәsindә
35ci maddәsindә
36cı maddәsindә
37ci maddәsindә
38ci maddәsindә

362 Cәrәyan şiddәtinin qiymәti nә qәdәr olduqda insanın sinir sistemi pozulur, ürәk әsmәyә
başlayır,insanın nitqi olmur?

•

15............50mA
15............80mA
15............90mA
15............60mA
15............70mA

363 ARda әmәk haqqı hansı pul vahidi ilә ödәnilir? (Sürәt 23.09.2015 11:57:51)

•

hәm ABŞ dolları, hәm dә manatla
manatla
ABŞ dolları ilә
avro ilә
hәm avro, hәm dә manatla

364 әmәk haqqına әlavәnin tәrifini verin: (Sürәt 23.09.2015 11:58:02)

•

әmәk haqqına әlavәәmәk müqavilәsindә nәzәrә dә tutulan әlavә ödәncdir
әmәk haqqına әlavәәmәk şәraiti ilә әlaqәdar әvәzödәmәk vә ya hәvәslәndirmәk mәqsәdi ilә işçinin tarif
(vәzifә) maaşına, әmәk haqqına müәyyәn edilәn әlavә ödәncdir
әmәk haqqına әlavәәmәk şәraiti ilә әlaqәdar әvәzödәmәk mәqsәdilә işçiyә verilәn әlavә ödәncdir
әmәk haqqına әlavәyalnız әmәk şәraiti ilә әlaqәdar hәvәslәndirmәk mәqsәdi ilә işçiyә verilәn әlavә ödәncdir
әmәk haqqına әlavәәmәk şәraiti ilә әlaqәdar әvәzödәmәk mәqsәdilә işçiyә verilәn ödәncdir

365 Gündәlik tarif (vәzifә)maaşları (saatlıq tarif maaşları) necә tapılır? (Sürәt 23.09.2015 11:58:15)

•

әmәyin ödәnilmәsi dәrәcәsinә uyğun olaraq aylıq tarif (vәzifә) maaşının aylıq iş günü (aylıq iş saatı)
normasına bölünmәsi yolu ilә tapılır
әmәyin ödәnilmәsi dәrәcәsinә uyğun olan aylıq tarif (vәzifә) maaşının aylıq iş günü (aylıq iş saatı) normasına
vurmaq yolu ilә tapılır

әmәyin ödәnilmәsi dәrәcәsinә uyğun olan aylıq tarif (vәzifә) maaşının aylıq iş günü (aylıq iş saatı) normasına
cәmlәnmәsi yolu ilә tapılır
yuxarıda göstәrilәnlәrdәn heç biri
әmәyin ödәnilmәsi dәrәcәsinә uyğun olan aylıq tarif (vәzifә) maaşının aylıq iş hәftәsinә günü (aylıq iş saatı)
normasına cәmlәnmәsi yolu ilә tapılır

366 Mәzuniyyәt üçün orta әmәk haqqı nә vaxt ödәnilir? (Sürәt 23.09.2015 11:57:19)

•

mәzuniyyәtin başlanmasına әn geci 1 ay qalmış
mәzuniyyәtin başlanmasına әn geci 5 gün qalmış
mәzuniyyәtin başlanmasına әn geci 3 gün qalmış
mәzuniyyәtin başlanmasına әn geci 10 gün qalmış
mәzuniyyәtin başlanmasına әn geci 1 hәftә qalmış

367 Uşağın yedizdirilmәsi üçün fasilәlәrdәn qadınlar necә istifadә edә bilәr? (Sürәt 23.09.2015
11:57:28)

•

bu mәsәlә işәgötürәnin istehsalının imkanlarından asılı olaraq hәll edilir
cәmlәnәrәk istirahәt vә nahar vaxtına birlәşdirilә, habelә iş vaxtının (növbәsinin) әvvәlindә, yaxud axırında
istifadә edilә bilәr
ancaq cәmlәnәrәk istirahәt vә nahar vaxtına birlәşdirilmәklә istifadә oluna bilәr
ancaq cәmlәnәrәk istirahәt vә nahar vaxtına birlәşdirilmәklә iş vaxtının (növbәsinin) әvvәlindә vә ortasında
istifadә edilә bilәr
ancaq cәmlәnәrәk istirahәt vә nahar vaxtına birlәşdirilmәklә iş vaxtının (növbәsinin) ortasında vә axırında
istifadә edilә bilәr

368 İşçinin işlәdiyi vaxtın – saatın, günün vә ayların sayı ilә әmәyinin ödәnilmәsi hansı әmәk haqqı
sisteminә aid edilir? (Sürәt 23.09.2015 11:57:39)

•

heç birinә
vaxtamuzd әmәk haqqı sisteminә
işәmuzd әmәk haqqı sisteminә
әlavә әmәk haqqı sisteminә
aylıq әmәk haqqı sisteminә

369 Aşağıdakılardan hansı işçinin әmәk hüququnun özünümüdafә üsullarından biridir?  (Sürәt
23.09.2015 11:51:30)

•

işçilәrin kollektiv şәkildә mәhkәmәyә müraciәt etmәsi
tәkbaşına tәtil
kollektiv tәtil
lokaut
işçinin fәrdi şәkildә mәhmәyә müraciәt etmәsi

370 Hamilәlik vә ya uşağının yedizdirilmәsi sәbәblәrinә görә qadınların әmәk haqqının azaldılmasına
yol verilirmi? (Sürәt 23.09.2015 11:58:21)

•

hәmkarlar ittifaqının razılığı ilә
qadağandır
yol verilir
işәgötürәnin mülahizәsindәn asılıdır
Dövlәt Әmәk Müfәttişliyinin qәrarından asılıdır

371 Müәssisәlәrdә әmәyin tәşkilinә hansı mәsәlәlәr daxildir? (Sürәt 23.09.2015 10:57:35)
Texnika vә istehsalın tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi;

•

•

Әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyası, әmәk proseslәrinin tәşkil olunması, әmәyin mühafizәsi, әmәk
intizamının möhkәmlәndirilmәsi, işçilәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәk üsulları vә
fәndlәri, iş yerinin tәşkili;
Әmәyin mexaniklәşmә sәviyyәsinin yüksәlmәsi;
Istehsalın texnoloji prosesinin tәşkili;
Әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi;

372 әmәyin tәşkilinin mәqsәdi: (Sürәt 23.09.2015 10:57:45)

•

әmәyin tәşkilinin mәqsәdi әmәk intizamının möhkәmlәndirilmәsidir
әmәyin tәşkilinin mәqsәdi kadrların müәssisәdә yerlәşdirilmәsindәn ibarәtdir
әmәyin tәşkilindә mәqsәd az әmәk sәrfi ilә daha çox mәhsul istehsalından, işçinin hәrtәrәfli inkişafı üçün
şәrait yaratmaqdan ibarәtdir
әmәyin tәşkilindә mәqsәd zәhmәtkeşlәrin yaradıcı tәşәbbüsü üçün şәrait yaratmaqdır
әmәyin tәşkilinin mәqsәdi kollektivin sabitliyini qorumaqdır

373 әmәyin tәşkilinin mahiyyәti: (Sürәt 23.09.2015 10:57:50)

•

әmәyin tәşkili әmәk intizamının möhkәmlәndirilmәsindәn ibarәtdir
әmәyin tәşkili әmәk mәhsuldarlığının әsasıdır
әmәyin tәşkili kompleks texnikitәşkilati tәdbirlәr sistemidir
әmәyin tәşkili iş qüvvәsindәn sәmәrәli istifadә vә az әmәk sәrfi ilә daha çox mәhsul istehsal edilmәsi başa
düşülür
әmәyin tәşkili iş yerlәrinin tәkmillәşdirilmәsindәn ibarәtdir

374 Müәssisәlәrdә әmәyin tәşkilinin әsas, müqәddim, ilkin şәrtlәri nәlәrdәn ibarәtdir? (Sürәt
23.09.2015 10:58:11)

•

İşçilәrin maddi vә mәnәvi hәvәslәndirilmәsi;
Әmәyin mexaniklәşdirmә sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, istehsalın texnoloji prosesinin tәşkili, işçilәrin mәdәni
texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi;
Әmәk şәraitinin sağlamlaşdırılması;
Şәxsi vә kollektiv maddi maraq prinsipinin möhkәmlәndirilmәsi;
Mütәrәqqi әmәk üsulları vә әmәk fәndlәrinin tәtbiqi;

375 әmәyin tәşkilinin әmәli tәtbiqi ilk dәfә kim tәrәfindәn tәtbiq edilmişdir? (Sürәt 23.09.2015
10:59:15)

•

F.Teylor tәrәfindәn
F.Gilbert tәrәfindәn
H.Ford tәrәfindәn
F.Kovalyov tәrәfindәn
V.Kuybışev tәrәfindәn

376 әmәyin mәzmununun mahiyyәti: (Sürәt 23.09.2015 10:59:31)

•

әmәyin mәzmunu işçilәrlә mülkiyyәt vә bölgü münasibәtlәri arasındakı әlaqәnin xarakterilә müәyyәn edilir
әmәyin mәzmunu hәm fiziki, hәm dә zehni әmәk fәaliyyәtini özündә birlәşdirir
әmәyin mәzmunu әmәk prosesindә insanla әmәk alәtlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqә vә tәsiri ifadә edir
әmәyin mәzmunu insanla tәbiәt arasında olan proseslәrdәn ibarәtdir
әmәyin mәzmunu sosialiqtisadi kateqoriya olmaq etibarı ilә insanın mәqsәdәuyğun fәaliyyәtidir

377 İnsanın әsәb sisteminin funksional vәziyyәtinә nәlәr mәnfi tәsir göstәrir? (Sürәt 23.09.2015
10:59:40)
qeyrinormal әmәk şәraiti

•

•

insanı әhatә edәn şәraitin yekrәng vә yeknәsәk olması, әsәb sisteminin funksional vәziyyәtinә mәnfi tәsir
göstәrir, yorğunluğu dәrinlәşdirir, әmәk mәhsuldarlığını aşağı salır
әmәk bölgüsünün düzgün tәtbiq olunmaması
әmәyin tәşkilindәki dәyişikliklәr
sәmәrәli işıqlandırmanın hәyata keçirilmәmәsi

378 İnsan orqanizminә mәnfi tәsir edәn amillәrin sayı: (Sürәt 23.09.2015 10:59:47)

•

6
2
3
4
5

379 әmәk prosesi vә onun istehsal prosesi ilә qarşılıqlı әlaqәsi: (Sürәt 23.09.2015 11:00:28)

•

әmәk prosesinin düzgün tәşkili bir sıra amillәri nәzәrә almalıdır
istehsal prosesi son mәqsәdinә görә birbirilә qarşılıqlı әlaqәdar olan әmәk prosesindәn ibarәtdir
istehsal prosesi mәhsulun hazırlanmasında hәr biri yalnız müәyyәn mәrhәlәdәn ibarәt olan bir sıra әmәk
proseslәri kompleksi әsasında hәyata keçirilir
әmәk prosesi vә istehsal prosesinin әlaqәsi şәxsiyyәtin hәrtәrәfli inkişafını tәmin edir
әmәk prosesinin mәzmunu qarşıda qoyulmuş istehsalat vәzifәlәrindәn ibarәtdir

380 әmәk proseslәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi yollarının sayı: (Sürәt 23.09.2015 11:01:11)

•

6
2
3
4
5

381 Müәssisәlәrdә yaradıcı briqadalar dedikdә nә başa düşülür? (Sürәt 23.09.2015 11:02:02)

•

yaradıcı briqadalar dedikdә, mәqsәdli qruplar başa düşülür
yaradıcı briqadalar dedikdә, ӘET ilә mәşğul olan әn geniş vә çoxcәhәtli yaradıcı işçilәr birliyi başa düşülür
yaradıcı briqadalar dedikdә әmәk bölgüsü әsasında yaradılmış briqadalar başa düşülür
yaradıcı briqadalar dedikdә, fәaliyyәtdә olan kompleks briqadalar başa düşülür
yaradıcı briqadalar dedikdә, fәrdi briqadalar başa düşülür

382 Müәssisәlәrdә әmәk intizamı bir sıra yollarla müәyyәn edilir. Onların sayı: (Sürәt 23.09.2015
11:43:31)

•

6
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383 İşçilәrin psixoloji uyğunlaşması necә xarakterizә edilir? (Sürәt 23.09.2015 11:43:45)

•

psixoloji uyğunluq insane bәdәninin anatomic xüsusiyyәtlәri ilә onun ölçüsü, çәkisi, müxtәlif hәrәkәtlәr
etmәsi imkanı ilә şәrtlәnmәsidir
psixoloji uyğunluq insan orqanizminә düşәn psixi vә әsәbi yükün minimuma qәdәr azalması ilә xarakterizә
edilir
psixoloji uyğunluq әşyaların, rәnglәrin vә başqa ünsürlәrin insane orqanizminә tәsiridir
c) psixoloji uyğunluq insan bәdәni hissәlәrinin ölçüsü vә fizioloji xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәdardır

psixoloji uyğunluq әmәk prosesi zamanı müxtәlif psixofizioloji proseslәr üçün şәrait yaradılmasıdır

384 İşçilәrin psixofizioloji uyğunlaşması dedikdә nә başa düşülür? (Sürәt 23.09.2015 11:43:52)

•

psixofizioloji uyğunlaşma işçinin iş yerlәrinin tәşkili üzrә yerlәşdirilmәsi başa düşülür
işçilәrin psixofizioloji uyğunlaşması dedikdә, әmәk fәaliyyәtindә, iş yerlәrindә işçi üçün lazım gәlәn, tәlәb
olunan şәrait başa düşülür
işçilәrin psixofizioloji uyğunlaşması dedikdә, әmәk rejimi vә әmәyin tәşkilinin hәyata keçirilmәsi başa
düşülür
psixofizioloji uyğunlaşma dedikdә, әmәk bölgüsünün tәtbiqi başa düşülür
psixofizioloji uyğunlaşma işçinin әmәk kooperasiyası formaları üzrә bölüşdürülmәsi başa düşülür

385 Fәhlәlәrin әmәk intizamına riayәt etmәlәri üçün hәyata keçirilәcәk tәdbirlәrin sayı: (Sürәt
23.09.2015 11:44:12)

•
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386 әmәk Mәcәllәsi şamil edilmir: (Sürәt 23.09.2015 11:46:36)

•

bütün cavablar düzdür
hәrbi qulluqçulara
Milli Mәclisin deputatlarına
mәhkәmә hakimlәrinә
dövlәt qulluğunda çalışanlara

387 әmәk müqavilәsi, iş vaxtı, istirahәt vaxtı, әmәk haqqı, әmәk intizamı vә maddi mәsuliyyәt,
әmyәin mühafizәsinә aid normalar әmәk hüququnun hansı hissәsinә daxildir? (Sürәt 23.09.2015
11:46:42)

•

әmәk hüququnun metoduna
әmәk hüququnun ümumi hissәsinә
әmәk hüququnun xüsusi hissәsinә
әmәk hüququnun ümumi vә xüsusi hissәsinә
әmәk hüququnun predmetinә

388 AR Konstitusiyasının 35ci maddәsinә әsasәn ARda әmәyin azadlığı necә bәyan edilir? (Sürәt
23.09.2015 11:46:49)

•

bütün cavablar düzdür
әmәk fәrdi vә ictimai rifahın әsasıdır
hәr kәsin sәrәbәst surәtdә özünә fәaliyyәt növü, reşә, mәşğuliyyәt vә iş yeri seçmәk hüququ vardır
heç kәs zorla işlәdilә bilmәz
heç kәs әmәk müqavilәsi bağlamağa mәcbur edilә bilmәz

389 Fiziki şәxsin işәgötürәnlә bağlanmış әmәk müqavilәsi üzrә işçi öz әmәk qabiliyyәtinin realizәsi
ilә bağlı işin yerinә yetirilmәsi zamanı hansı münasibәtlәr yaranır? (Sürәt 23.09.2015 11:47:01)

•

iqtisadi münasibәtlәr
әmәk münasibәtlәri
inzibati münasibәtlәr
әmәk vә inzibati münasibәtlәr
sosial münasibәtlәr

390 Muzdlu әmәyin mәqsәdi nәdir? (Sürәt 23.09.2015 11:47:32)

•

yerinә yetirilәn iş üçün sәrf olunan әmәyin müәyyәn hissәsinin ödәnilmәsi
işәgötürәn üçün mәnfәәt götürmә, әmәyin nәticәsinin satılması yolu ilә insanların tәlәbatlarının ödәnilmәsi,
işçi üçün isә әmәk haqqı almaqdır
cörülәn işdәn cәlir götürülmәsi
әmәyin nәticәsinin satılması yolu ilә insanların tәlәbatlarının ödәnilmәsi
müәyyәn müddәtә görülәn işlәr üçün sәrf olunan әmәyin ödәnilmәsi

391 Aşağıdakılardan hansı әmәk hüquq normalarını әks etdirir? (Sürәt 23.09.2015 11:47:39)

•

imperativ, dispozitiv, tövsiyyә xarakterli normalar
imperativ xarakterli normalar
dispozitiv xarakterli normalar
tövsiyyә xarakterli normalar
alternativ xarakterli normalar

392 әmәk vәzifәlәrinin pozulmasına görә işәgötürәn tәrәfindәn hansı tәnbeh tәdbirlәri tәtbiq edilә
bilәr? (Sürәt 23.09.2015 11:47:49)

•

işdәn azad etmә
intizam tәnbeh tәdbirlәri
inzibati tәnbeh tәdbirlәri
xәbәrdarlıq
töhmәt vә şiddәtli töhmәt

393 әmәyin mühafizәsi qaydalarına әmәl edilmәsi üzәrindә nәzarәti hansı dövlәt orqanı hәyata
keçirir? (Sürәt 23.09.2015 11:47:55)

•

Milli Mәclisin Hesablaşma Palatasının auditorları
AR Vergilәr Nazirliyi
AR Maliyyә Nazirliyi
AR Nazirlәr Kabineti
AR Әmәk vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyinin Dövlәt Әmәk Müfәttişliyi

394 İşәdüzәltmә üzrә münasibәtlәr hansılardır? (Sürәt 23.09.2015 11:48:05)

•

bütün cavabdar düzdür
birbirilә qarşılıqlı surәtdә әlaqәli olan münasibәtlәrin cәmi
işә düzәlmәk üçün әrizә ilә müraciәt etmiş vәtәndaşla işәdüzәltmә orqanı arasında
işәdüzәltmә orqanı ilә işçiyә ehtiyacı olan işәgbtürәn arasında
vәtәndaşla işәdüzәltmә orqanı tәrәfindәn işә göndәrilәn arasında işәgötürәn arasında

395 әmәk mübahisәlәrinin hәlli üzrә münasibәtlәr hansılardır? (Sürәt 23.09.2015 11:48:16)

•

bütün növ әmәk münasibәtlәrinin hәlli üzrә yaranan münasibәtlәr
fәrdi vә kollektiv әmәk mübahisәlәrinin hәlli üzrә münasibәtlәr
işәgötürәn vә kollektiv әmәk mübahisәlәrinin hәlli üzrә münasibәtlәr
tәşkilatın vә kollektiv әmәk mübahisәlәrinin hәlli üzrә münasibәtlәr
bütün cavablar düzdür

396 Sәhhәtinә görә daha yüngül işdә işlәmәyә ehtiyacı olan işçilәri işәgötürәn daha yüngül işә keçirә
bilәrmi? (Sürәt 23.09.2015 11:52:32)

•

işçinin razılığı olmadan tibbi rәyә uyğun olaraq daha yüngül müvafiq işә müvәqqәti vә ya daimi keçirmәyә
borcludur

•

yalnız işçinin razılığı ilә tibbi rәyә uyğun olaraq daha yüngül müvafiq işә müvәqqәti vә ya daimi keçirmәyә
borcludur
xeyr, keçirә bilmәz
onunla әmәk müqavilәsini lәğv etmәlidir
tibbi rәyi nәzәrә alıb müvәqqәti başqa işә keçirә bilәr

397 әlillәrin işә düzәlmәsi üzrә nәzәrdә tutulan kvotanı tәmin etmәyәn işәgötürәn barәsindә hansı
sanksiya tәtbiq olunur? (Sürәt 23.09.2015 11:53:17)

•

işәgötürәn vәzifәsindәn azad olunur
әlillәri işlә tәmin etmәdiklәri hәr ay üzrә ARnın Dövlәt Sosial Müdafiә Fonduna orta aylıq әmәk haqqının 3
misli mәblәğindә vәsait köçürür
әlillәri işlә tәmin etmәdiklәri hәr ay üzrә ARnın Dövlәt Sosial Müdafiә Fonduna orta aylıq әmәk haqqının 5
misli mәblәğindә vәsait köçürür
әlillәri işlә tәmin etmәdiklәri hәr ay üzrә ARnın Dövlәt Sosial Müdafiә Fonduna orta aylıq әmәk haqqının 10
misli mәblәğindә vәsait köçürür
hәmin müәssisә lәğv olunur

398 İşçinin sağlamlığının mühafizәsi mәqsәdilә sәhhәtinә mәnfi tәsir göstәrmәyәn yügül işә
keçirildikdә әmәk haqqısı hansı formada hesablanır? (Sürәt 23.09.2015 11:52:40)

•

6 ay arzindә әvvәlki işi üzrә orta aylıq әmәk haqqı alır
1 ay arzindә әvvәlki işi üzrә orta aylıq әmәk haqqı alır
3 ay arzindә әvvәlki işi üzrә orta aylıq әmәk haqqı alır
4 ay arzindә әvvәlki işi üzrә orta aylıq әmәk haqqı alır
5 ay arzindә әvvәlki işi üzrә orta aylıq әmәk haqqı alır

399 Hansı hallarda işçi әvvәlkinә nisbәtәn aşağı maaşlı işә keçirilә bilәr? (Sürәt 23.09.2015 11:52:48)

•

şiddәtli töhmәt verildikdә
intizam tәnbehi tәtbiq edildikdә
xәbәrdarlıq edildikdә
töhmәt verildikdә
işçinin sağlamlığının mühafizәsi mәqsәdilә sәhhәtinә mәnfi tәsir göstәrmәyәn yügül işә keçirildikdә

400 Vaxtamuzd әmәk haqqı sistemi nәdir? (Sürәt 23.09.2015 11:56:03)

•

bütün cavablar düzdür
işçinin müәyyәn saat әrzindә gördüyü işin ödәnilmәsi
işçinin peşәsi üzrә gördüyü işin ödәnilmәsi
işçinin işlәdiyi vaxtın – saatın, günün vә ayların sayı ilә әmәyinin ödәnilmәsi
işçinin istehsal etdiyi mәhsulun miqdarından asılı olaraq әmәyinin ödәnilmәsi

401 Mütәrәqqi (düzünә) işәmuzd әmәk haqqı sistemi nә vaxt tәtbiq olunur? (Sürәt 23.09.2015
11:56:14)

•

әmәyin tәşkili şәrtlәrinә görә işçinin fәrdi hasılatının uçotunu aparmaq mümkün olmadığı hallarda
işәmuzd qiymәt istәnilәn sayda hazırlanmış mәhsul üçün eyni olsun
işәmuzd qiymәtin işçinin hasil etdiyi mәhsulun iş normalarının artıqlaması ilә yerinә yetirdiyi halda
yardımçı (kömәkçi) işçilәrin әmәyinin ödәnildiyi halda
işin hәcminin, yerinә yetirilmә müddәti vә verilәcәk әmәk haqqının mәblәğinin әvvәlәdәn müәyyәn edildiyi
halda

402 Kollektiv işәmuzd әmәk haqqı sistemi nә vaxt tәtbiq olunur? (Sürәt 23.09.2015 11:56:19)

•

әmәyin tәşkili şәrtlәrinә görә işçinin fәrdi hasılatının uçotunu aparmaq mümkün olmadığı hallarda

işәmuzd qiymәt istәnilәn sayda hazırlanmış mәhsul üçün eyni olsun
işәmuzd qiymәtin işçinin hasil etdiyi mәhsulun iş normalarının artıqlaması ilә yerinә yetirdiyi halda
yardımçı (kömәkçi) işçilәrin әmәyinin ödәnildiyi halda
işin hәcminin, yerinә yetirilmә müddәti vә verilәcәk әmәk haqqının mәblәğinin әvvәlәdәn müәyyәn edildiyi
halda

403 İşәgötürәn avansın qaytarılması, borcun ödәnilmәsi üçün müәyyәn edilmiş müddәtin qurtardığı
gündәn vә ya sәhv riyazi hesablamalar nәticәsindә düzgün hesablanmamış pulun verildiyi gündәn
hansı müddәt әrzindә mәblәğin tutulması haqqında mühasibat әmәliyyatı apara bilәr? (Sürәt
23.09.2015 11:56:26)

•

bir ay
3 gün müddәtindә
bir hәftә
altı ay
bir il

404 Azәrbaycan Respublikasında bu gün minimum әmәk haqqının mәblәği nә qәdәrdir? (Sürәt
23.09.2015 11:57:45)

•

70 manat
105 manat
50 manat
60 manat
65 manat

405 Büdcәdәn maliyyәlәşdirilәn müәssisәlәrdә çalışan işçilәrin әmәyinin ödәnilmәsi sistemi, növlәri
vә mәblәği hansı orqan tәrәfindәn müәyyәn edilir? (Sürәt 23.09.2015 11:58:10)

•

Dövlәt Әmәk Müfәttişliyi
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi
Azәrbaycan Respublikası Prezidenti
Azәrbaycan Respublikası Әmәk vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyi

406 Normativ hüquqi aktlar nә vaxt qüvvәyә minir? (Sürәt 23.09.2015 11:49:16)

•

Milli Mәclis tәsdiq etdiyi gün
qәbul olunduğu gün
dәrc edildiyi gün
3cü oxunuşdun keçdikdәn sonra
Prezident imzaladıqdan sonra

407 әcnәbilәr vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә haqqı ödәnilәn
işә cәlb edilә bilәrmi? (Sürәt 23.09.2015 11:49:33)

•

cәlb edilә bilmәz
fәrdi icazә verildikdәn sonra cәlb edilә bilәr
natamam iş günü ilә işә cәlb oluna bilәr, tam iş günü ilә cәlb edilә bilmәz
ancaq Dövlәt Әmәk Müfәttişliyinin razılığı ilә cәlb edilә bilәr
mәhkәmәnin qәrarı ilә cәlb edilә bilәr

408 Insan orqanizminin elektrik müqavimәti әsasәn hansı orqanların müqavimәtindәn ibarәtdir?

•

dәrinin vә daxili orqanların
beyin

әlin
ayağın
gözün

409 Müәssisәlәrdә sexlәr, sahәlәr, istehsal briqadaları arasındakı yarış hansı göstәricilәrin әldә
olunması mәqsәdilә tәşkil edilir? (Sürәt 23.09.2015 11:03:08)

•

iş vaxtı itkilәrinin aşkarlanması mәqsәdilә;
istehsal planının yerinә yetirilmәsi, әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi, buraxılan mәhsulun maya dәyәrinin
aşağı salınması, xammal, material, yanacaq, elektrik enerjisinә qәnaәt;
Işçilәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi;
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması;
fәhlәlәrin peşәixtisas tәrkibinin dәyişilmәsi mәqsәdilә;

410 Müәssisәdә fәhlә vә qulluqçuların iş vaxtının normal müddәti hәftәdә neçә saatdan çox ola
bilmәz?

•

41 saatdan
30 saatdan
35 saatdan
40 saatdan
44 saatdan

411 Nahar fasilәsi fәhlә vә qulluqçulara hansı müddәtdәn az olmamalıdır?

•

20 dәqiqәdәn
2 saatdan
1 saatdan
0,5 saatdan
25 dәqiqәdәn

412 Nahar fasilәsi fәhlә vә qulluqçulara hәr gün iş başlanandan neçә saatdan artıq vaxt keçmәmiş
tәqdim edilir?

•

4 saatdan
2 saatdan
1 saatdan
2,5 saatdan
3 saatdan

413 Növbәlәrarası fasilә neçә saatdan az olmamalıdır

•

16 saatdan
12 saatdan
1 3saatdan
14 saatdan
15 saatdan

414 Qaldırıcı kranın Dinamiki sınağı zamanı kanat vә zәncirlәr işçi yükdәn neçә dәfә artıq
yüklәnmәlidir?

•

beş dәfә
bir dәfә
iki dәfә
üç dәfә
dörd dәfә

415 Azәrbaycan Respublikasının әmәk Mәcәllәsi neçәnci il tarixindәn qüvvәyә minmişdir.

•

2006
1994
1998
1999
2000

416 әmәk Mәcәllәsinә görә işә yeni qәbul olunan mәsul işçilәr üçün müәssisә rәhbәrliyi hansı sınaq
müddәti müәyyәn edә bilәr

•

dörd ay
on gün
on beş gün
bir ay
iki ay

417 Müәssisәdә әmәyin mühafizәsinә әmәl edilmәsinә kim nәzarәt edir?

•

Polis işçilәri
Kadrlar şöbәsinin müdiri
Kollektivin müvәkkil etdiyi şәxslәr vә hәmkarlar tәşkilatının nümayәndәsi
Elektriklәr
Rabitә şöbәsinin müdiri

418 Tәhlükә potensiallı obyektlәrdә vә dağmәdәn sahәlәrindә baş vermiş qәza faktiki üzrә texniki
tәhqiqat komissiyası kim tәrәfindәn yaradılır.

•

Maliyyә Nazirliyi
Fövqәladә Hallar Nazirliyi
Daxili İşlәr Nazirliyi
Әmәk vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyi
Müdafiә Nazirliyi

419 Vahid ümumdövlәt qaydaları hansı sahәlәri әhatә edir?

•

Sosial müdafiә sahәlәrini
Bütün tәsәrrüfat sahәlәrini
Neftqaz sәnayesi müәssisәlәrini
Su tәchizatı sahәlәri
Elektrik tәchizatı sahәlәrini

420 Avadanlığın layihәlәndirilmәsi zamanı texniki normalar nәyi tәmin etmәlidir?

•

Avadanlığın nәql edilmәsini
Operatorun normal iş şәraitini
Avadanlığın asan quraşdırılmasını
Texniki tәhlükәsizlik tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsini
Avadanlığın tәmir edilmәsinin mümkünlüyünü

421 әmәk mühafizәsinin hüquq mәsәlәlәri hansı sәnәdlәr әsasında müәyyәnlәşir?

•

Müәssisәdaxili әmrlәr әsasında
Әmәk qanunvericiliyi sisteminә daxil olan normativhüquqi aktlar әsasında
Standartlar әsasında

Qaydalar әsasında
Normalar әsasında

422 İşçilәrlә işәgötürәn arasında yaranan әmәk münasibәtlәri nә әsasında tәnzim edilir?

•

İşәgötürәnin әmri әsasında
Müәssisә mülkiyyәtçisinin iradәsi әsasında
Hәmkarlar tәşkilatının qәrarı әsasında
Azәrbaycan Respublikası әmәk mәcәllәsi әsasında
Bәlәdiyyәnin qәrarı әsasında

423 Vaxtından kәnar tәlimat hansı halda keçirilir?

•

İşçi vәzifәsindәn azad edildikdә
İşçi işә qәbul edildikdә
Hәr üç vә ya altı aydan bir işlәrin tәhlükәsiz aparılması üzrә
Texnoloji prosesdә dәyişikliklәr olduqda, bәdbәxt hadisә baş verdikdә
Müәssisәnin rәhbәrliyi dәyişdikdә

424 Azәrbaycan Respublikasının әmәk qanunvericiliyindә işlәdilәn әsas mәfhumların anlayışı әmәk
Mәcәllәsinin hansı maddәsindә verilmişdir?

•

5
3
27
48
15

425 İstehsalatda bәdbәxt hadisәlәrin tәhqiq edilmәsi vә qeydә alınması AR hansı nazirliyi tәrәfindәn
hәyata keçirilir?

•

Daxili işlәr nazirliyi.
AR әmәk vә әhalinin social müdafiәsi nazirliyi ;
Tәhsil nazirliyi;
FH nazirliyi;
İqtisadi inkişaf nazirliyi;

426 İstehsalatda bәdbәxt hadisәlәrin tәhqiq edilmәsi vә qeydә alınması neçәnci ildә, hansı ayda vә
nazirliyin hansı saylı qәrarı ilә tәsdiq edilmiş әsasnamәyә uyğun olaraq hәyata keçirilir?

•

1 yanvar 2000 – ci il 78 saylı qәrar.
1 iyul 1997 – ci il 248 saylı qәrar;
5 iyul 1998 – ci il 257 saylı qәrar;
7 may 2002 – ci il 275 saylı qәrar;
15 aprel 2005 – ci il165 saylı qәrar;

427 AR әmәk vә әhalinin sosial müdafiәsi nazirliyinin qәbul etdiyi әsasnamә kimә şamil edilmәlidir?

•

AR – dә fәaliyyәt göstәrmәyәn şәxslәrә.
AR әrazisindәfәaliyyәt göstәrәn bütün hüquqi vә fiziki şәxslәrә, elәcәdә xarici hüquqi şәxslәrin
nümayәndәliklәrinә;
AR – dә fәaliyyәt göstәrmәyәn xarici hüquqi şәxslәrә;
Xaricdә fәaliyyәt göstәrәn Azәrbaycanlılara;
AR – da fәaliyyәt göstәrmәyәn şәxslәrә;

428 İstehsalatda baş vermiş bәdbәxt haisәlәr nәticәsindә xәsarәtlәrin dәrәcәlәri hansı müәssisә

tәrifindәn verilmiş rәy әsasında müәyyәn edilir?

•

Müәssisәnin baş mühasibi tәrәfindәn
Tibbi ekspert vә ya sәhiyyә müәssisәsi tәrәfindәn
Hәmkarlar tәşkilatı tәrәfindәn
Müәssisәnin rәhbәri tәrәfindәn
Müәssisәnin baş mühәndisi tәrәfindәn

429 Xәsarәt nәdir?

•

İnsan sümüklәrinin zәdәlәnmәsi.
Hәr hansı bir xarici faktorun tәsirindәn toxumanın vә orqanın anatomik tamlığının vә ya fizioloji funksiyasının
pozulması;
Toxumanın vә orqanın anatomik tamlığının vә ya fizioloji funksiyasının pozulmaması;
Toxumanın vә orqanın anatomik tamlığının pozulmaması;
Toxumanın fizioloji funksiyasının pozulmaması;

430 Azәrbaycan Respublikasının әmәk Mәcәllәsinin hansı maddәsindә iş vaxtının leqal tәrifi
verilmişdir? (Sürәt 23.09.2015 12:08:38)

•

87ci maddәsindә
89cu maddәsindә
Heç bir maddәsindә
86cı maddәsindә
88ci maddәsindә

431 Bir iş ilinә görә neçә әmәk mәzuniyyәti verilә bilәr? (Sürәt 23.09.2015 12:08:44)

•

yalnız iki
ARsı Nazirlәr Kabinetinin qәrarı ilә müәyyәn edilir
işçinin vә işәgötürәnin qarşılıqlı razılığı ilә iki әmәk mәzuniyyәti yol verilir
işәgötürәnin mülahizәsindәn asılıdır
yalnız bir

432 Altıgünlük iş hәftәsindә hәftәlik norma 40 saat olduqda gündәlik işin müddәti neçә saatdan çox
ola bilmәz? (Sürәt 23.09.2015 12:08:31)

•

7 saatdan
8 saatdan 15 dәqiqәdәn
6 saatdan
8 saatdan
5 saatdan

433 Zәrәrli maddәlәr insan orqanizminә әsasәn neçә yolla daxil olur?

•

dörd
üç
Bir
iki
beş

434 Yaş yarımına çatmamış uşağı olan qadınlara iş vaxtı әrzindә hansı fasilәlәr verilir ? (Sürәt
23.09.2015 12:07:52)

•

istirahәt vә nahar etmәk üçün, habelә uşağını yedizdirmәk (әmizdirmәk) üçün
ancaq uşağa baxmaq üçün

ancaq uşağını bağçadan götürmәk üçün
ancaq uşağını bağçaya aparmaq üçün
ancaq uşağını yedizdirmәk (әmizdirmәk)üçün

435 On ildәn on beş ilәdәk әmәk stajı olduqda işçilәrә neçә tәqvim günü müddәtindә әlavә
mәzuniyyәt verilir? (Sürәt 23.09.2015 12:07:59)

•

4 tәqvim günü müddәtindә
1 tәqvim günü müddәtindә
5 tәqvim günü müddәtindә
3 tәqvim günü müddәtindә
2 tәqvim günü müddәtindә

436 Ödәnişli әsas mәzuniyyәtin minimum hәddi nә qәdәrdir? (Sürәt 23.09.2015 12:08:04)

•

36 tәqvim günü
56 tәqvim günü
25 tәqvim günü
21 tәqvim günü
24 tәqvim günü

437 İşsizliyә görә müavinәtin ödәniş müddәti nә qәdәrdir? (Sürәt 23.09.2015 12:01:09)

•

12 aylıq dövr әrzindә 26 tәqvim hәftәsindәn çox olmamaqla
2 ildәn çox olmamaqla
1 ildәn çox olmamaqla
12 aylıq dövr әrzindә 20 tәqvim hәftәsindәn çox olmamaqla
12 alıq dövr әrzindә 30 tәqvim hәftәdәn çox olmamaqla

438 Mәzuniyyәtin növlәri hansılardır? (Sürәt 23.09.2015 12:08:09)

•

tәhsil vә yaradıcılıq, ödәnişli, әmәk mәzuniyyәti
әmәk, sosial, tәhsil vә yaradıcılıq, ödәnişsiz mәzuniyyәt
әsas, әlavә, ödәnişsiz, ödәnişli mәzuniyyәt
tәhsil vә yaradıcılıq, әmәk, ödәnişli vә sosial mәzuniyyәt
әsas, әlavә, ödәnişli, sosial mәzuniyyәt

439 Azәrbaycan Respublikası әmәk Mәcәllәsi aşağıdakı şәxslәrә şamil edilmir? (Sürәt 23.09.2015
12:01:17)

•

Xarici ölkәlәrin hüquqi şәxsi ilә hәmin ölkәdә әmәk müqavilәsi bağlayıb әmәk funksiyasını Azәrbaycan
Respublikasında fәaliyyәt göstәrәn müәssisәdә (filialda, nümayәndәlikdә) yerinә yetirәn әcnәbilәrә
bütün göstәrilәnlәrin hamısında
Hәrbi qulluqçulara
Mәhkәmә hakimlәrinә
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәcәllәsinin deputatlarına vә bәlәdiyyәlәrә seçilmiş şәxslәrә

440 Azәrbaycan Respublikasının әmәk Mәcәllәsi ilә әmәk hüquqlarının vә vәzifәlәrinin yaranması,
dәyişdirilmәsi vә xitam edilmәsi müvafiq hallarda tәqvim vaxtı ilә hesablanan..... (Sürәt 23.09.2015
12:01:29)

•

günlәrlә müәyyәn edilir
bütün göstәrilәnlәrlә müәyyәn edilir
illәrlә müәyyәn edilir
aylarla müәyyәn edilir
hәftәlәrlә müәyyәn edilir

441 Orqanizmә tәsirinә görә zәhәrlәr neçә cür olur?

•

beş
Bir
iki
üç
dörd

442 Sәs küylә mübarizәyә әsasәn neçә cür tәlәb verilә bilәr?

•

1 cür tәlәb
4 cür tәlәb
3 cür tәlәb
5 cür tәlәb
2 cür tәlәb

443 İş vaxtından artıq işә aşağıda verilmiş tәriflәrdәn hansı düzgündür? (Sürәt 23.09.2015 12:09:17)

•

iş vaxtından artıq işişәgötürәnin әmri (sәrәncamı, qәrarı) vә işçinin razılığı alınmaqla vә yaxud alınmadan
әmәk funksiyasını müәyyәn olunmuş iş günü vaxtından artıq müddәt әrzindә yerinә yetirmәsi sayılır
iş vaxtından artıq işәgötürәnin әmri (sәrәncamı, qәrarı)vә işçinin razılığı ilә әmәk funksiyasını müәyyәn
olunmuş iş günü vaxtından artıq müddәt әrzindә yerinә yetirmәsi sayılır
iş vaxtından artıq işhәmkarlar ittifaqı tәşkilatının vә işçinin yazılı razılığı ilә әmәk funksiyasının müәyyәn
olunmuş iş günü müddәtindәn artıq müddәt әrzindә işәgötürәnin әmri (sәrәncamı, qәrarı) ilә yerinә
yetirmәsidir
iş vaxtından artıq işhәmkarlar ittifaqı tәşkilatının razılığı alınmaqla işәgötürәnin әmri (sәrәncamı, qәrarı) ilә
işçinin әmәk funksiyasının müәyyәn olunmuş iş günü vaxtından artıq müddәt әrzindә yerinә yetirmәsi sayılır
iş vaxtından artıq işişәgötürәnin әmri (sәrәncamı, qәrarı) vә işçinin razılığı olmadan belә onun әmәk
funksiyasını müәyyәn olunmuş iş günü vaxtından artıq müddәt әrzindә yerinә yetirmәsi sayılır

444 İstirahәt vaxtı dedikdә: (Sürәt 23.09.2015 12:09:23)

•

bütün cavablar düzdür
bayram günlәri
hәmin müddәt әrzindә işdәn azad edilmә
nahar etmәk üçün fasilә
işçinin öz әmәk vәzifәlәrini yerinә yetirilmәsindәn azad olunduğu vә ondan öz mülahizәsinә görә istifadә
etdiyi vaxtdır

445 İş vaxtının rejimi qaydaları nә ilә müәyyәn edilir? (Sürәt 23.09.2015 12:09:29)

•

AR Әmәk vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyinin Kollegiyasının qәrarı ilә
müәssisәdaxili intizam qaydaları vә ya әmәk müqavilәsi, kollektiv müqavilә ilә
ancaq әmәk müqavilәsi ilә
ancaq kollektiv müqavilә ilә
ancaq müәssisәdaxili intizam qaydaları ilә

446 Natamam iş vaxtı işçilәrin hansı kateqoriyasına şamil edilir? (Sürәt 23.09.2015 12:09:36)

•

hәkimlәrә, müәllimlәrә
I vә II qrup әlillәrә, ailә üzvlәrindәn xroniki xәstәliyi olan işçilәrә vә s.
16 yaşadәk olan işçilәrә
ailә üzvlәrindәn xroniki xәstәliyi olan işçilәrә, 1416 yaşadәk әlil uşağı olan qadınlara
elektrotexniki qurğularda, cihazlarda işlәyәnlәrә

447 Natamam iş vaxtı işçilәrin hansı kateqoriyasına şamil edilir? (Sürәt 23.09.2015 12:09:41)

•

hәkimlәrә, müәllimlәrә
I vә II qrup әlillәrә, ailә üzvlәrindәn xroniki xәstәliyi olan işçilәrә vә s.
16 yaşadәk olan işçilәrә
ailә üzvlәrindәn xroniki xәstәliyi olan işçilәrә, 1416 yaşadәk әlil uşağı olan qadınlara
elektrotexniki qurğularda, cihazlarda işlәyәnlәrә

448 Tam iş vaxtına verilmiş aşağıdakı tәriflәrdәn hansı düzgündür? (Sürәt 23.09.2015 12:09:50)

•

7 saatlıq iş vaxtı әrzindә işçilәrin әmәk funksiyasını yerinә yetirmәsi üçün müәyyәn edilmiş zamandır müddәt
lokal aktlarda nәzәrdә tutulmuş saatlıq iş vaxtı әrzindә işçilәrin әmәk funksiyasını yerinә yetirmәsi üçün
müәyyәn edilmiş zamandır
müddәti AR ӘMdә nәzәrdә tutulmuş hәftәlik vә gündәlik iş saatları әrzindә işçilәrin әmәk funksiyasını
yerinә yetirilmәsi üçün müәyyәn edilmiş zamandır
gündәlik iş saatları әrzindә işçilәrin әmәk funksiyasını yerinә yetirmәsi üçün müәyyәn edilmiş zamandır
hәftәlik iş saatları әrzindә işçilәrin әmәk funksiyasını yerinә yetirmәsi üçün müәyyәn edilmiş zamandır
6 saatlıq iş vaxtı әrzindә işçilәrin әmәk funksiyasını yerinә yetirmәsi üçün müәyyәn edilmiş zamandır

449 Vәtәndaş nә vaxt işsiz statusundan mәhrum edilә bilәr? (Sürәt 23.09.2015 12:10:08)

•

tәklif olunan iş münasib olmadıqda
artıq işә düzәldikdә
işsiz statusundan könüllü imtina etdikdә
tәklif olunan işlәr peşәsinә uyğun gәlmәdikdә
işsiz olduqda vә münasib işdәn tәkrarәn imtina etdikdә

450 İşçi işdәn çıxarkәn ona düşәn bütün ödәnclәr hansı gün verilmәlidir? (Sürәt 23.09.2015 12:13:53)

•

tam mәblәğdә işdәn çıxdıqdan sonra әn gec beş gün әrzindә
tam mәblәğdә işdәn çıxdığı gün
tam mәblәğdә işdәn çıxacağı gündәn bir gün әvvәl
tam mәblәğdә işdәn çıxacağı gündәn bir gün sonra
tam mәblәğdә işdәn çıxdıqdan sonra üç gün әrzindә

451 Gecә vaxtı yerinә yetirilәn işә, habelә çox növbәli iş rejiminә görә әmәk haqqına әlavә ödәmәnin
konkret mәblәği necә müәyyәn edilir? (Sürәt 23.09.2015 12:14:00)

•

AR Әmәk vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyinin tәlimatına әsasәn
әmәk müqavilәsi vә kollektiv müqavilә ilә
әmәk müqavilәsi ilә
kollektiv müqavilә ilә
kollektiv sazişlә

452 Bütün ixtisas vә adlardan olan müәllimlәrә neçә tәqvim günü әmәk mәzuniyyәti verilir ? (Sürәt
23.09.2015 12:08:53)

•

58 tәqvim günü
56 tәqvim günü
21 tәqvim günü
35 tәqvim günü
46 tәqvim günü

453 I vә II qrup әlillәrә, hamilә vә yaşyarımadәk uşağı olan qadınlara, hәkimlәrә, müәllimlәrә neçә
saatlıq iş vaxtı şamil edilir? (Sürәt 23.09.2015 12:09:09)

•

heç biri
24 saatlıq qısaldılmış iş vaxtı

•

36 saatlıq iş vaxtı
20 saatlıq iş vaxtı
15 saatlıq iş vaxtı

454 Yerli işıqlandırma әn çox hansı çıraqlardan istifadә edilir?

•

Qirmızıkürә
“Lyunsetta
“Südlü kürә
Universal”
Dәrinәişıqlandırıcı”

455 İstehsalat binalarında vә iş yerlәrindә işıqlanmanı hansı cihazla ölçülәr?

•

Anemometrlә
“YU16” vә ya “YU117” markalı lyuksmetrlә;
Ampermetrlә
Ommetrlә;
Voltmetrlә

456 Blokirovka edici quruluş nәdir?

•

Zәrәrli faktorları dәf etmәk
İşçilәri tәhlükәli sahәyә toxunmağa buraxmır, tәhlükәli sahәyә daxil olduqda tәhlükәli faktoru lәğv edir);
Tәhlükәli faktoru lәğv etmәk
İşçilәri tәhlükәli sahәyә buraxmamaq
İşçilәrin sağlamlığını qorumaq

457 Rәng siqnalında qırmızı rәng nәyi göstәrir?

•

Yolu keçmәk olmaz
Dayan, qadağan edilmişdir, Mütlәq tәhlükә var
Dayan;
Mütlәq tәhlükә var
Qadağan edilmişdir

458 İşıq siqnalından hansı mәqsәdlәr üçün istifadә edilir?

•

Yanacağın qurtarmasının bildirir.
O qarşılaşdıqda vә nәqliyyatın arxasınca getdikdә tәhlükәni xәbәrdar edir;
Dönmә әmәliyyatını xәbәr verir
Dayanmanı bildirir
Mühәrrikin qızmasını bildirir

459 Sarı rәng nәyә işarәdir?

•

Sükanda diqqәtli olmağı
Diqqәt, ola Bilәcәk tәhlükәnin xәbәrdarlığını
Diqqәtli ol;
Tәhlükәnin xәbәrdar edilmәsini
Hadisәlәrin qaçılmazlığını

460 Yaşıl rәng nәyә işarәdir?

•

İcazә verilir
Tәhlükәsizdir, icazә verilir, Yol boşdur

•

Tәhlükәsizdir;
Hәrәkәti davam etdirmәk olar.
Yol boşdur

461 Real әmәk haqqı nәdir? (Sürәt 23.09.2015 12:13:45)

•

işçinin nominal әmәk haqqı müqabilindә әldә etdiyi istehlak şeylәri vә xidmәtlәrin mәcmusu
işçinin pul formasında aldığı haqq
işçinin natura formasında aldığı haqq
işçinin nominal әmәk haqqı müqabilindә әldә etdiyi istehlak şeylәri
işçinin nominal әmәk haqqı müqabilindә әldә etdiyi xidmәtlәrin mәcmusu

462 Hansı elektrik közәrmә lampalarından istifadә edilir?

•

“Universal”, “Lyunsetta
“Universal”, “Lyunsetta”, “Alfa”, “Betta”, “Dәrinәişıqlandırıcı”, “Südlü kürә”;
“Alfa”, “Dairәvi”;
Aypara”, “Xromlanmış
“Qirmızıkürә

463 Aşağıdakılardan hansı әmәk hüquq münasibәtini әks etdirir? (Sürәt 23.09.2015 12:01:03)

•

әmәk münasibәtlәrindәn irәli gәlәn münasibәtlәri
tәşkilatiidarәçilik münasibәtlәri
işәdüzәltmә üzrә hüquq münasibәtlәrini
әmәk mübahisәlәrinin hәlli üzrә hüquq münasibәtlәrini
әmәk müqavilәsi әsasında yaranan vә әmәk hüquq normaları ilә tәnimlәnәn әmәk münasibәtlәrini

464 Hәftәdә 24 saatlıq iş hәftәsi müәyyәn edilir: (Sürәt 23.09.2015 12:08:19)

•

iş yerindәn asılı olmayaraq müәllimlәr üçün
musiqi rәhbәri, müәllim – defektoloq vә loqopedik xidmәt göstәrәn qurumun rәhbәri üçün
müәllim – defektoloq üçün
loqopedik xidmәt göstәrәn qurumun rәhbәri üçün
hәkim stomatoloq üçün

465 әmәk qanunvericiliyinә әmәl olunmasına dövlәt nәzarәtini hansı dövlәt orqanı hәyata keçirir?
(Sürәt 23.09.2015 12:12:25)

•

Dövlәt Mәşğulluq Xidmәti orqanları
Dövlәt Әmәk Müfәttişliyi Xidmәti
ARnın Nazirlәr Kabineti
ARnın Milli Mәclisi
yerli icra hakimiyyәti orqanları

466 İşçinin tәqsiri üzündәn tam zay olmuş mәhsula görә haqqı verilirmi? (Sürәt 23.09.2015 12:13:27)

•

işәgötürәnin mülahizәsindәn asılıdır
xeyr, ödәnilmir
bәli, ödәnilir
bәli, azaldılmış qiymәtlәrlә ödәnilir
bәli, qismәn ödәnilir

467 İşçinin tәqsiri üzündәn qismәn zay olmuş mәhsulun haqqı ödәnilirmi? (Sürәt 23.09.2015
12:13:31)

•

onun yararlıq dәrәcәsindәn asılı olaraq 80%dәn artıq olmayan mәblәğdә ödәnilir
onun yararlıq dәrәcәsindәn asılı olaraq azaldılmış qiymәtlәrlә ödәnilir
bәli, 50% mәblәğdә ödәnilir
bәli, 60% mәblәğdә ödәnilir
onun yararlıq dәrәcәsindәn asılı olmayaraq ödәnilir

468 Vaxt norması dedikdә: (Sürәt 23.09.2015 12:13:39)

•

iş vaxtı әrzindә әmәk funksiyalarının müәyyәyn hissәsinin yerinә yetirilmәsi başa düşülür
işçinin müvafiq ixtisas üzrә vahid iş vaxtı әrzindә görәmәli olduğu işin hәcmi başa düşülür
işçinin müvafiq ixtisas üzrә vahid iş vaxtı әrzindә istehsal etdiyi mәhsula sәrf etdiyi iş vaxtının müddәti başa
düşülür
işçinin müvafiq ixtisas üzrә vahid iş vaxtı әrzindә xidmәt göstәrmәli olduğu istehsal obyektlәrin sayı başa
düşülür
iş vaxtı әrzindә әmәk funksiyalarının vә ya işin hәcminin yerinә yetirilmәsi üçün zәruri işçilәrin sayı başa
düşülür

469 Xidmәt norması dedikdә: (Sürәt 23.09.2015 12:14:04)

•

iş vaxtı әrzindә әmәk funksiyalarının müәyyәyn hissәsinin yerinә yetirilmәsi başa düşülür
işçinin müvafiq ixtisas üzrә vahid iş vaxtı әrzindә görәmәli olduğu işin hәcmi başa düşülür
işçinin müvafiq ixtisas üzrә vahid iş vaxtı әrzindә istehsal etdiyi mәhsula sәrf etdiyi iş vaxtının müddәti başa
düşülür
işçinin müvafiq ixtisas üzrә vahid iş vaxtı әrzindә xidmәt göstәrmәli olduğu istehsal obyektlәrin sayı başa
düşülür
iş vaxtı әrzindә әmәk funksiyalarının vә ya işin hәcminin yerinә yetirilmәsi üçün zәruri işçilәrin sayı başa
düşülür

470 әmәk haqqının ödәnilmәsinin hansı formaları var? (Sürәt 23.09.2015 12:14:13)

•

istehlak mәhsul forması
pul forması
natura forması
valyuta forması
pul vә natura forması

471 әmәk haqqının әsas hissәsi necә adlanır? (Sürәt 23.09.2015 12:14:19)

•

tәminatlı vә әvәzli ödәmәlәr
tarif (vәzifә)maaşı
әmәk haqqına әlavәlәr
әvәzli ödәmәlәr
tәminatlı ödәmәlәr

472 әmәk haqqı sәviyyәsinә görә hansı növlәrә ayrılır? (Sürәt 23.09.2015 12:14:25)

•

faktiki әmәk haqqı
nominal әmәk haqqı
real әmәk haqqı
nominal vә real әmәk haqqı
konkret әmәk haqqı

473 әmәyin ödәnilmәsi vә әmәk münasibәtlәri, әmәyin mühafizәsi, әmәk ehtiyatlarından istifadә,
әmәk miqrasiyası, әhalinin sosial müdafiәsi, әlillәrin vә 18 yaşınadәk sağlamlıq imkanları mәhdud
olan işçilәrin reabilitasiyası problemlәri sahәsindә dövlәt siyasәtinin hansı dövlәt orqanı hәyata
keçirir? (Sürәt 23.09.2015 12:12:33)

•

Dövlәt Mәşğulluq Xidmәti orqanları
ARnın Әmәk vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyi
ARnın Nazirlәr Kabineti
ARnın Milli Mәclisi
yerli icra hakimiyyәti orqanları

474 Insan bәdәnindә gedәn bioloji pozulma şkalanmada hansı miqdarda öldürücü tәsirә malikdir?

•

600900 rad
200300 rad
300400 rad
400500 rad
500600 rad

475 Yük qaldırıcı krana statik sınaq 1ci dәfә nә vaxt aparılır?

•

Tәmirdәn sonra
Tәzә quraşdırıldıqda
Cari tәmirdәn keçdikdә
Aqreqatları dәyişdirildikdә
Ilk dәfә texniki şahadәtnamә tәrtib etdikdә

476 İldırımötürücünün әsas elementlәrinә nә aiddir?

•

Qeyri metal çubuqlar
Şifer damlar
Qapalı qeyri metal tutumların divarları
Qeyri metal borular
İldırımqәbuledici, cәrәyanötürücü vә yerlәbirlәşdirici

477 Baş vermiş yanğının söndürülmәsinә hansı vasitәlәrlә nail olmaq olar?

•

Müvafiq avadanlıq sifariş vermәklә
Istilik müvazinәtinin pozulması, yanma zonasında temperaturun aşağı salınması
Yanğının söndürülmәsi üzrә monitorinqin aparılması ilә
Yanğının söndürülmәsi – birinci mәrhәlәdә  külәyin sürәtini ölçmәklә
Yalnız yanma zonasında temperaturun aşağı salınması ilә

478 Quyularda qaldırıbendirmә әmәliyyatı külәyin hansı gücündә dayandırılır?

•

8 balda
5 balda
6 balda
7 balda
4 balda

479 İldırımdan qorunma tәdbirlәrinә görә bina vә tikintilәr neçә kateqoriyaya bölünür?

•

VI kateqoriya.
III kateqoriya;
II kateqoriya;
IV kateqoriya;
V kateqoriya;

480 Su qüllәsi hansı kateqoriya ildırımdan qorunma tәdbirlәrinә aiddir?

•

VI.
III;
II
IV;
V;

481 İldırımötürücünün funksiyası nәdir?

•

İldırımı qәbul edib hava boşluğuna ötürmәk.
İldırımı qәbul edib torpağa ötürmәk;
İldırımı qәbul edib özündә saxlamaq;
İldırımı qәbul edib binanın divarlarına ötürmәk;
İldırımı qәbul edib suya ötürmәk;

482 İonlaşdırıcı şüanın zәiflәmә dәrәcәsi aşağıdakı düsturlaırn hansı ilә tәyin olunur?

•

483 Qüvvәdә olan qaydalara görә yük qaldırıcı maşın vә mexanizmlәr neçә növ sınaqdan keçmәlidir?

•

1növ
5növ
4növ
3növ
2növ

484 Dinamiki sınaqda mәqsәd nәdir?

•

Kranın deformasiyasını yoxlamaq
Kranın sazlığını yoxlamaq
Kranın aqreqatlarını yoxlamaq
Bәzi hәddәlәrin düzgün işlәmәsini yoxlamaq
Pasportda nәzәrdә tutulmuş bütün әmәliyyatların yerinә yetirilmәsinә kran mexanizmlәrinin necә işlәmәsini
yoxlamaq

485 Yanma tәhlükәliyinә görә istehsal sahәlәri neçә kateqoriyaya bölünür vә bunlar hansılardır:

•

Sәkkiz kateqoriyaya
Dörd kateqoriyaya
Yeddi kateqoriyaya
Beş kateqoriyaya
Altı kateqoriyaya

•

486 Gecә növbәsindә iş günü neçә saat qısaldılır?

•

0,5 saat
4 saat
3 saat
2 saat
1 saat

487 İş vaxtından artıq işlәr hәr bir fәhlә vә ya qulluqçu üçün dalbadal iki gün әrxindә neçә saatdan
çox ola bilәr?

•

4 saatdan
12 saatdan
10 saatdan
8 saatdan
6saatdan

488 Müәssisә rәhbәrliyinin yeni işә qәbul olunan fәhlә üçün hansı sınaq müddәti müәyyәn etmәyә
ixtiyarı vardır?

•

iki hәftә
beş hәftә
dörd hәftә
bir hәftә
üç hәftә

489 Müәssisә rәhbәrliyinin işә yeni qәbul olunan mәsul işçilәr üçün hansı sınaq müddәti müәyyәn
etmәyә ixtiyarı var?

•

beş ay
bir ay
iki ay
üç ay
dörd ay

490 Müәssisә rәhbәrliyinin işә yeni qәbul olunan elmitәdqiqat işçilәri üçün hansı sınaq müddәti
müәyyәn etmәyә ixtiyarı var?

•

beş ay
bir ay
iki ay
üç ay
dörd ay

491 әmәk qanunları mәcәllәsindә 1516 yaşlı şәxslәr üçün hәftәdә neçә saat iş vaxtı müәyyәn edilir?

•

24 saat
36 saat
34 saat
32 saat
26 saat

492 Hәftәlәrarası istirahәt neşә saatdan az olmamalıdır?

•

42 saat

30 saat
32 saat
36saat
40saat

493 Dinamiki sınaq zamanı qaldırıcı kran buraxıla bilәn yükdәn neçә faiz artıq yüklәnmәlidir?

•

10%
60%
50%
40%
20%

494 Sınaq zamanı hidarvlik domkratlarda tәzyiq düşgüsü neçә faizdәn artıq olmamalıdır?

•

40%dәn
10%dәn
20%dәn
30%dәn
50%dәn

495 İstehsal müәssisәlәrindә әmәk mühafizәsi işlәrinin tәşkili rәhbәrliyin әmri ilә kimlәrә tapşırırlar:

•

Elektrikә
Texniki işçiyә
Fәhlәyә
Şöbә müdirinә
Baş mühәndisә

496 әmәk qanunları mәcәllәsindә 1718 yaşlı şәxslәr üçün hәftәdә neçә saat iş vaxtı müәyyәn edilir?

•

42 saat
36 saat
34 saat
32 saat
40 saat

497 әleyhqazı hansı rus alimi ixtira etmişdir ?

•

Nikitin
Lomonosov;
Lodıgin
Bavilov
Zelinskiy:

498 Közәrmә elektrik lampasını hansı rus alimlәri ixtira etmişdir ?

•

Lomonosov vә Vavilov
Xudyakov vә Kirpiçev
Sidirov vә Nikitin
Lodıgin vә Yablo çkov
Vavilov vә Kipiçev

499 Lümenessent hansı rus alimi ixtira etmişdir ?
İvanov

•

Kirpiçev
Sidirov
Vavilov
Xudyakov

500 Aşağıda adları qeyd olunan elm sahәlәrindәn hansılar ilә әlaqәdar şәkildә әmәk mühafizәsi fәnni
fәaliyyәt göstәrir

•

Biologiya
Botanika:
Ekologiya
Riyaziyyat;
Coğrafiya

501 әmәk mühafizәsi fәnninin tәrkib hissәsinә daxildir:

•

Nәzәri mexanika
Sәnayedә әmәyin gigiyenası vә istehsalat sanitariyası
Fizika vә kimyanın әsasları
Materialşünaslıq
Statistika

502 İş yerindә әmәk mühafizәsi normalarının vә qaydalarının yerinә yetirilmәsinә bilavasitә kim
cavabdehdir?

•

Kadrlar şöbәsi
Müәssisәnin işçilәri
Müәssi sәnin mülkiyyәtçisi vә işәgötürәn
Hәmkarlar tәşkilatı
Müәssisәnin әmәk mühafizәsi şöbәsi

503 әmәk mühafizәsi kursunun metodoloji әsası nәdәn ibarәtdir?

•

İş şәraitinin, texnoloji prosesin, istifadә edilәn materialların vә mәhsulun tәhlükәlilik dәrәcәsinin elmi
tәhlilindәn
Mәntiqi tәhlil
Statik tәhlil
Psixoloji
Proqnozlaşdırma

504 әmәk mühafizәsinә dair vahid dövlәt siyasәti kim tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

Milli Mәclis tәrәfindәn
Daxili işlәr Nazirliyi tәrәfindәn
Fövqәladә Hallar Nazirliyi tәrәfindәn
Әmәk vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyi tәrәfindәn
Hәmkarlar tәşkilatları tәrәfindәn

505 әmәk mühafizәsinin әsas prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

Hәmkarlar tәşkilatlarının nәzarәti
İşәgötürәnlәrin üstünlüyü
Әmәk mәhsuldarlığının artırılması
Әmәk haqqının artırılması
İstehsalat q әzalarının, xәsarәtlәrinin, peşә xәstәliklәrinin qarşısının alınmasına yönәldilәn fәaliyyәt
birliyindәn

506 İdarәetmә orqanlarına erqonomik tәlәblәrә aiddir:

•

Sәthi sürüşkәn olmalıdır
Pambıq kimi yumşaq vә ağ olmalıdır
Forması, ölçülәri vә sәthi iş üçün rahat olmalıdır
Polad kimi möhkәm olmalıdır
Buz kimi soyuq olmalıdır

507 İstehsalat müәssisәlәrindә sanitar xarakteristikasına görә ikinci qrup proseslәrә aiddir:

•

Xüsusi rejim tәlәb edәn proseslәr
İstehsalat prosesi zәrәrli, gәrgin fiziki iş vә normal olmayan meteoroloji şәraitdә keçәn proseslәr
Normal meteoroloji şәraitdә keçәn proseslәr
Yeraltı şәraitdә aparılan proseslәr
Kәskin zәrәrlilik amillәrlә xarakterizә olunan proseslәr

508 Zәhmәtkeşlәrin әmәk hüquqlarının әsas prinsiplәrini tәşkil edәn qanun aktı hansılardır:

•

5. Müәssisәlәrin әsasnamәlәri
4. Hәmkarlar ittifaqının qәrarları
1. İcra hakimiyyәtinin qәrarları
2. Nazirlәr kabinetinin qәrarları
3. Dövlәtin konstitusiyası

509 әmәyin mühafizәsi nәyi öyrәdir?

•

Ekoloji sistem
Fövqәladә hallardan qorunmağı
Hәyat fәaliyyәtinin tәhlükәsizliyi
Әtraf mühitin mühafizәsi
İşçilәrin tәhlükәzlik vә sağlam şәraitdә işlәmәk hüququnu

510 әmәyin mühafizәsi әsas neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

6 hissәdәn
5 hissәdәn
4 hissәdәn
3 hissәdәn
2 hissәdәn

511 әmәyin mühafizәsinin I hissәsi nәdәn bәhs edir?

•

Laboratoriya işlәrindәn
Әmәk mühafizәsinin hüquqi – tәşkilatı әsasından
Tәhlükәsizlik texnikasının әsaslarından
Yanğın profilaktikası
Әmәk gigiyenası vә istehsalat sanitariyasından

512 әmәyin mühafizәsinin II hissәsi nәdәn bәhs edir?

•

Yanğın profilaktikası.
Әmәk gigiyenası vә istehsalat sanitariyasından;
Әmәk mühafizәsinin hüquqi – tәşkilatı әsasından;
Laboratoriya işlәrindәn;
Tәhlükәsizlik texnikasının әsaslarından;

513 әmәyin mühafizәsinin III hissәsi nәdәn bәhs edir?

•

Әmәk gigiyenası vә istehsalat sanitariyasından.
Tәhlükәsizlik texnikasının әsaslarından;
Yanğın profilaktikası;
Laboratoriya işlәrindәn;
Әmәk mühafizәsinin hüquqi – tәşkilatı әsasından;

514 әmәyin mühafizәsinin IV hissәsi nәdәn bәhs edir?

•

Tәhlükәsizlik texnikasının әsaslarından;
Laboratoriya işlәrindәn;
Yanğın profilaktikası;
Әmәk gigiyenası vә istehsalat sanitariyasından;
Әmәk gigiyenası vә istehsalat sanitariyasından.

515 İsti sәthlәrdәn ayrılan istiliyin miqdarı hansı düsturla tapılır?

•
516 Xarici qamma şüalarından mühafizә üçün şüalanmaya mәruz qalma müddәti necә tәyin edilir? R
– mәnbәyә qәdәr olan mәsafә, m – mәnbәyin aktivliyidir

•
517 İstehsalat müәssisәlәrinin planlaşdırılmasında hәr bir işçi üçün bina daxilindә ayrılan hәcm vә
sahә әn azı nә qәdәr olmalıdır?

•
518 İzafi istiliyә görә tәlәb olunan sәrfi (m3/saat) hansı düsturla tapılır?

•

519 Mәnbәyin әtrafında sayılan elektromaqnit şüaları hansı zonalara ayrılır?

•

İnduksiya, interferensiya, uzaq (şüalanma) zonalarına
İnduksiya zonasına
Aralıq (interferensiya) zonasına
Şüalanma zonasına
Yaxın (şüalanma) zonasına

520 İstehsal binalarında binanın ümumi istilik itkisi hansı düsturla tәyin edilir:

•

521 Yeraltı metal qurğuları korroziyadan mühafizә etmәk üçün nәdәn istifadә olunur?

•

İnhibitor tәtbiq edilmәsi ilә mühafizәdәn
Anod mühafizәsindәn
Yalnız protektor mühafizәsindәn
Katod vә protektor mühafizәsindәn istifadә olunur
Adsorbsiyadan

522 Sprinker nәdir?

•

OP5 odsöndürәnlәr
OU2 odsöndürәnlәr
Sprinker zәrbә tәsirli avtomatik klapanla açılan sәpәlәyicidir. Yarıq ölçüsü xüsusi seçilmiş böyük rozet
müntәzәm suvarmanı tәmin edir
OU5 odsöndürәnlәr
OU8 odsöndürәnlәr

523 Tәnәffüs orqanlarının mühafizә vasitәlәri aşağıdakılardan hansılardır?

•

tәnzif,baxil
maskalar,baxil
әlcәklәr,baxil

•

respirator,әleyhqaz
eynәk,maska

524 Sәs intensivliyi sәviyyәsinin ölçü vahidi nәdir?

•

Hers (hs)
Paskal (Pa)
m/san
Desibel (dB vә dBa)

525 İonlaşdırıcı şüalanma nәdir?

•

Lazer şüalar.
Mühitin ionlaşmasına (yüklәnmiş atom vә molekulların – ionların yaranması) sәbәb olan hәr hansı şüalanma;
Elektromaqnit şüalanma;
İnfraqırmızı şüalar;
Ultrabәnövşә şüalar;

526 Bina vә sexlәrdә qoyulacaq radiator batareyasından bölmәlәrin sayını tәiyn etmәk üçün әvvәlcә
binanın nәyi hesablanır:

•

Binanın hәcm tutumu
Binanın ümumi uzunluğu
Binanın ümumi hündürlüyü
Binanın ümumi eni
Binanın ümumi qızdırılma sәthi

527 İstehsal binası üçün ümumilikdә tәlәb edilәn tәmiz havanı tәyin etmәk üçün lazım gәlәrsә
aşağıdakı düsturlardan hansı doğru ola bilәr?

•

528 İstehsal binasında ventilyasiya zәrәrli qazlarla mübarizә mәqsәdi ilә qurularsa dәyişdirilmәsi
lazım gәlәn tәmiz havanın hәcmi aşağıdakı düsturların hansı ilә tәyin olunur?

•

529 İstehsal binalarında ventilyasiya tozla mübarizә mәqsәdi ilә qurularkәn binada dәyişdirilmәsi
lazım gәlәn havanın hәcmi hansı düsturla hesablanır:

•

530 Ventilyasiya zәrәrli buxar vә ya nәmliklә mübarizә mәqsәdi ilә qurularsa dәyişdirilmәsi lazım

gәlәn havanın hәcmi aşağıdakı düsturların hansı ilә tәyin edilir?

•
531 Ventilyasiya istilik ayrılması ilә mübarizә mәqsәdi ilә qurularsa dәyişdirilmәsi lazım gәlәn hava
hәcmi aşağıdakı düsturların hansı ilә tәyin edilir?

•

532 Süni ventilyasiya zamanı havanın tәmizlәmә faizini göstәrәn әmsal aşağıdakı düsturlardan hansı
ilә tәyin edilir?

•

533 Binanın ventilyasiyası hesabına itәn istiliyin miqdarı aşağıdakı düsturların hansı ilә hesablanır?

•
534 Ventilyasiya tozla mübarizә mәqsәdiylә qurulduqda dәyişdirilmәsi lazım gәlәn havanın miqdarı
aşağıdakı düsturların hansı ilә tәyin edilir?

•

535 İstehsalat tozları maşın vә mexanizmlәrinә necә tәsir edir?

•

Maşınların sürtünәn hissәsini vә mәhsulun keyfiyyәtini yaxşılaşdırır.
Sürtünәn hissәlәrin aşılanmasına vә buraxılan mәhsulların keyfiyyәtinin aşağı düşmәsinә sәbәb olur;
Maşınların tam sıradan çıxmasına sәbәb olur;
Mәhsulların keyfiyyәtinin yaxşılaşmasına sәbәb olur;
Maşınların sürtünәn hisslәrini yaxşılaşdırır;

536 I sinif sanitar mühafizә zonasının ölçüsü neçә metr olmalıdır?

•

950m
1000m
900m
1100m
1050m

537 İnsanlar uzun müddәt toz mühitindә işlәdikdә hansı xәstәliyә tutulurlar?

•

Mәdә  bağırsaq xәstәliyinә.
Konyktivit, dermatit vә pnevmokonioz xәstәliyinә;
Soyuqdәymә xәstәliyinә;
Başağrısı xәstәliyinә;
Vәrәm xәstәliyinә;

538 Havanın tozluğu nә ilә xarakterizә olunur?

•

Yüz qramda olan tozun sayı vә çәkisi ilә;
Tozun ümumi çәkisi ilә.
Vahid hәcmdә tozun çәkisi vә ya verilmiş hәcmdә tozun sayı ilә;
Yüz qramda olan tozun sayı ilә;
Yüz qramda olan tozun çәkisi ilә;

539 Laboratoriya şәraitindә havada tozun miqdarını hansı üsulla tәyin edilir?

•

Elektrik üsulla.
Çәki üsulu ilә;
Say üsulu ilә;
Akustik üsulla;
Fotometrik üsulla;

540 II sinif sanitar mühafizә zonasının ölçüsü neçә metr olmalıdır?

•

700m
500m
1000m
400m
600m

541 İstehsalat otaqları layihәlәndirilәrkәn otağın hündürlüyü neçә metr olmalıdır?

•

4,0
3,0
2,8
2,9
3,3

542 İstehsalat otaqları layihәlәnәrkәn bir işçi üçün neçә kvm iş sahәsi nәzәrdә tutulmalıdır?

•

4,0 kvm
4,5 kvm
4,8 kvm
5,0 kvm
3,7 kvm

543 İstehsalat otaqları layihәlәndirilәrkәn bir işçi üçün neçә kub m. hәcm nәzәrdә tutulmalıdır?

•

14 kub m.
15 kub m.
13 kub m.
11 kub m.
12 kub m.

544 Avadanlıqlar vә qurğular arasındakı mәsafә nә qәdәr olmalıdır?

•

3m
1m
2m
2,5m
0,5m

545 Zәhәrli maddәlәrin zәhәrlilik ölçüsü nә ilә müәyyәn edilir?

•

Havada olan zәhәrli maddәlәrin cәmi ilә.
Yol verilәn qatılıqla (YVQ);
Normal şәraitlә;
Zәhәrli maddәlәrin miqdarının artması ilә;
Zәhәrli maddәlәrin miqdarının azalmasıilә;

546 әmәk qanunvericiliyinә әsasәn müәssisә rәhbәrliyi işә qәbulu hansı tәşkilatla razılaşdırılmalıdır?

•

Gәnclәr tәşkilatı
İcra Hakimiyyәti
Maliyyә idarәsi
Hәmkarlar ittifaqı
Partiya tәşkilatı

547 İstehsalat bir aydan çox müddәt dayandıqda müәssisә rәhbәrliyinә fәhlәnin haqqında hansı tәdbir
görmәyә icazә verilir?

•

Sәrәncamda saxlamaq
Mәzuniyyәtә buraxmaq
İşdәn çıxarmaq
Başqa işә keçirmәk
İstirahәtә buraxmaq

548 Mәişәtlә әlaqәdar olan bәdbәxt hadisәlәr hansı formalı aktla rәsmilәşdirilir:

•

H1 formalı aktla
BT2 formalı aktla
BT formalı aktla
BT4 formalı aktla
BT3 formalı aktla

549 İnsan orqanizminә tәsiri xarakterinә görә kimyәvi istehsalat amillәrinә aid edilir:

•

Yalnız qıcıqlandırıcı
Sensibl, kansorogen, mutagen, zәhәrlәyici, qıcıqlandırıcı vә digәr
Yalnız sensibl
Yalnız kansorogen
Yalnız mutagen

550 Müәssisәlәr onlardan ayrılan zәrәrliklәrin xarakterinә görә neçә sinfә bölünür?

•

7
5
4
3

6

551 Yol verilәn qatılıq nәdir?

•

Zәhәrli maddәlәrin istehsalat zonasında elә qatılığıdır ki, iş günü әrzindә işçilәrә tәsir edir, sonra isә keçib
getmir.
Zәhәrli maddәlәrin istehsalat zonasında elә qatılığıdır ki, iş günü әrzindә işçinin sağlamlığına heç bir tәsir
olmur;
Zәhәrli maddәlәrin istehsalat zonasında elә qatılığıdır ki, iş günü әrzindә işçilәrin sağlamlığına tәsir edir;
Zәhәrli maddәlәrin istehsalat zonasında elә qatılığıdır ki, iş günü әrzindә işçilәrә tәsir edir, sonra isә keçib
gedir;
Zәhәrli maddәlәrin istehsalat zonasında elә qatılığıdır ki, әtraf mühitdә arzu edilmәz dәyişikliklәr baş verir;

552 Maddәlәr tәhlükәliliyinә görә neçә sinfә bölünür?

•

9
4
5
3
7

553 Müxtәlif maddәlәrin kombina olunmuş şәkildә tәsirinin neçә növü var?

•

8
2
3
4
6

554 Mәnşәyinә görә tozlar neçә qrupa bölünür?

•

6
3
4
2
5

555 Tozlar havadakı vәziyyәtinә görә neçә qrupa bölünür?

•

6
2
3
4
5

556 Müәssisәdә dövlәtә xәstәxana xәtti ilә dәyәn maddi zәrәri aşağıdakı düsturların hansı ilә tәyin
etmәk olar?

M=(B+b)P5,26n+6,99m

•

557 İkinci sinif zәrәrli istehsal müәssisәlәrin qoruyucu sanitariya zonasının eni (metrlә):

•

100
1000
50
300
500

558 İstehsalatda bәdbәxt hadisәlәrin tәhqiqat komissiyasına kim sәdrlik edir?

•

Hәmkarlar tәşkilatının nümayәndәsi
Prokuror
Dövlәt Әmәk Müfәttişliyinin vәzifәli şәxsi
Mülkiyyәtçi
İşәgötürәn

559 Xarici dövlәt әrazisindә olan Azәrbaycan müәssisәsindә istehsalatda bәdbәxt hadisә kim
tәrәfindәn tәhqiq edilir?

•

Hәmin dövlәtin prokurorluğu tәrәfindәn
Azәrbaycanın hәmin dövlәtdә sәfirliyi tәrәfindәn
Xarici İşlәr Nazirliyi tәrәfindәn
Hәmin müәssisә rәhbәrinin әmri ilә müәssisә işçilәrindәn ibarәt komissiya tәrәfindәn
Hәmin dövlәtin polisi tәrәfindәn

560 Travmatizmin qruplaşma üsulu nә demәkdir?

•

Eyni xarakterli zәdәlәnmәlәr ilә nәticәlәnәn bәdbәxt hadisәlәr
İşçilәrin tәhlükәsizlik tәlәblәrinә uyğunluğu
İşәgötürәnlәrin öhdәliklәri vә vәzifәlәri
İşәgötürәnlәrin biliklәri
Meteoroloji şәrait

561 Travmatizmin iqtisadi tәhlil üsulu ilә nә öyrәnilir?

•

İşçilәrin tәlimatlandırılmasının sәmәrәliliyi
Tәhlükәsizlik tәdbirlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi imkanları
Әmәk mühafizәsinin maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәri
İstehsalat travmatizmindәn müәssisәyә dәyәn iqtisadi zәrәr
Zәrәr çәkmiş işçilәrin tәminatı yolları

562 İnsan operator tәrәfindәn bir dәqiqә әrzindә iki vә daha çox dәfә yerinә yetirilәn әmәliyyatlar
hansı kateqoriyaya aid edilir?

•

Lәng görülәn әmәliyyatlar
Çox teztez görülәn әmәliyyatlar
Teztez görülәn әmәliyyatlar
Hәrdәnbir görülәn әmәliyyatlar
Sürәtlә görülәn әmәliyyatlar

563 İstehsalat xarakteristikasına görә birinci qrup proseslәrә aid olur?

•

Normal metroloji şәraitdә keçәn zәrәrsiz istehsalat proseslәri
Normal olmayan metroloji şәraitdә keçәn proseslәr
Kәskin zәrәrlilik amillәri ilә xarakterizә olunan proseslәr
Xüsusi rejim tәlәb edәn proseslәr
Yeraltı şәraitdә aparılan proseslәr

564 Zәrәrlәrlәrin neçә faizi icazә olmadan işin yerinә yetirilmәsi vә tәhlükәli sahәdә yerlәşmәsi
ucbatından baş verir?

•

15
11
10
7
12

565 Aşağıdakılardan hansı әmәyin gigiyenası elminin tәdqiqat pretmetinә deyil, istehsalat
sanitariyasının hәll etdiyi mәsәllәlәrә aiddir?

•

Fәrdi mühafizә vasitәlәrinin yaradılması.
Zәrәrli vә zәhәrli istehsalat faktoru üçün yol verilәn normaların tәyini;
Texnoloji proseslәrin öyrәnilmәsi;
Fәrdi mühafizә vasiәlәrinin yaradılması;
Sanitar – mәişәt qurğularının tәdqiqi;

566 İstehsalat zәdәlәnmәlәrinin hansı sanitariya – gigiyena qrupuna aiddir?

•

İşçilәrdә özünәnәzarәtin zәiflәmәsi.
Qeyri – normal meteroloji şәraitin olması;
Әmәk intizamının aşağı sәviyyәdә olması;
Texnoloji reqlamentin vә rejimlәrin pozulması;
Ağır vә tәhlükәli işlәrin lazımi qәdәr mexaniklәdirilmәsi;

567 Sanitar mühafizә zonasının әrazisindә hansı işlәri görmәk lazımdır?

•

Әrazidә dövlәt idarәsi tikmәk.
Әrazini abadlıqlaşdırmaq vә yaşıllaşdırmaq;
Әrazidә yaşayış binası tikmәk;
Әrazidә sәhiyyә müәssisәsi tikmәk;
Әrazidә mәktәb tikmәk;

568 İstismarda olan oksigen qaz balonları neçә ildәn bir texniki yoxlanışdan keçirilmәlidir?

•

4 ildәn bir;
5 ildәn bir;
2 ildәn bir;
1 ildәn bir;
6 ildәn bir;

569 İnşaat norma vә qaydalarına görә binaların neçә odadavamlıq dәrәcәsi var?

•

7 odadavamlıq dәrәcәsi.
5 odadavamlıq dәrәcәsi;
4 odadavamlıq dәrәcәsi;

6 odadavamlıq dәrәcәsi;
3 odadavamlıq dәrәcәsi;

570 Tәhlükәli vә zәrәrli proseslәrin yerinә yetirilmәsi zamanı işçilәri qorumaq üçün әsas neçә gün
mühafizә vasitәlәri var?

•

4
3
2
1
5

571 Rentgen şüalanması nәdәn ibarәtdir?

•

Elektromaqnit şüalanmadan.
Müәyyәn elektron axını ilә bombarduman edilmәsindә yaranan yüksәk tezlikli elektomaqnit dalğalarından;
Maddәnin buraxdığı heliumun nüvә atomları axınından;
Radiaktiv parçalanmadan yaranan elektron vә poziton axınlarından;
Nüvә reaksiyaları prosesindә bir atomun digәrinә çevrilmәsi nәticәsindә yaranan yüksәk tezlikli elektromaqnit
şüalanmalarından;

572 Mühafizә yerlәbirlәşdiricilәri vә sıfırlanmasının fuksiyası nәdir?

•

İzolyasiyanın pozulmaması nәticәsindә qurğunun gövdәsinә düşmüş gәrginliyi naqilә ötürmür.
İzolyasiyanın pozulması nәticәsindә qurğunun gövdәsinә düşmüş gәrginliyi yerә ötürmәk;
İzolyasiyanın pozulması nәticәsindә qurğunun gövdәsinә düşmüş gәrginliyi insan bәdәninә ötürmәk;
İzolyasiyanın pozulması nәticәsindә qurğunun gövdәsinә düşmüş gәrginliyi naqilә ötürmәk;
İzolyasiyanın pozulması nәticәsindә qurğunun gövdәsinә düşmüş gәrginliyi insan bәdәninә vәnaqilә ötürmәk;

573 Radiaktivliyin ölçülmәsi üçün hansı vahid qәbul edilmişdir?

•

kq;
C/kq;
Bekkerel (Bk);
m.
ton;

574 Praktikada radiaktivliyi ölçmәk üçün nisbәtәn kiçik hansı vahiddәn istifadә edilir?

•

C/kq;
kl/kq.
milliqram;
küri;
Milliküri (Mki);

575 İnventar bәrkidicilәrdәn dәrinliyi neçә metrә qәdәr olan çala vә divarların qazıntısında istifadә
edilir?

•

6 m  ә qәdәr olan.
1 m  ә qәdәr olan;
3 m  ә qәdәr olan;
5 m  ә qәdәr olan;
2 m  ә qәdәr olan;

576 İnventar bәrkidicilәr konstruksiyalarına görә neçә cür olur?

•

1
5
3
4
2

577 Yükqaldırma nәqletmә maşınlarının müvazinәtlә (dayanıqlı) saxlayan qüvvәlәr hansılardır?

•

Maşının vә әls yükün ağırlığının tәsiri;
Qaldırıcı yükün ağırlığı.
Maşının aşmasına çalışan qüvvә;
Külәyin tәsiri;
Yolun әyriliyindәn әmәlә gәlәn qüvvә;

578 Yükqaldırıcı maşınlar iş yerindә quraşdırıldıqdan sonra hansı yoxlamadan keçirilmәlidir?

•

Statik vә dinamik yoxlamadan;
Yükqaldırma qabiliyyәtinin yoxlamadan.
Texniki yoxlamadan;
Statik yoxlamadan;
Dinamik yoxlamadan;

579 İşçi tәzyiqi neçә Mpa – dan yüksәk olanda quröu vә qabların tәhlükәsiz istismarına Dövlәt daq
texniki nәzarәtin müfәttişliyi tәrәfindәn nәzarәt edilir?

•

0,07 MPa;
0,007 MPa;
0,075 MPa.
0,75 MPa;
0,7 MPa;

580 Buxar qazanlarının partlayışında tәzyiq nә qәdәr aşağı düşür?

•

Atmosfer tәzyiqinә qәdәr aşağı düşür;
Suyun tәzyiqindәn yuxarı qalxır;
Suyun tәzyiqinә bәrabәr olur;
Atmosfer tәzyiqindәn yuxarı qalxır;
Atmosfer tәzyiqindәn aşağı düşür;

581 Buxar qazanlarında qoruyucu klapan nә vaxt avtomatik olaraq artır?

•

Tәzyiq normal olduqda;
Tәzyiq nәzәrdә tutulan sәrhәddi aşdıqda;
Tәzyiq nәzәrdә tutulmuş sәrhәddәn aşağı olduqda;
Tәzyiq nәzәrdә tutulmuş sәviyyәdә olduqda;
Tәzyiq nәzәrdә tutulmuş sәviyyәyә çatmadıqda.

582 Buxar qazanında tәzyiq aşağı düşdükdә, Sy ani olaraq buxarlandıqda buxarın hәcmi suyun
hәcmindәn neçә dәfә artır?

•

700 dәfә;
400 dәfә.
500 dәfә;
800 dәfә;
1000 dәfә;

583 Buxar qazanlarında buxarın, suyun, kәnar edilәn qazların temperaturu nә ilә ölçülür?

•

Anemometrlә.
Termometrlә;
Qazometrlә;
Barometrlә;
Psixometrlә;

584 Maşın vә nәqliyyat qurğularını iş prosessindә tәhlükәsiz tәtbiq etmәk üçün birinci növbәdә hansı
tәdbirlәr görülmәlidir?

•

Ümumi tәdbirlәr.
Tәşkilatı tәdbirlәr;
Siyasi tәdbirlәr;
İctimai tәdbirlәr;
İqtisadi tәdbirlәr;

585 İstehsalat obyektlәri yanğın partlayış vә yanğın tәhlükәsinә görә neçә kateqoriyaya bölünür?

•

7 kateqoriyaya.
6 kateqoriyaya;
5 kateqoriyaya;
4 kateqoriyaya;
3 kateqoriyaya;

586 Tәşkilatı tәdbirlәr neçә cürdür?

•

2
5
4
3
6

587 Bütün odsöndürücü maddәlәrin yanmanı lәğv etmә prinsipinә görә neçә növә ayırmaq olar?

•

6 növә.
4 növә;
3 növә;
5 növә;
2 növә;

588 İnşaat materialların vә konstruksiyaların yanma qabiliyyәtinә görә neçә növә bölmәk olar?

•

6 növә.
3 növә;
2 növә;
4 növә;
5 növә;

589 İdarәetmә orqanlarının paneli vә nәzarәt ölçmә cihazlarının azı neçә lyuks (lk) işıqlandırılması
tәmin olunmalıdır?
azı 110 lk
azı 60lk
azı 70lk

•

azı 80 lk
azı 100 lk

590 Dәrinliyi 5m  ә qәdәr olan qazıntılarda tәklükәsizliyi tәmin etmәk üçün yamacın buraxıla bilәn
dikliyi nәdәn asılıdır?

•

Qruntun vәziyyәtindәn.
Qruntun növündәn;
Qruntun hәcmindәn;
Qruntun qalınlığından;
Qruntun ölçüsündәn;

591 Açıq sahәdә hündürlükdә aparılan işlәr üçün tәhlükәli zonanın radiusu aşağıdakı düsturların hansı
ilә ifadә olunur?

•

R=0,1H.
R=0,3H;
R=0,8H;
R=7,8H;
R=10H;

592 İnşaat maşınları vә nәqliyyat qurğularını tәhlükәsiz nәql etmәk üçün neçә üsul var?

•

4 üsul.
5 üsul;
2 üsul;
6 üsul;
3 üsul;

593 Oksidlәşmә  reduksiya reaksiyalarının mәcmusundan ibarәt olan yanma nә ilә müşayәt olunur?

•

Qaz ayrılması ilә;
Su ayrılması ilә;
Oksigen ayrılması ilә;
İstilik vә su ayrılması ilә.
İstilik vә işıq ayrılması ilә;

594 Torpaq işlәrindә qazıntılar neçә cür aparılır?

•

5
2
3
1
4

595 Alfa – şüalanma nәdәn ibarәtdir?

•

Elektrik vә maqnit sahәsinin gәrginliyindәn.
Maddәnin buraxdığı heliumun nüvә atomları axınından;
Radiaktiv parçalanmadan yaranan elektron axınından;
Nüvә reaksiyaları prosesindә bir atomun digәrinә çevrilmәsi nәticәsindә yaranan yüksәk tezlikli elektromaqnit
şüalanmasından;
Müәyyәn elektron axını ilә bombardıman edilmәsindә yaranan yüksәk tezlikli elektromaqnit dalğasından;

596 Qamma şüalanma nәdәn ibarәtdir?

•

Elektromaqnit şüalanmadan.
Nüvә reaksiyaları prosesindә bir atomun digәrinә çevrilmәsi nәticәsindә yaranan yüksәk tezlikli elektromaqnit
şüalanmaları;
Maddәnin buraxdığı heliumun nüvә atomları axınından ibarәtdir;
Müәyyәn elektron axını ilә bombarduman edilmәsindә yaranan yüksәk tezlikli elektomaqnit dalğasından
ibarәtdir;
Radiaktiv parçalanmadan yaranan elektron vә poziton axınlarından;

597 İnsan ümumi mәlumatların neçә faizini görmә orqanı vasitәsilә qәbul edir

•

70%ni
20%ni
40%ni
60%ni
80%ni

598 Tәbii yerlә birlәşdiricilәrin müqavimәti aşağıdakı düsturların hansı ilә hesablanır?

•

599 Yerlәbilәşdirici elktrodlar polad çubuq olarsa onda yerlәbirlәşdiricinin müqavimәti hansı düsturla
hesablanır

•
600 Alışdırıcı mәnbә nә demәkdir?

•

Yanma prosesini sürәtlәndirәn istilik mәnbәyi
İstilik impulsu
Yanma qarışığına tәsir edәrәk onda yanma prosesini yaradan әlavә enerji mәnbәyidir
Yüksәk temperaturla müşahidә edilәn yanma prosesi
Yanma zamanı ayrılan istilik enerjisi

601 Qazların partlaması nәticәsindә yaranan hәcm necә tәyin edilir?

•

602 Qәza vә yanğın baş verdikdә tezalışan mayelәr necә köçürülmәlidir?

•

yalnız qәza mәhsul ayırıcılarına boşaldılmalı
yalnız yerә bәrkidilmiş rezervuarlara boşaldılmalı
yalnız yer altı borular vasitәsi ilә başqa sahәlәrә göndәrmәk
onlar yeraltı anbarlara, tutumlara vә sonra çәnlәrә axıdılmalıdır
yalnız mәhsul toplayan qәza tutumlarına yığılmalı

603 Buxar, qaz vә toz qarışığının partlayışı zamanı yaranan tәzyiq nәdәn asılı olaraq maksimal vә
minimal qiymәtә malik olur?

•

Atmosfer tәzyiqindәn
Yalnız qarışığın başlanğıc tәzyiqindәn
Yalnız başlanğıc temperaturdan
Yalnız qarışığın miqdarından
Qarışığın miqdarından, başlanğıc temperatur vә tәzyiqindәn

604 Konstruksiyanın odadavamlılıq hәddi nәdir?
Sınaq başlanan andan keçәn vaxt

•

Odadavamlılıq dәrәcәsi konstruksiyanın bir üzündәn digәr üzünә yanma mәhsulu vә ya alov keçә bilәn çatlar
vә deşiklәr yaranan ana qәdәr olan vaxtdır vә bu saatla ölçülür
Sınaq başlanan andan sınaq qurtaran ana qәdәr keçәn vaxt odadavamlılıq hәddini göstәrir
Konstruksiyanın öz dayanıqlılığını itirәnәdәk vә ya dağılanadәk olan vaxt

605 İnşaat maşınları vә nәqliyyat qurğuları әsas neçә qrupa bölünür?

•

5 qrupa
2 qrupa
4 qrupa
3 qrupa
6 qrupa

606 Yüksәk tәhlükә olmayan otaqlarda hansı halda yerlәbirlәşdirmә vacibdir ?

•

Dәyişәn cәrәyanı 380Vdan yüksәk, sabit cәrәyanı 440Vdan yüksәk olan qurğularda
Dәyişәn cәrәyanı 380Vdan aşağı olan qurğularda

Sabit cәrәyanı 380V olan qurğularda
Dәyişәn cәrәyanı 280V olan qurğularda
Sabit cәrәyanı 380Vdan yuxarı olan qurğularda

607 Normal istismar zamanı texnoloji avadanlıqlardan әlavә ayrılan qazlar necә köçürülmәlidir?

•

Tullanan qazları yandırmaq üçün xüsusi tikilmiş sobalar
Ötürmә şamı adlanan borulu soba
Xüsusi tullantı qurğuları
Bu artıq qazları yandırılmaq üçün mәşәl qurğusundan istifadә edilmәlidir
Qazları tüstüsüz yandıran su buxarı ilә tәmin edilәn yandırıcı borular

608 Yanğının başlandığını bildirәn avtomat yanğın xәbәrvericilәrin hansı növlәri vardır?

•

Elektromaqnit şüalarına hәssas
Titrәyişә hәssas
Sәsküyә hәssas
Temperaturun artmasına hәssas, açıq alovun şüalanma tәsirinә hәssas, yanma mәhsulunun tәsirinә hәssas
(tüstü) xәbәrvericilәri
Qoxuya hәssas

609 Közәrmә lampalarında mühafizә bucağı hansı düsturla hesablanır:

•

610 Yenicә başlayan yanğını söndürmәk üçün hansı cihazlardan istifadә edilir?

•

Maili, konuslu, qazlı vә quru odsöndürәn cihazlardan istifadә olunur
Sprinkerdәn
Drinçerdәn
Mexaniki köpük yaradandan
Ventilyatordan

611 Yanğını su ilә söndürәn avtomatik qurğularda işlәdilәn sәpәlәyicilәr hansı qrupa bölünür?

•

Pnevmotexniki qurğular
OP – 5 odsöndürәni
Buxarla söndürmә qurğusu
Zәrbә tәsiri ilә sәpәlәyicilәr, mәrkәzdәnqaçma tipli sәpәlәyicilәr vә yarıq şәkilli sәpәlәyicilәr
Karbonlu qurğular

612 Yanğın tәhlükәsizliyi ilә bağlı әhalinin maariflәndirilmәsini kim tәşkil edir?
Dövlәt Yanğın Nәzarәti Xidmәti
Yanğından Mühafizә Xidmәti

•

Dövlәt Әmәk Müfәttişliyi
FHN vә başqa dövlәt orqanları vә ictimai tәşkilatlar
Yerli İcra Hakimiyyәti

613 Diffuzion qәrarlaşmış yanma nә demәkdir?

•

Sabit hәcmә malik olan maye yanacaqların yanması
Oksigen yanma zonasına molekulyar diffuziya vasitәsilә daxil olarsa bu diffuzion qәrarlaşmış yanma
adlandırılır
Sәrbәst sәthә malik olan maye yanacaqların yanması
Fasilәsiz istilik ayrılması ilә gedәn yanma prosesi
Dәyişәn sәthә malik olan maye yanacaqların yanması

614 Elektrik cәrәyanı insan orqanizminә necә tәsir göstәrir?

•

Termiki, elektroliz vә kimyәvi
Bioloji
Mexaniki
Elektroliz
Kimyәvi

615 Yanğın tәhlükәli istehsalatların kateqoriyası hansıdır?

•

V, Q vә D
DQ
CD
B
Q

616 Elektrik zәrbәsinә nә aid edilir?

•

Canlı toxumaların qıcıqlanması
Hissiyyatın itmәsi
İnsanın yıxılması
Әzәlәlәrin qıc olması, klinik ölüm
Bayılma vә nәfәsin dayanması

617 Yanmanın dayanıqlığı nәdәn asılıdır?

•

İlk növbәdә yanma zonasında gedәn kimyәvi reaksiyanın temperaturundan vә onun әtraf mühitlә gedәn istilik
mübadilәsindәn
Odsöndürücünün tipindәn
Yalnız yanar maddәnin fasilәlәrlә verilmәsindәn
Yalnız oksigenin yanma zonasına daxil olmasının mәhdudlaşdırılmasından
Odsöndürücünün kimyәvi tәrkibindәn

618 Aşağıdakı qazların hansı ilә yanğını söndürmәk olmaz?

•

Su buxarı.
Karbon qazı;
Azot;
Dәm qazı;
Tüstü qazları;

619 Bina vә qurğuları ildırımdan qorumaq üçün ildırım ötürücülәr neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

5 hissәdәn;
1 hissәdәn;
2 hissәdәn;
3 hissәdәn;
4 hissәdәn;

620 Tikinti meydançasının tәşkili hansı plana әsasәn yerinә yetirilir?

•

Plana әsasәn.
Әlavә plana әsasәn;
Ümumi plana әsasәn;
Baş plana әsasәn;
Yeni plana әsasәn;

621 Baş plana görә tikinti meydançasının tәşkilindә neçә cür işlәr görülür?

•

8
5
7
6
4

622 Tikinti meydançasının çәpәrlәrlәnmәsini neçә başa düşmәk olar?

•

Tikinti meydançasında atmosfer yağıntıları asanlıqla kәnar edilә bilsin.
Tikinti meydançasında inşaat normalarına uyğun işıqlanma tәşkil edilir;
Tikinti meydançası elә qurulmalıdır ki, qrunt suları asanlıqla kәnar edilә bilsin;
Tikinti meydançası yaşayış mәntәqәlәrindә bütöv hasarla, kәnarda isә mәftillә çәpәrlәnmәlidir;
Maddә, material vә avadanlıqların saxlanılması, yerlәşdirilmәsi vә yanğın tәhlükәsizliyi normalarına riayәt
edilmәlidir;

623 Tikinti meydançasında hansı zonalar tәhlükәli zonalar adlanır?

•

Tikinti binalarının vә qurğularının perimetri üzrә onun hündürlüyü 20m olduqda 1m, 100m  ә qәdәr olduqda
15m mәsafә tәhlükәli zona adlanır;
Tikinti binalarının vә qurğularının perimetri üzrә onun hündürlüyü 20m olduqda 10m, 100m  ә qәdәr olduqda
8m mәsafә tәhlükәli zona adlanır;
Tikinti binalarının vә qurğularının perimetri üzrә onun hündürlüyü 20m olduqda 3m, 100m  ә qәdәr olduqda
5m mәsafә tәhlükәli zona adlanır;
Tikinti binalarının vә qurğularının perimetri üzrә onun hündürlüyü 20m olduqda 7m, 100m  ә qәdәr olduqda
10m mәsafә tәhlükәli zona adlanır;
Tikinti binalarının vә qurğularının perimetri üzrә onun hündürlüyü 20m olduqda 9m, 100m  ә qәdәr olduqda
3m mәsafә tәhlükәli zona adlanır;

624 İstehsal binaları vә kömәkçi binalarda neçә növ işıqlandırma sistemi var:

•

Beş növ işıqlandırma sistemi
Üç növ işıqlandırma sistemi
İki növ işıqlandırma sistemi
Bir növ işıqlandırma sistemi
Dörd növ işıqlandırma sistemi

625 Süni işıqlandırmanın hesablanması üçün neçә üsul mövcuddur

•

Üç üsul
Altı üsul
Beş üsul

•

Dörd üsul
İki üsul

626 Sәnayedә statik elektrik tәhlükәsini aradan qaldırmaq üçün hansı mühafizә üsulundan istifadә
olunur?

•

Bütün keçirici qurğular yerdәn izolә olunma üsulundan әlaqәlәndirilmәlidir
Tutumlarda statik elektriklәşә bilәn mayelәr saxlandıqda inert qazla doldurulur
Әn әlverişli üsul antistatik aşqarların tәtbiqidir
Neft mәsullarında axın sürәtinin mәhdudlaşdırılması
Texnoloji qurğular üzәrindә neytrallaşdırıcılarıların yerlәşdirilmәsindәn

627 Elektrik cәrәyanından mühafizә mәqsәdilә yüksәk vә xüsusi tәhlükәli istehsalat otaqlarında vә
açıq havada istismar zamanı hansı nominal gәrginlikdәn başlayaraq yerlәbirlәşdirmә tәtbiq
olunmalıdır?

•

Dәyişәn cәrәyan üçün 15 V, sabit cәrәyan üçün 50 V.
Dәyişәn cәrәyan üçün 60 V, sabit cәrәyan üçün 130 V.
Dәyişәn cәrәyan üçün 50 V, sabit cәrәyan üçün 120 V.
Dәyişәn cәrәyan üçün 42 V, sabit cәrәyan üçün 110 V.
Dәyişәn cәrәyan üçün 70 V, sabit cәrәyan üçün 140 V.

628 Görülәn işlәr ağırlıq dәrәcәsinә görә kateqoriyaya bölünür?

•

6
3
2
5
4

629 İnfraqırmızı şüalanmadan mühafizә üçün nә tәdbir görmәk lazımdır?

•

Fәrdi mühafizә vasitәlәrindәn istifadә
İşıqlandırma cihazlarının azaldılması
Qızmar sәthlәrin izolyasiyası, sәthin soyudulması, aerasiyanın tәdbiqi
İnsan orqanizminin soyudulması
Otaq temperaturunun aşağı salınması

630 Elektrik cәrәyanının tәsir gücünә görә zәdәlәnmәlәrә xarakterinә görә neçә cür olur?

•

6
4
3
2
5

631 Addım gәrginliyi nәdir?

•

Orqanizmdәn keçәn sabit vә dәyişәn cәrәyan.
İnsan orqanizmindәn keçәn dәyişәn cәrәyan;
İnsan orqanizmindәn keçәn elektrik cәrәyanı;
Bir – birindәn addım mәsafәsindә 0,8m aralı yerlәşәn 1 vә 2 nöqtәlәri arasındakı potensiallar fәrqi;
İnsan orqanizmindәn keçәn sabit cәrәyan;

632 İnsan bәdәninin müqavimәti neçә Om – dur?

•

1200 Om.
50 Om;
500 Om;
1000 Om;
40 Om;

633 Mühafizә yerlәbirlәşdiricisinin müqavimәti neçә Om olmalıdır?

•

70 Om;
50 Om;
20 Om;
40 Om;
60 Om;

634 Ox tipli ildırım söndürücülәr hansı kateqoriyaya aiddir?

•

V kateqoriyaya.
II kateqoriyaya;
IV kateqoriyaya;
III kateqoriyaya;
I kateqoriyaya;

635 Hansı ventilyasiya sxemi eyni vaxtda istilik vә qaz vәya istilik vә toz әmәlә gәlәn binalarda
qurulur?

•

Yuxardan vә aşağıdan yuxarı.
Yuxardan yuxarı;
Yuxarıdan aşağı;
Aşağıdan yuxarı;
Aşağıdan yuxarı vә aşağı;

636 Uçucu qazlar ayrılan vә ya toz vә qaz birlikdә әmәlә gәlәn binalarda hansı ventilyasiya sistemi
qurulur?

•

Yuxardan vә aşağıdan yuxarı.
Yuxardan yuxarı;
Aşağıdan yuxarı;
Yuxarıdan aşağı;
Aşağıdan yuxarı vә aşağı;

637 Havasında partlayıcı maddәlәr toplanan binalarda vә havadan ağır qazlar ayrılan iş şәraiti olan
binalarda hansı ventilyasiya sistemi tәtbiq edilir?

•

Yuxardan vә aşağıdan yuxarı.
Yuxarıdan aşağı;
Aşağıdan yuxarı;
Aşağıdan yuxarı vә aşağı;
Yuxardan yuxarı;

638 İstehsalatda işlәr ağırlıq dәrәcәsinә görә neçә kateqoriyaya bölünür?

•

4
3
6
5

2

639 İstehsalatda ağırlıq dәrәcәsinә görә yüngül işlәrә uyğun gәlәn enerji sәrfi (Vt –la) hansıdır?

•

>182
<120
<150
< 172
>180

640 İstehsalatda ağırlıq dәrәcәsinә görә orta ağırlıqlı işә uyğun gәlәn enerji sәrfi (Vt –la) hansıdır?

•

60 – 80
300 – 320
172 – 160
172 – 293
294 – 300

641 Nәmliyin neçә növü var?

•

6
4
2
3
5

642 Nәmliyi ölçmәk üçün tәtbiq edilәn psixrometrlәtin neçә növü var?

•

6
4
3
2
5

643 Havada olan su buxarı su damcıları әmәlә gәtirdiyi halda nisbi nәmlik neçә faiz olur?

•

60
95
90
100
20

644 İlin soyuq fәslindә temperatur 22 – 23 0S olduqda nisbi nәmlik nә qәdәr olmalıdır?

•

85 – 87 %;
82 – 85 %;
80 – 85 %;
75 – 80 %;
83 – 85 %;

645 Temperatur 24 – 25 dәrәcә C olduqda nisbi nәmlik nә qәdәr olmalıdır?

•

60 – 65 %.
75 – 80 %;
70 – 75 %;
65 – 70 %;

•

75 – 78 %;

646 Temperatur 26 – 27 dәrәcә C olduqda nisbi nәmlik nә qәdәr olmalıdır?

•

52 – 60 %.
65 – 70 %;
60 – 62 %;
55 – 60 %;
50 – 52 %;

647 Mühafizә açma quruluşları işә düşdükdәn sonra neçә saniyә әrzindә dövrәni aça bilir?

•

0,2 san
0,9 san
0,1san
0,5 san
0,7 san

648 Sıfır xәtti hәr neçә mdәn bir tәkrar yerlә birlәşdirilmәlidir?

•

400450 mdәn
200250mdәn
250300mdәn
300350 mdәn
350400mdәn

649 Yerlә birlәşdirici quruluşun yerüstü hissәsi döşәmәdәn neçә m hündürlükdә olmalıdır?

•

0,5......1m
1.......1,2m
1,5......2m
0,4.....0,5m
0,8.......1,5m

650 Mühafizә çәpәrlәrinin hündürlüyü hansı hüdudlarda olmalıdır?

•

3,83,9m
1011m
68 m
1,22,4m
2,42,8m

651 Bina daxilindә elektrik paylayan xәtlәr hansı boruların içәrisi ilә aparılmalıdır?

•

Şüşә
Plastmas
Rezin
Metal
Saxsı

652 әgәr bina yanğına tәhlükәlidirsә elektrik naqillәri binanın xarici vә ya daxilindә nә ilә
çәkilmәlidir?
adi naqillәr ilә
izolyasiya edilmiş naqillәr ilә
örtülü naqillәr ilә

•

açıq naqillәr ilә
güc kabellәri ilә

653 Bina daxilindәki xәtlәr dayaqlara hansı izolyatorlarla bağlanmalıdır?

•

Saxsı izolyatorlarla
Rezin izolyatorlarla
Metal izolyatorlarla
Rolikli izolyatorlarla
Çini izolyatorlarla

654 Dәyişәn cәrәyanın hansı qiymәtindә sinir sistemi pozulmadığı üçün insan özözünü cәrәyan
keçirәn hissәdәn ayrıla bilir?

•

50........... 55mA
15..............20mA
25..............30mA
10............15mA
40.......... 45 mA

655 Cәrәyan şiddәtinin qiymәti nә qәdәr olduqda insanın sinir sistemi pozulur,ürәk әsmәyә başlayır,
insanın nitqi olmur?

•

15....... 90mA
15........80mA
15.........50mA
15.........60mA
15.........70 mA

656 Elektrik travması gәrginliyi neçә Va qәdәr olan dәyişәn cәrәyan şәbәkәlәrindәn alına bilәr?

•

800V
200V
300V
400V
1000V

657 Elektrik yanğını haqnsı cәrәyan şәbәkәlәrindә alına bilәr?

•

Gәrginliyi 800Vdan yuxarı olan cәrәyan şәbәkәlәrindә
Gәrginliyi 500Vdan yuxarı olan cәrәyan şәbәkәlәrindә
Gәrginliyi 300Vdan yuxarı olan cәrәyan şәbәkәlәrindә
Gәrginliyi 600Vdan yuxarı olan cәrәyan şәbәkәlәrindә
Gәrginliyi 1000Vdan yuxarı olan cәrәyan şәbәkәlәrindә

658 İnsanın daxili orqanlarının müqavimәti hansı hüdudla dәyişә bilәr?

•

1100........1200 Om hüdudunda
300..........400 Om hüdudunda
600..........800 Om hüdudunda
400..........500 Om hüdudunda
800........1100 Om hüdudunda

659 Orqanizmdәn cәrәyan keçdiyi halda insan bәdәninin müqavimәti neçә Om götürülür?
500Om

•

600 Om
700 Om
800 Om
1000 Om

660 İnsanın sümükәzәlә sistemi tezliyi nә qәdәr olan rәqslәri yaxşı qәbul edir:

•

1…….2 hsә qәdәr tezlikli rәqslәri
6……..8 hsә qәdәr tezlikli rәqslәri
4…….10 hsә qәdәr tezlikli rәqslәri
3…….12 hsә qәdәr tezlikli rәqslәri
2…….14 hsә qәdәr tezlikli rәqslәri

661 Yükqaldırıcı maşınlarda işlәmәyә kimlәr cәlb edilә bilәr?

•

Yaşı 18dәn yuxarı olan istәnilәn şәxslәr
Yaşı 30dan yuxarı olan istәnilәn şәxs
Yaşı 18dәn yuxarı olan, hәkim müayinәsindәn keçmiş vә xüsusi kursda nәzәri vә praktiki tәhsili olan şәxslәr
Yaşı 20dәn yuxarı olan istәnilәn şәxslәr
Yaşı 25dәn yuxarı olan istәnilәn şәxslәr

662 Maşınİnsan sistemindә daxili analizatorlara aid edilir:

•

Kirpiklәr
Dildodaq
Qulaqburun
Kinestetik, vestibulyar
Gözlәr

663 Tәzyiq altında işlәyәn qabların sınağı nә әsasda aparılmalıdır?

•

Sәnayedә işlәrin tәhlükәsiz görülmәsinә nәzarәt edәn Dövlәt Agentliyinin sәrәncamına әsasәn
Müәssisәdә fәaliyyәt göstәrәn daimi komissiyanın göstәrişinә әsasәn
FHNnin tәlәbinә әsasәn
Müәssisә rәhbәrliyinin göstәrişinә әsasәn
Müәssisәnin baş mühәndisi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş tәlim әsasında

664 Ekvivalent dozanın ölçü vahidi necәdir?

•

Kl/kq.
Qrey;
Rad;
Zavert (зb);
C/kq;

665 Elektrik cәrәyanı ilә zәdәlәnmәyә tәhlükәlilik dәrәcәsinә görә bütün istehsalat binaları neçә
kateqoriyaya bölünür?

•

1kateqoriyaya
3kateqoriyaya
4kateqoriyaya
5kateqoriyaya
2kateqoriyaya

666 Ağac elektrik dayaqları torpağa toxunduğu sahәdә diametrin neçә %dәn artıq çürümürsә belә

dayaqlara çıxmaq tәhlükәli hesab edilir?

•

20%
60%
70%
80%
40%

667 Psixofizioloji tәhlil üsulunda nә tәhqiq edilir?

•

Zәdәlәnmәlәrin sosial sәbәblәri tәhqiq edilir;
Zәdәlәnmәlәrin psixoloji vә sosial sәbәblәri birlikdә tәhqiq edilir;
Zәdәlәnmәlәrin fizioloji sәbәblәri tәhqiq edilir;
Zәdәlәnmәlәrin fizioloji, psixoloji vә sosial sәbәblәri birlikdә tәhqiq edilir;
Zәdәlәnmәlәrin fizioloji vә psixoloji sәbәblәri birlikdә tәhqiq edilir;

668 Bәdbәxt hadisәlәr zamanı İqtisadi üsul nәyi tәyin edir?

•

Texnoloji qurğulara dәyәn zәrәri.
İşәgötürәnә dәyәn maddi zәrәri;
İşçiyә dәyәn maddi zәrәri;
Zәdәlәnmәlәrin iqtisadi ziyanını;
Mühafizә vasitәlәrinә dәyәn zәrәri;

669 Bәdbәxt hadisәlәr zamanı Qrup üsulu ilә nә tәhqiq edilir?

•

İnsan – maşın istehsal münasibәti sistemi.
Zәdәlәnmәlәrin iqtisadi ziyanı;
Zәdәlәnmәlәrin fizioloji, psixoloji vә sosial sәbәblәri;
Zәdәlәnmәlәr ayrı – ayrı cәhәtlәrinә görә qruplaşdırılaraq tәhqiq edilmәsi;
Әlverişsiz texniki mәnbәli amillәrin tәhlükәlilik dәrәcәlәri;

670 Bәdbәxt hadisәlәr zamanı Statistik üsulla nә tәhqiq edilir?

•

Әlverişsiz texniki mәnbәli amillәrin tәhlükәlilik dәrәcәlәri.
İnsan – maşın istehsal münasibәti sistemi;
Zәdәlәnmәlәrin iqtisadi ziyanı;
Müәssisәdә bir neçә il әrzindә zәdәlәnmәlәr haqqında toplanmış materiallar;
Hadisәlәrin xüsusiyyәtlәrinә görә qrupları;

671 İstehsalat zәdәlәnmlәrinin hansı tәşkilatı sәbәblәr qrupuna aiddir?

•

Material vә konstruksiyaların qüsurları.
Texnoloji proseslәrin qeyri mükәmmәlliliyi;
Әlverişsiz işıqlandırma;
Әrazinin, yol vә keçidlәrin qaydada saxlanılmaması, tәhlükәsizlik әmәk üsullarının fәhlәlәrә lazımi qәdәr
öyrәdilmәmәsi;
Ağır vә tәhlükәli işlәrin lazımi qәdәr mexaniklәşdirilmәmәsi;

672 İstehsalat zәdәlәnmәlәrindәn hansı texniki sәbәblәr qrupuna aiddir?

•

Texnoloji reqlamentin vә rejimlәrin pozulması.
İş yerinin tәşkilindәki nöqsanlar;
Avadanlıqların, nәqliyyat vasitәlәrinin vә alәtlәrin istismar qaydalarının pozulması;
Maşın vә avadanlıqların nasaz olması texnoloji proseslәrә әmәl edilmәmәsi;
Material vә mәmulatların daşınma, iş yerindә vә anbarda yığılma qaydasının pozulması;

673 Bir adamın hәlak olması ilә nәticәlәnәn bәdbәxt hadisәlәr hansı orqanlarda müzakirә
olunmalıdır?

•

Hәmkarlar tәşkilatında.
Әmәk vә әhalinin sosial müdafiәsi nazirliyindә;
İqtisadi inkişaf nazirliyindә;
Dövlәt әmәk müfәttişliyindә;
Fövqәladә hallar nazirliyindә;

674 Komissiyanın üzvlәri kimlәrdәn yazılı vә şifahi izahat almaq hüququna malikdir?

•

Sex rәisindәn, şahidlәrdәn.
Sex rәisindәn, hәmkarlar ittifaqı komitәsindәn;
Xәsarәt alan şәxsdәn, sex rәisindәn;
Müәssisәnin, onun struktur bölmәlәrinin rәhbәrliyindәn, şahidlәrdәn;
Xәsarәt alan şәxsdәn, sex rәisindәn, hәmkarlar ittifaqı komitәsindәn;

675 Ağır xәsarәtlәrlә, qrup halında vә ölümlә nәticәlәnmiş bәdbәxt hadisәlәrin tәhqiqatı hansı
komissiya tәrәfindәn tәhqiq edilir?

•

Dövlәt әmәk müfәttişliyinin rәisinin әmri ilә yaradılan komissiya tәrәfindәn;
Sex rәisi tәrәfindәn yaradılmış komissiyaya tәrәfindәn;
Müәssisәnin hәmkarlar ittifaqı tәşkilatı tәrәfindәn yaradılmış komissiyaya tәrәfindәn;
Müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn yaradılmış komissiyaya tәrәfindәn;
Müdiriyyәtinin vә hәmkarlar ittifaqı tәşkilatı tәrәfindәn yaradılmış komissiyaya tәrәfindәn.

676 Bir müәssisә başqa müәssisәnin sahәsindә iş görәrkәn işçi ilә baş vermiş bәdbәxt hadisә hansı
tәşkilat tәrәfindәn tәhqiq edilir vә uçota alınır?

•

Müdiriyyәtinin yaratdığı komissiya tәrәfindәn.
İş gördüyü vә işlәdiyi müәssisә tәrәfindәn;
İşlәdiyi müәssisә tәrәfindәn;
İş gördüyü müәssisә tәrәfindәn;
Başqa müәssisә tәrәfindәn;

677 Başqa tәşkilat tәrәfindәn göndәrilmiş işçi ilә baş vermiş bәdbәxt hadisә hansı tәşkilat tәrәfindәn
uçota alınır?

•

Müdiriyyәtinin yaratdığı komissiya tәrәfindәn.
Zәrәçәkәnin mәnsub olduğu vә bәdbәxt hadisә baş vermiş tәşkilat tәrәfindәn;
Bәdbәxt hadisә baş vermiş tәşkilat tәrәfindәn;
Zәrәçәkәnin mәnsub olduğu tәşkilat tәrәfindәn;
Başqa tәşkilatlar tәrәfindәn;

678 Müәssisәdә başqa tәşkilat tәrәfindәn göndәrilmiş işçi ilә baş vermiş bәdbәxt hadisә hansı tәşkilat
tәrәfindәn tәhqiq edilir?

•

Zәrәçәkәnin mәnsub olduğu tәşkilatın müdiriyyәtinin yaratdığı komissiya tәrәfindәn.
Zәrәçәkәnin mәnsub olduğu tәşkilatın yaratdığı komissiya tәrәfindәn;
Hadisә baş vermiş müәssisә müdiriyyәtinin yaratdığı komissiya tәrәfindәn;
Hadisә baş vermiş müәssisә müdiriyyәtinin yaratdığı komissiya tәrәfindәn, zәrәçәkәnin mәnsub olduğu
tәşkilatın nümayәndәsinin iştirakı ilә;
Zәrәçәkәnin mәnsub olduğu tәşkilatın nümayәndәsinin iştirakı ilә;

679 Bәdbәxt hadisәnin tәfsilatı haqqında 14 – ci bәnd kim tәrәfindәn doldurulmalıdır?

•

Әmәk mühafizәsi xidmәtinin rәisi tәrәfindәn.
Müәssisәnin hәmkarlar ittifaqı tәşkilatı;
Hadisә baş vermiş müәssisәnin rәhbәri;
Hadisә baş vermiş sexin rәhbәri;
Müәssisәnin rәhbәrliyi tәrәfindәn tәşkil olunmuş komissiya tәrәfindәn;

680 Zәrәrçәkәnin әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsi vaxtı qurtaran kimi İZ formalı aktın hansı
bәndi doldurulmalıdır?

•

Xarab olmuş avadanlıq vә alәtlәrin dәyәri haqqında 25ci bәnd.
Bәdbәxt hadisәlәrin şahidlәri haqqında 13 – cü bәnd;
Bәdbәxt hadisәlәrin tәfsilatı haqqında 11 – ci bәnd;
Bәdbәxt hadisәlәrin nәticәlәri haqqında 14 – cü bәnd;
Xarab olmuş avadanlıq vә alәtlәrin dәyәri haqqında 15ci bәnd;

681 İZ formalı akt vә materialları ilә birlikdә bәdbәxt hadisә qeydә alınan müәssisәdә neçә il
saxlanmalıdır?

•

65
55
50
45
60

682 Tәdqiqat qurtardıqdan sonra İZ formalıakt kimә göndәrilir?

•

Әmәyin xidmәti rәisinә.
Zәrәrçәkәnә, sex rәisinә, әmәyin xidmәti rәisinә (mühәndisinә, dövlәt әmәk müfәttişliyinә);
Müәssisәnin rәhbәrinә, әmәk vә әhalinin sosial müdafiә nazirliyinә;
Hәmkarlar ittifaqı tәşkilatına;
“Dövlәt daq” texniki nәzarәt komitәsinә;

683 İZ formalı akta hansı sәnәdlәr әlavә edilmәlidir?

•

Zәrәrli istehsalat amillәrini xarakterizә edәn planlar.
Bәdbәxt hadisә baş vermiş sahәnin planı;
Müәssisәnin planı;
İş yerinin (avadanlıqların, qurğuların) vәziyyәti, tәhlükәli vә zәrәrli istehsalat amillәrini xarakterizә edәn
planlar, sxemlәr vә başqa sәnәdlәr;
Müәssisә vә bәdbәxt hadisә baş vermiş sahәnin planı;

684 Komissiya neçә gün әrzindә bәdbәxt hadisәnin şәraitini vә sәbәblәrini tәhqiq edir?

•

7
5
4
3
6

685 Müәssisәnin rәhbәri bәdbәxt hadisә baş verdikdәn sonra öz әmri ilә hansı tәrkibli komissiya
yaratmalıdır?
Mülki müdafiә qәaragah rәisi vә sex rәisi .
“Dövlәt daq” texniki nәzarәt;
Sex rәisindәn, әmәyin mühafizәsi komissiyasının nümayәndәsindәn, müәssisә rәhbәrindәn;

•

•

Sex rәisindәn, әmәyin mühafizәsi komissiyasının nümayәndәsindәn, әmәk mühafizәsi xidmәtinin rәisindәn
ibarәtdir;
Әmәyin mühafizәsi komissiyasının nümayәndәsindәn, müәssisә rәhbәrindәn;

686 Dövlәt daq texniki nәzarәt komitәsinin yerli orqanlarına bәdbәxt hadisә haqqında kim xәbәr
vermәlidir?

•

Mühasibata.
Sex rәisi;
Әmәyin mühafizәsi xidmәti rәisi;
Müәssisәnin rәhbәri;
Hәmkarlar ittifaqı komitәsinә;

687 Bәdbәxt hadisә haqda daha hansı nәzarәt komitәsinә xәbәr vermәlidir?

•

Milli tәhlükәsizlik nazirliyinә.
Әtraf mühitin qorunması komitәsinә;
Yanğın söndürmә komitәsinә;
“ Dövlәt daq” texniki nәzarәt komitәsinә;
FH vә HFT komitәsinә;

688 Bölmәnin rәhbәri bәdbәxt hadisә barәdә kimә mәlumat vermәlidir?

•

Fәhlәlәrә;
Mәtbuata.
Zәrәrçәkәnin ailәsinә;
“Dövlәt daq” texniki nәzarәtә;
Müәssisәnin rәhbәrinә, әmәyin mühafizә xidmәtinә, hәmkәrlar ittifaqı komitәsinә;

689 Tәdqiqat komissiyası işә başlayanadәk iş yerindәki şәrait vә avadanlıqların vәziyyәti necә
olmalıdır?

•

Avadanlıq yenilәri ilә әvәz edilmәlidir.
Aparatlar tәmirә verilmәlidir;
Aparatların yeri dәyişdirilmәlidir;
Hadisәnin baş verdiyi anda olduğu kimi saxlanılmalıdır;
Aparatlar başqa iş yerinә daşınmalıdır;

690 İstehsalatda bәdbaxt hadisәlәrin vaxtında vә düzgün tәhqiq edilmәsi vә uçota alınmasına kim
mәsuliyyәt daşıyır?

•

Baş mühasib.
Hәmkәrlar ittifaqı;
Komissiya;
Müәssisәnin rәhbәri;
Sex rәisi;

691 Maşınİnsan sistemindә insan fәaliyyәtini xarakterizә edәn әsas göstәriciyә aid edilir:

•

Dözümlülük
Qaydalara әmәl etmә bacarığı
İntizam
Bilik
Sürәt, dәqiqlik, etibarlılıq

692 Travmatizmin topoqrafik tәhlil üsulu ilә nә öyrәnilir?

•

Tәhlükәsizlik qaydalarının pozulması sәbәblәri
Bәdbәxt hadisәlәrin tәşkilati sәbәblәri
İstehsalat obyektlәrindә yüksәk tәhlükәli iş yerlәri müәyyәn edilir
İstehsalat obyektinin xәritәsi
Peşә xәstәliklәrinin sәbәblәri

693 İstehsalatda işçilәrin sayı 500dәn yuxarı olduqda әmәk mühafizәsi işlәrinә rәhbәrlik kimә hәvalә
olunur?

•

baş mütәxәssisә
Әmәk mühafizәsi üzrә böyük mühәndisә
baş texnoloqa
baş mühәndisә
aparıcı mütәxәssisә

694 İstehsalatda işçilәrin sayı 300dәn 500ә qәdәr olduqda әmәk mühafizәsi işlәrinә rәhbәrlik kimә
hәvalә olunur?

•

gәnclәr tәşkilatına
Әmәk mühafizәsi mühәndisinә
Texnoloqa
baş mühәndisә
hәmkarlar tәşkilatına

695 әmәk qanunlarına düzgün riayәt edilmәsi üzәrindә dövlәt nәzarәti hansı tәşkilata hәvalә olunur?

•

İcra hakimiyyәtinә
Hәmkarlar komitәsinә
Baş prokurorluğuna
Daxili işlәr nazirliyinә
Gәnclәr tәşkilatına

696 Tәkrar tәlimat neçә aydan bir aparılır?

•

altı aydan bir
dörd aydan bir
Üç aydan bir
iki aydan bir
beş aydan bir

697 İş yerindә birinci tәlimatı kim aparmalıdır?

•

hәmkarlar tәşkilatı
baş mütәxәssis
baş texnoloq
baş mühәndis
iş yerinin rәhbәri

698 Bәdbәxt hadisәlәrin sәbәblәri neçә әsas qrupa bölünür?

•

iki qrupa
dörd qrupa
beş qrupa
altı qrupa
üç qrupa

699 Bәdbәxt hadisәlәr neçә әsas qrupa bölünür?

•

iki qrupa
dörd qrupa
beş qrupa
altı qrupa
üç qrupa

700 İstehsalatla әlaqәdar olan bәdbәxt hadisәlәr hansı formalı aktla rәsmilәşdirilir?

•

N1 formalı
N2formalı
N5 formalı
N4 formalı
N3 formalı

