
1. Yol hərəkəti nədir? 

A) Fiziki və hüquqi şəxslərin yük daşıması üzrə yaranan ictimai münasibətlər. 

B) İnsanların zədələnməsi və ya ölümü. 

C) Təhlükəsiz davranma qaydası. 

D) Sürücülərin yol hərəkət qaydalarına əməl etməməsi. 

E) Amillərin heç biri. 

 

2. Yollarda təhlükəsiz davranma qaydaları hansı müəssisələrdə öyrədilir? 

A) Azərbaycan Respublikasının qanuni ilə müəyyən edilmiş qaydada razılıq alınmış 

müəssisələrdə. 

B) Orta məktəblərdə. 

C) Ali məktəblərdə. 

D) İcra hakimiyyətində 

E) Nəqliyyat müəssisələrində. 

 

3. Yolda təhlükəsiz davranma qaydaları nəyin əsasında öyrənilir? 

A) Respublikanın müvafiq icra hakimiyyəti orqanının hazırladığı və təsdiq etdiyi nümunəvi 

proqram və metodik tövsiyə əsasında. 

B) Yalnız dövlət yol polisinin proqramı əsasında. 

C) Yalnız neft energetika nazirinin proqramları əsasında. 

D) Orta məktəblərin tədris proqramları əsasında. 

E) Ali məktəbin proqramı əsasında. 

 

4. Yol hərəkəti sahəsində hüquqi şəxslərin hansı vəzifələri var? 

A) Yol hərəkətin təşkili və təhlükəli, ətraf mühitin mühafizəsi tələblərinə riayət etmək. 

B) Bu tələblərə riayət etməmək. 

C) Hüquqi şəxslərin heç bir vəzifəsi yoxdur. 

D) Yalnız fiziki şəxslərin vəzifələri keçərlidir. 

E) Yazılanlardan heç biri. 

 

5. Yol hərəkəti haqqında qanunvericilik nədən bəhs edir? 

A) Konstitusiyadan. 

B) Müqavilədən. 

C) Nişanlardan. 

D) Yol hərəkəti qaydalarından. 

E) Sazişlərdən. 

 

6. Yol hərəkətinin müvəqqəti məhdudlaşdırılması və ya qadağan edilməsi hansı hallarda 

baş verə bilər? 

A) Yollarda təmir və abadlaşdırma işləri görüldükdə. 

B) Hərbi vəziyyət rejimi tətbiq edilmədikdə. 

C) Yollarda təmir və abadlaşdırma işləri görülmədikdə. 

D) Nizamlanan yol ayrıcında. 

E) Yazılanlardan heç biri. 

 

7. Nizamlanan yol ayrıcı nədir? 



A) Relssiz nəqliyyat vasitələrinin sürücüsü qarşısından, düzünə və sağa gedən nəqliyyat 

vasitəsinə yol verməlidir. 

B) Sürücü heç bir halda nəqliyyat vasitələrinə yol verməməlidir. 

C) Sürücü piyadalara yol verməməlidir. 

D) Yolun kəsişməyən hissəsi. 

E) Yolun kəsişən hissəsi. 

 

8. Yol servis nişanları nədir? 

A) Servis nişanları yollarda müvafiq obyektlərin yerləşməsi barədə məlumat verir. 

B) Servis nişanları 300-500 metr aralı məsafədə quraşdırılır. 

C) Məlumatverici və göstərici nişanlardan bəhs edilir. 

D) Əlavə məlumat nişanlarından bəhs edilir. 

E) Yazılanlardan heç biri. 

 

9. Yol hərəkətinin təşkilinin təmin olunması proqramına hansı üsullar daxil edilir? 

A) Yolların inkişafı və genişləndirilməsi. 

B) Ətraf mühitin mühafizəsi. 

C) Nəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyatı. 

D) Yol hərəkəti qaydalarına riayət edilməsi. 

E) Yazılanlardan heç biri. 

 

10. Yol hərəkəti iştirakçılarının əsas vəzifələri. 

A) Yol hərəkəti qaydalarına riayət etməli. 

B) Yol hərəkəti üçün təhlükəsiz şərait yaratmalı. 

C) Yol örtüyünü zədələməməli. 

D) Qaydaları bilməli. 

E) Yazılanlardan heç biri. 

 

11. Hərəkət sürəti və nəqliyyat vasitələri arasında ara məsafə nə qədər olmalıdır? 

A) Yaşayış məntəqələri daxilində saatda 60 km-dən çox olmayan sürətlə. 

B) Avtomagistrallarda saatda 120 km. 

C) Başqa yollarda saatda 90 km-dən çox olan sürətlə. 

D) Şəhərlərarası və xüsusilə kiçik avtobuslar saatda 120 km. 

E) Yazılanlardan heç biri. 

 

12. Yol hərəkəti sahəsində dövlətin vəzifələri hansılardır? 

A) Dövlət siyasətini, yol hərəkətinin təşkilini və təhlükəsizliyini təmin etmək. 

B) Yol hərəkətinə dair ekoloji tələblərin təmin edilməsi sahəsində həyata keçirilən tədbirləri 

dövlət büdcəsindən maliyyələşdirməmək. 

C) Yol hərəkəti təhlükəsizliyi məsələləri üzrə elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına nəzarət 

etməmək. 

D) Yol hərəkəti təhlükəsizliyi məsələlərinə nəzarət etməmək. 

E) Yazılanlardan heç biri. 

 

 

 



13. Maddə 8-də nədən bəhs edilir? 

A) Yol hərəkətinin təşkili zamanı yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. 

B) Avtomobil yollarının layihələndirilməsi. 

C) Piyada keçidləri arasında məsafə. 

D) Yol hərəkəti haqqında qanunvericilik. 

E) Parklanma. 

 

14. Maddə 21-də nədən bəhs edilir? 

A) Ətraf mühitin mühafizəsi. 

B) Yol hərəkətinin təşkili. 

C) Qaydalar. 

D) Müqavilə. 

E) Sazişlər. 

 

15. Sürücülük vəsiqəsini almaq istəyən hər bir şəxs nələri bilməlidir? 

A) Yol hərəkətinin qaydaları üzrə nəzəri və nəqliyyat vasitələrinin idarəetmə vərdişləri üzrə 

təcrübi imtahanlar verməli. 

B) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş məbləğdə dövlət rüsumu 

ödəməli. 

C) Səhiyyə nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş formada tibbi arayışdan keçməli. 

D) Qanunları bilməli. 

E) Yazılanlardan hər biri. 

 

16. Hansı nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və dövlət 

qeydiyyatından keçirilməsi qadağandır? 

A) Sükanı sağ tərəfdə olan. 

B) Sükanı sol tərəfdə olan. 

C) 2012-ci ildə istehsal olunan maşınlar. 

D) 2015-ci ildə istehsal olunan maşınlar. 

E) Yazılanlardan heç biri. 

 

17. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu nə vaxt qəbul edilib? 

A) 3 iyul 1998 

B) 5 mart 2000 

C) 7 iyun 1992 

D) 15 aprel 2015 

E) 5 may 1999 

 

18. Yol hərəkəti haqqında qanun neçə maddədən ibarətdir? 

A) 87 maddə 

B) 92 maddə 

C) 158 maddə 

D) 130 maddə 

E) 35 maddə 

 

19. Qanunun təyinatı nədir? 



A) Yol hərəkəti haqqında qanun yollarda nəqliyyat vasitələrini və piyadaların təhlükəsiz və 

rahat hərəkəti təmin etmək. 

B) Yol hərəkəti sahəsində dövlətin vəzifələrini bilmək, 

C) Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri müdafiə etmək. 

D) Yol hərəkəti iştirakçılarının hüquq və vəzifələrini həyata keçirmək. 

E) Nəqliyyat vasitələrinin idarəetmə hüquqlarını müəyyən etmək. 

 

20. Nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat şəhadətnaməsi nədir? 

A) Nəqliyyat vasitəsi və onun sahibi haqqında məlumatın təsdiq edən sənəd. 

B) Etibarlılıq müddətini qanunvericiliklə təmin edilmiş qaydalarını təsdiq edən sənəd. 

C) Nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətini təsdiq edən sənəd. 

D) Nəqliyyat axınının intensivliyini təsdiq edən sənəd. 

E) Yazılanlardan heç biri 

 

21. Avtomobil nəqliyyatı haqqında qanun neçə maddədən ibarətdir? 

A) 61  B) 71   C) 58    D) 33   E) 25 

 

22. Yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə  icraat  hansı məcəlllə ilə həyata 

keçirilir? 

A) İnzibati xətalar  B) Əmək məcəllə  C) Torpaq məcəllə 

D) Vergi məcəllər  E) Mülki məcəllə 

 

23. Nəqliyyat vasitələrini idarə edən şəxs nəqliyyat vasitələrinin istismar qaydalarını 

pozaraq yol nəqliyyat hadisəsini törətdiyi yerdən qaçdığına görə hansı məsuliyyətə cəlb 

edilə bilər? 

A) İnzibati və cinayət  B) Ancaq inzibati   C) Ancaq cinayət 

D) Cəlb oluna  bilməz  E) Yazılanların heç biri 

 

24. Zərərçəkmiş şəxsi həyat və sağlamlığı üçün təhlükəli vəziyyətdə qoyduğuna və ona 

kömək göstərmək imkanı olduğu halda etmədiyinə görə sürücü hansı məsuliyyətə cəlb 

oluna bilər? 

A)İnzibati və ya bir ilədək müddətdə islah işləri və ya 6  ayadək müdətinə azadlıqdan məhrum 

etmək 

B) Ancaq inzibati  

C) cərimə və 5 balla qiymətləndirmə 

D) ancaq cinayət 

E) yazılanların hər biri 

 

25. Avtoxuliqanlıq hərəkətinə görə il ərzində təkrar törədilməsinə görə sürücülərə qarşı 

hansı inzibati cəzalar tətbiq edilə bilər? 

A) Sürücülük vəsiqəsindən mərhum etmək 

B) Sürücülük vəsiqəsindən mərhum etməmək 

C) Cərimə tətbiq etmək 

D) ictimai tənbeh tədbirləri tətbiq etmək 

E) Cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək 

   



26. Hansı hallarda sürücülər qadağaların pozulması üçün cinayət məsuliyyətinə cəlb 

olunurlar? 

A) insan ölümü və ya insan sağlamlığına dəymiş ağır zərər nəticəsində 

B) Maddi zərər nəticəsində 

C) yüngün, orta və ağır dərəcəli zərər nəticəsində 

D) Nəqliyyat vasitələrinin zədələnməsi nəticəsində 

E) yazılanlardan heç biri 

 

27. Yolun hərəkət hissəsi nədir? 

A) Yolun nəqliiyat vasitələrinin hərəkəti üçün istifadə edilən hissəsi 

B) Yol çiyni 

C) Səki 

D) Piyada keçidi 

E) Dayanacaq 

 

28. Maddə 69 nədən bəhs edir? 

A) Yolların nişanlanmasından 

B) Hərəkətin təhlükəsizliyindən 

C) Yol hərəkətinin iştirakçılarının vəzifələrindən 

D) avtomobil yollarının parklanmasından 

E) Şlanqbaun yerləşdirilməsindən 

 

29. Nişanlanma xəttləri neçə cür olur? 

A) 2   B) 6  C) 4  D) 1  E) 5 

 

30. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin başlıca prinsipi 

A) İnsanların həyat və sağlamlığının təsərrüfat fəaliyyətinin üstünlüyünün qorunması. 

B) Hərəkət hissəsininqorunması 

C) yol ətrafı çəpərlərin qorunması 

D) Körpülərin mühafizəsi 

E) Yazılanların hər biri 

 

31. Yol hərəkəti nədir? 

A) Fiziki və hüquqi şəxslərin yük daşınması üzrə yaranan ictimai münasibət 

B) İnsanların zədələnməsi və ya ölümü 

C) Sürücülərin yol hərəkət qaydalarına əməl etməməsi 

D) Amillərin heç biri 

E) Fiziki şəxslərin hərəkət istiqaməti 

 

32. Yol hərəkəti və ya nəqliyyat vasitələrinin istismar qaydalarının pozulması üçün 

inzibati məsuliyyət təyin olunur, əgər bu aşağıdakılardan biri ilə nəticələnibsə, 

A) İnsan sağlamlığına dəymiş yüngül zərərlə 

B) İnsan sağlamlığına dəymiş yalnız orta ağırlıqlı zərərlə 

C) İnsan sağlamlığına dəymiş yalnız orta, ağır, yüngül dərəcəli zərərlə 

D) Yalnız insanların ölümü nəticəsində 

E) Yazılanların hər biri 



 

33. Azərbaycan Respublikası ərazisində yol hərəkəti təhlükəsizliyi vəziyyətinin əsas 

göstəricilərinin dövlət uçotu hansı qaydada aparılır? 

A) Yazılanlardan hər biri  

B) Yol nəqliyyat hadisələrinin göstəriciləri 

C) Zərərçəkmiş şəxslərin göstəriciləri 

D) Nəqliyyat vasitələri sürücülərinin göstəriciləri 

E) İnzibati xətaların və cinayətlərin sayı  

 

34)Yol nişanları neçə qrupa bölünür? 

A)   7                   B)   6                   C)   5               D)   4             E)   8    

        

35) Yolun nişanlanmasının neçə növü vardır? 

A)   2                   B)   3                  C)   4               D)   5               E)   6 

 

36)Xəbərdarlıq nişanları neçənci qrup yol nişanlarıdır? 

A)    1                  B)    3                 C)    2               D)    5             E)    4 

 

37) Üstünlük nişanları neçənci qrup yol nişanlarıdır? 

A)    2                  B)    1                C)    3               D)    5              E)    4 

 

38) Qadağan nişanları neçənci qrup yol nişanlarıdır? 

A)    3                  B)    2                C)    6               D)    7              E)    4 

 

39) Məcburi hərəkət istiqaməti nişanları neçənci qrup yol  nişanlarıdır? 

A)    4                  B)    3                     C)    5              D)    1             E)    2 

 

40) Məlumatverici göstərici  nişanlar neçənci qrup yol  nişanlarıdır? 

A)    5                  B)    6                     C)    3               D)    4              E)    2 

 

41) Servis  nişanları neçənci qrup yol  nişanlarıdır? 

A)    6                  B)    5                      C)    4               D)    3              E)    2 

 

42)Əlavə məlumat nişanları (lövhələr)  neçənci qrup yol  nişanlarıdır? 

A)    7                 B)    6                     C)    1              D)    4                E)    5 

 

43) Xəbərdarlıq nişanları yaşayış məntəqələrindən kənarda təhlükəli sahələrin 

başlanğıcından hansı məsafədə quraşdırılır? 

A)    150÷300m                  B)    300 – 350 m                    C)    10 – 20 m 

D)    50 – 100 m                 E)    40 -- 50 m 

 

44) Xəbərdarlıq nişanları yaşayış məntəqələrində təhlükəli sahələrin başlanğıcından 

hansı məsafədə quraşdırılır? 

A)     50 – 100m                 B)    100 – 150m                     C)    150 – 200m 

D)    200 – 250m                E)  150 – 250 m 

 



45) Piyada keçidi nədir? 

A)   Yolun hərəkət hisssəsində piyadaların yolu keçməsi üçün nəzərdə    

       tutulan sahə, yaxud mühəndis qurğusudur. 

B)   Yolun hərəkət hisssəsindən piyadaların keçdiyi yol hissəsidir 

C)   Piyadaların gözlədikləri təhlükəsizlik adacıqlarıdır  

D)   Səkilərdir 

E)  Yolun çiyin hissəsidir 

 

46)  Məhdudiyyətli görünmə nədir? 

A)  Duman,yağış,qar və başqa şəraitdə  habelə toranlıqda yolun 300 metrdən az məsafədə 

görünməsdir 

B)   Yolun əyri xətli sahəsində görünmə məsafəsidir    

C)   Yolun planında 300 metrdən az məsafədə görünməsidir 

D)  Sərt yoxuşun sonunda və enişin başianğıcında görünmə məsafəsidir 

E)  Sərt döngədir 

 

47) Avtobusların istismarı zamanı şinlərin protektorundakı naxışların   

    hündürlüyü ən azı nə qədər olmalıdır? 

A)   2 mm          B)   1,6 mm          C)   0,8 mm          D)   1 mm             E)  1,5 mm 

 

48) Yük avtomobillərinin istismarı zamanı şinlərin protektorunun naxışlarının 

hündürlüyü ən azı nə qədər olmalıdır? 

A)    1 mm       B)    1,6 mm           C)    0,8  mm         D)    2  mm           E)    1,5 mm 

 

49) Minik avtomobillərinin istismarı zamanı şinlərin protektorunun naxışlarının 

hündürlüyü ən azı nə qədər olmalıdır? 

A)    1,6 mm           B)    1 mm         C)    0,8 mm          D)    2 mm          E)   1,5 mm 

 

50)  Hansı halda geriyə dönmək qadağan deyil? 

A)    Sola dönmədə               B)    Piyada keçidlərində                E)     Məhdudiyyətli 

görünüşdə 

C)    Tunellərdə                     D)    Dəmir yol keçidlərində 

 

51) Nəqliyyat vasitələrinin hərəkət  troyektoriyaları kəsişdikdə,keçmə  növbəliyi isə 

      qaydalarda göstərilmədikdə:  

A)   Sağ tərəfdən hərəkət edən NV-nə üstünlük verilir 

B)    Sag tərərfdən hərəkət edən NV  yol verir 

C)    Müvafiq siqnal verməklə hərəkəti davam etdirmək lazımdır 

D)   sürücü xarici işıq siqnallarından istifadə etməlidir 

E)  Qarşıdan hərəkət edən NV-yə yol verilir 

 

52) Tormozlama zolağı olduqda hərəkət istiqamətini dəyişmək istəyən  sürücü; 

A)  Vaxtında həmin zolağa keçməli və yalnız burada surəti azaltmalıdır 

B)   Həmin zolaqda NV –ni tormozlamalı və dayanmalıdı 

C)   Həmin zolaqda sürəti artırıb ötmə əməliyyatını yerinə yetirməlidir 

D)   Həmin zolaqda geriyə dönmə əməliyyatını yerinə yetirməlidir 



E)   Həmin zolağa keçməlidir 

 

53) Yol nişanları ilə hərəkət üstünlüyü  müəyyən edilməmişdirsə,dairəvi  hərəkət təşkil 

       olunmuş yol ayıcına daxil olan sürücü: 

A)    Dairədə hərəkət edən nəqliyyat  vasitəsinə yol verməlidir 

B)    Dairədə hərəkət edən NV –nə nisbətən üstün hərəkət rejiminə  malikdir 

C)    Sağ tərəfdən dairəyə daxil olan NV–nə yol verməməlidir 

D)    Özünü baş yolda hiss etməlidir 

E)    Dairədə hərəkət edən NV-yə yol verməməlidir 

 

54)   Avtomagistralda qadağan deyil: 

A)    İcazə verilən maksimum  kütləsi 3,5 tondan artıq olan yük  avtomobillərinin ikinci 

zolaqda hərəkəti 

B)    geriyə dönmək və ayrıca zolağın texnoloji kəsiklərinə girmək 

C)    geriyə hərək etmək 

D)    sürmə təlimi 

E)    dayanmaq 

 

55) Avtomagistralda  qadağandır: 

A)   Sürəti saatda 50 km-dən az olan nəqliyyat vasitələrinin (NV)  hərəkəti 

B)  Sürəti saatda  55 km –dən az olan   NV- nin hərəkəti  

C)  Sürəti saatda 60 km/dən az olan NV –nin hərəkəti 

D)  Sürəti saatda 65 km /dən az olan  NV-nin hərəkəti) 

E)  Sürəti saatda 70 km /dən az olan  NV-nin hərəkəti) 

 

56) Dəmir yolu keçidlərindən hərəkət qadağan olunduqda və şlaqbaum olmadıqda 

birinci         

       relsə azı neçə metr qalmış sürücü dayanmalıdır? 

A)    10 m            B)    5 m             C)    3 m             D)    15 m            E)     20 m 

 

57) Dəmir yol keçidində hərəkət qadağan olunduqda və svetofor olmazsa sürücü,     

      şlaqbauma azı  neçə metr qalmış dayanmalıdır? 

      A)    5 m            B)    3 m            C)    15 m              D)    10 m          E)     7 m 

 

58) Yaşayış zonasında neçə kilometr/ saatdan artıq sürətlə hərəkət  etmək qadağandır? 

A)   20 km /saatdan                  B)   30 km / saatdan                  C)   50 km/ saatdan 

D)   60 km / saatdan                 E)   40 km / saatdan 

 

59) Hansı halda sürmə təlimi keçmək qadagandır? 

A)    yaşayış zonalarında              B)    bağlı meydançalarda              C)    şəhər küçələrində 

D)    yaşayış məntəqələrində        E)   idman meydançasında 

 

60) Nəqliyyat vasitələri  yaşayış məntəqələri daxilində hansı sürətlə  idarə olunmalıdır? 

A)   60 km/ saatdan çox olmayan sürətlə 

B)   65 km/ saatdan çox olmayan sürətlə 

C)   70 km/ saatdan çox olmayan sürətlə 



D)    75 km/ saatdan çox olmayan sürətlə 

E)    80 km/ saatdan çox olmayan sürətlə 

 

 61)  Relssiz nəqliyyat vasitəsini ötməyə icazə verilir;  

A)    yalnız sol tərəfdən                   B)    yalnız sag tərəfdən                 C)    hər iki tərəfdən 

D)    bu nəqliyyat vasitəsini ötməyə icazə verilmir            E)    verilir, yol boş olarsa 

 

62)  Hansı halda ötmə qadağandır? 

A)    ötən və ya  yanından keçən nəqliyyat vasitələrini 

B)    yüksək sürətlə hərəkət edən nəqliyyat vasitələrini 

C)    eyni istiqamətdə üç zolağı olan yolda ikinci zolaqda hərəkət edən  

       nəqliyyat vasitəsəni 

D)    sağ kənar zolaqla  hərəkət edən nəqliyyat vasitəsini 

E)    pis hava şəraitində 

 

63)  Nizamlayıcı qollarını yana  açmışsa  bu siqnal: 

A)   onun sinə və arxa tərəfindən gələn NV –nin  və piyadaların hərəkətini   qadağan edir    

B)    yalnız arxa tərəfindən gələn NV –nin hərəkətini qadağan edir, sinə  

        tərəfindən gələn NV –nin  hərəkətinə icazə verir 

C)    arxa tərəfindən gələn piyadaların hərəkətinə icazə verir 

D)    onun sinə və arxa tərəfindən gələn NV –nin  və piyadaların hərəkətinə icazə verir 

E)    yalnız soldan gələn NV-nin hərəkətini qadağan edir 

 

64) Yolayrıcında svetoforun sarı rəngli  siqnalının yanıb sönməsi: 

A)     onun nizamlanmayan yol ayrıcı olduğunu bildirir 

B)    onun nizamlanan yol ayrıcı olduğunu bildirir 

C)    piyada keçidinin olmadığını bildirir 

D)    həmin istiqamətdə hərəkətə  üstünlük veri 

E)   tezliklə siqnalın dəyişəcəyini bildirir 

 

65) Üç hərəkət zolağı olan  ikitərəfli hərəkət yollarında hansı halda NV –nin orta zolağ 

keçməsinə icazə verilir? 

A)    ötmə,yandan keçmə və sola, yaxud geriyə  dönmə üçün. 

B)    həmin zolağa keçməyə icazə verilmir. 

C)    istənilən halda həmin zolağa keçməyə icazə verilir. 

D)    həmin zolaq xüsusi təyinatlı NV –i üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu səbəbdən icazə 

verilmir. 

E)    yalnız ötmək üçün 

 

66)  Hansı halda tramvay yoluna çıxmaq qadagandır? 

A)    eyni istiqamətdə azı iki hərəkət zolağı olan yolda tramvay yolu olduqda  

B)    istənilən yolda 

C)    eyni istiqamətdə azı üç  hərəkət zolağı olan yolda tramvay yolu olduqda  

D)    yol kəsişmələrində  

E)   birtərəfli hərəkətdə 

 



67) Hansı halda qarşıdan hərəkət üçün nəzərdə tutulmuş  tərəfə keçmək qadağandır? 

A)   hər istiqamətdə azı iki hərəkət zolağı olan iki tərəfli hərəkət yollarında   

B)    bütün hallarda qarşı hərəkət zolağına keçmək qadağandır. 

C)    dəmiryol keçidlərindən sonrakı yollarda 

D)    eyni səviyyəli yol kəsişmələrindən sonrakı yollarda 

E)    yoxuşlarda 

 

68) Dayanma   qadağandır ? 

A)   piyada keçidlərinə 5  metrdən az yaxınlıqda   

B)    piyada keçidlərindən sonra 

C)    bir istiqamətli yollarda yolun sol tərəfində 

D)    piyada keçidlərinə   6 metrdən  az  yaxınlıqda 

E)   piyada keçidlərinə 3 metrdən az yaxınlıqda 

 

69) Sağa və sola dönən sürücü dönəcəyi yolun hərəkət hissəsində:  

A)    həmin istiqamətdə yolu keçməkdə olan piyadalara yol verməlidir 

B)    həmin istiqamətdə yolu keçməkdə olan piyadalara yol verməli deyil 

C)    həmin hərəkət hissəsində piyadalar gözləməlidir  və hərəkət hissəsi boşaldıqdan sonra 

yolu  

        keçməlidir 

D)    dayanmadan keçməyi qadağandır 

E)    yalnız uşaqlara yol verməlidir 

 

70) Hansı yolayrıcı  nizamlanan  yol ayrıcı hesab olunur? 

A)    hərəkətin  növbəliyi svetoforun  və ya nizamlayıcının siqnalları ilə müəyyən edilən 

yolayrıcı 

B)    svetofor olan istənilən yolayrıcı  

C)    bütün hərəkət istiqamətlərində yol nişanları quraşdırılmış   yolayrıcı   

D)    idarəolunan yol nişanları quraşdırılmış yolayrıcıları 

E)   yalnız sfetaforun növbəliliyi ilə 

 

71) Eyni əhəmiyyətli yolların kəsişdiyi yolayrıcında relssiz NV –nin sürücüsü: 

A)    sağdan yaxınlaşan  NV –nə yol verməlidir 

B)    həmişə hərəkət üstünlüyünə malikdir 

C)    soldan yaxınlaşan nəqliyyat vasitəsinə yol verməlidir 

D)    sağdan yaxınlaşan  NV –nə nisbətən  üstün hərəkət rejiminə malikdir 

E)    sağdan və soldan yaxınlaşan NV-yə yol verməlidir 

 

72) Hansı nişanlanma üfüqi nişanlanma adlanır? 

A)    yolun hərəkət hissəsinə çəkilən nişanlanmalar 

B)     bardürlərə  çəkilən nişanlanmalar 

C)    körpü dayaqlarına çəkilən nişanlanmalar 

D)    yol ətrafı  cəpər çəkilən nişanlanmalar 

E)    dirəklərdə asılan nişanlar 

 

73)  Hansı nişanlanmalar şaquli nişanlanmalara aid deyil? 



A)   reversiv hərəkət zolaqlarını göstərmək üçün tətbiq olunan nişanlanmalar  

B)    körpü dayaqlarında aparılan nişanlanmalar 

C)    tunel  tağlarında aparılan nişanlanmalar 

D)    yol kənarı kötükcükdə aparılan nişanlanmalar 

E)   yolun hərəkət hissəsinə çəkilən nişanlar 

 

74) Bu  nişanlar hansı yol nişanları qrupuna aiddir? 

 

 

                          
 

 

  

 

  

     

A) xəbərdarlıq  nişanlarına                B)   qada ğan nişanlarına              E)   servis 

C)  məlumatverici göstərici   nişanları           D)  əlavə məlumat  nişanlarına 

 

75) Bu nişanlar hansı yol nişanları qrupuna aiddir? 

 

  

 

  

 

  

A)    xəbərdarlıq nişanlarına                                C)    servis nişanlarına 

B)    məlumatverici göstərici nişanlara                 D)    əlavə məlumat yol nişanlarına 

E)    üstünlük 

 

76)  Bu nişanlar hansı nişanlar qrupuna aiddir? 

 

 

         

 
 

   
I 

A)   üstünlük   nişanlarına                       C)   servis  nişanlarına 

B)    xəbərdarlıq  nişanlarına                  D)   əlavə məlumat nişanları 

E)   məcburi hərəkət istiqaməti  yol nişanlarına 

 

77) Bu  nişanlar hansı  nişanlar qrupuna aiddir ? 

                   
A)    üstünlük nişanlarına             B)    qadağan nişanlarına               C)    servis 

D)    məcburi hərəkət istiqaməti işanlarına            E)    əlavə məlumat nişanlarına 

 

78) Bu  nişanlar hansı  nişanlar qrupuna aiddir 



                                

    
 

 

                  

A)   qadağan nişanlarına                          B)    xəbərdarlıq  nişanlarına 

C)    əlavə məlumat   nişanlarına             D)    məcburi hərəkət istiqaməti nişanlarına 

E)    servis 

 

79) Bu nişanlar hansı nişanlar qrupuna aiddir ? 

     

 
ı 

                
  
ı 

 

 ı 

A)    qadağan nişanlarına            B)    servis  nişanlarına             C)    üstünlük nişanlarına 

D)    heç bir qrupa                       E)    xəbərdarlıq 

 

80) Bu nişanlar hansı  nişanlar qrupuna aiddir ? 

                                        

 
                                                   

 
t 

A)    məcburi hərəkət istiqaməti nişanlarına                 C)    qadağn nişanlarına 

B)    məlumat verici – göstərici nişanlarına                  D)    xəbərdarlıq nişanlarına 

E)    üstünlük nişanlarına 

 

81) Bu nişanlar hansı nişanlar qrupuna aiddir ? 

                                        

        
   
t 

 

 
  

A)    məcburi hərəkət istiqaməti nişanlarına              C)    servis nişanlarına 

B)    qadağan nişanlarına                                          D)    məlumatverici – göstərici nişanlarına 

E)   xəbərdarlıq 

 

82) Bu  nişanlar hansı  nişanlar qrupuna aiddir ? 

 

                                        

  



   
i 

   
i 

A)   məlumatverici – göstərici nişanlarına                  C)   qadağan nişanlarına 

B)   məcburi hərəkət istiqaməti nişanlarına               D)   əlavə məlumat nişanlarına 

E)   xəbərdarlıq 

 

83)  Bu nişanlar hansı nişanlar qrupuna aiddir ? 

 

 

 

                                            
 

                 
 
i 

 

A)  məlumatverici  - göstərici nişanlarına                     C)  əlavə məlumat nişanlarına 

B)  məcburi hərəkət istiqaməti nişanlarına                   D)  servis nişanlarına 

E)   xəbərdarlıq 

 

84) Bu nişanlar hansı nişanlar qrupuna aiddir ? 

 

                            
 
 

  

A)  servis nişanlarına                                    C)  xəbərdarlıq nişanlarına 

B)  əlavə məlumat nişanlarına                      D)  qadağan nişanlarına 

E)   üstünlük nişanlarına 

 

85) Bu nişanlar hansı nişanlar qrupuna aiddir ? 

                                    

 

 
       i 
 

A)   servis nişanlarına                                            C)   xəbərdarlıq nişanlarına 

B)   məlumatverici  - göstərici nişanlarına             D)   əlavə məlumat nişanlarına 

E)   qadağan edici nişanlarına 

 

86) Bu nişanlar hansı nişanlar qrupuna aiddir ? 

 

 

 

              

 



     

A)   əlavə məlumat nişanlarına               C)   servis nişanlarına 

B)   xəbərdarlıq nişanlarına                    D)   qadağan nişanlarına            E)   üstünlük 

nişanlarına 

 

87) Bu nişanlar hansı nişanlar qrupuna aiddir ? 

 

  
 

                   

 
 

A)  əlavə məlumat nişanlarına                                  C)   xəbərdarlıq nişanlarına 

B)   məlumatverici  - göstərici nişanlarına                D)  qadağan nişanlarına 

E)   məcburi hərəkət istiqaməti nişanlarına 

 

88) Yol  sahəsinin başlanğıcında qoyulmuş 4.11 (düzünə hərəkət nişanı) 

A)  ən yaxın yolayrıcına qədər qüvvədə olur 

B)   bir neçə yolayrıcında qüvədə olur 

C)  həmin istiamət üzrə sola dönməni qadağan  etmir 

D)   həmin  istiqamət üzrə sağa dönməni qadağan etmir 

E)   həmin istiqamət üzrə geriyə dönməni qadağan etmir 

 

 89) 1.1 nişanlanma xətti: 

 

A)   əks istiqamətli nəqliyyat axınlarını ayırır və yolların  təhlükəli yerlərində hərəkət  

zolaqlarının sərhədini  göstərir 

B)   keçid sürətlənmə zolağının sərhədini göstərir 

C)   tormozlama zolağının sərhədini göstərir 

D)   piyada keçidlərini göstərir 

E)   ötməni qadağan edildiyi yeri göstərir 

 

90) 1.2 nişanlanma xətti nəyi göstərir: 

 
A)    avtomagistrallarda hərəkət hissəsinin kənarını göstərir 

B)  iki və ya üç zolağı olan  yollarda zolaqların sərhədini göstərir 

C)  yolun əyri xətli sahəsində  zolaqların sərhədini göstərir 

D)   “Reversiv  hərəkət” zolağının sərhədini göstərir 

E)   dayanmaq qadağandır olan sahəni göstərir 

 

 91) 1.6. nişanlanma xətlərində; 



 
A)   cizgilərin uzunluğu onların aralarındakı məsafədən 3 dəfə böyükdür 

B)   cizgilərin uzunluğu onların aralarındakı məsafədən 3 dəfə  kiçikdir 

C)   cizgilərin uzunluğu onların arasıngakı məsafəyə bərabərdir 

D)   cizgilərin uzunluğu onların aralarındakı məsafədən 2 dəfə  kiçikdir 

E)   cizgilərin uzunluğu onların aralarındakı məsafədən 2 dəfə  böyüdür 

 

92)  1.4 nişanlanma xətti; 

 
A)    sarı bütöv xətt olub dayanma qadağan olunan yerləri bildirir 

B)    sarı rəngdə qırıq-qırıq olub dayanmağa icazə verir 

C)    sarı rəngdə ziqzaq xətt olub  avtobus dayanacaqlarında çəkilir 

D)    hərəkət zolağının sərhədini bildirir və qırıq –qırıq xətt formasında çəkilir 

E)    sarı bütöv xətt olub dayanmağa icazə verilən yerləri bildirir 

 

93) 1.7 nişanlanma xətti: 

 
A)  cizgiləri qısa və onların aralarındakı məsafə cizginin uzunluğuna bərabər olub  

yolayrıcının   

     hüdudlarında  hərəkət zolaqlarını göstərir 

B)   cizgilərin  uzunluğu onların arasındakı məsafədən 3 dəgfə böyük olub 1.1 və 1.11.   

       xətlərinə y axınlaşmanı bildirir 

C) cizgilərin uzunluğu onların arasındakı məafədən 3 dəfə kiçik olub 1.6 xəttinə  

       yaxınlaşmasını bildirir 

D)    piyada keçidlərinə yaxınlaşmanı bildirir 

E)    stop xəttinə yaxınlaşmanı bildirir 

 

 94) 1.8. nişanlanma xətti  

 
 

A)     sürətləndirmə və tormozlama zolağı ilə yolun hərəkət hisssəsinin əsas zolağı arasında        

sərhədi göstərir 

B)    əks istiqamətli nəqliyyat axınlarını ayırır 

C)    üç zolaqlı yollarda  əks istiqamətli hərəkət zolaqlarının sərhədini göstərir 



D)    yolun hərəkət hissəsində  ayrıcı zolağının qırağına çəkilir  və  dayanmanı qadağan edir. 

E)    dayanmanı qadağan etmir 

 

95) 1.9. nişanlanma xətti: 

 
A)    reversiv hərəkətlə nizamlanma təşkil edilən hərəkət zolaqlarının sərhədini göstərir 

B)    sürətləndirmə və tormozlanma zolağı ilə yolun hərəkət hisssəsinin əsas zolağı arasında   

        sərhədi   göstərir  

C)    avtomağistrallarda hərəkət hissəsinin kənarını göstərir 

D)    yol ayrıcında hərəkət zolaqların sərhədini göstərir 

E)    əks hərəkət zolaqlarını ayırır 

 

 96) 1.10 nişanlanma xətti; 

 
A)   duracağın qadağan olunduğu yerləri bildirir 

B)    yolayrıcının hüdudlarında  hərəkət zolaqlarının sərhədini  göstərir 

C)    reversiv hərəkət zolağının sərhədini göstərir 

D)    əks istiqamətli nəqliyyat  axınlarını ayırır 

E)    duracağın qadağan olmadığı yerləri bildirir 

 

97) 1.12. nişanlanma xətti; 

 
A)    2.5 nişanı olduqda və ya svetoforun (nizamlayıcının) qadağan siqnalı verildikdə  

sürücünün dayanmalı olduğu yeri göstərir 

B)    avtomagistrallarda hərəkət hissəsinin kənarını göstəri 

C)    sürətləndirmə və tormozlanma zolağı ilə yolun hərəkət hissəsinin əsas zolağının  

      sərhədini göstərir 

D)    dayanmanın qadağan olunduğu yerləri göstərir. 

E)    yolun kənar hissəsini göstərir 

 

98) 1.15. nişanlanma xətti; 

 

 
A)     velosiped yolunun  yolun hərəkət hissəsi ilə kəsişdiyi yeri göstərir 



B)    nizamlanmayan  piyada keçidini göstərir 

C)    reversiv hərəkət zolağının sərhədini göstərir 

D)    üç və daha çox zolaqlı yollarda zolağın sərhədini göstərir 

E)    əlillər üçün piyada keçidini göstərir 

 

99)  1.16.1 – 1.16.3. nişanlanma xətti; 

 
A)    nəqliyyat axınlarının ayrıldığı və ya birləşdiyi yerlərdə istiqamətləndirici adacıqları 

göstərir 

B)    nizamlanan piyada keçidlərini göstərir 

C)    velosiped yolu ilə kəsişməni göstərir 

D)    dörd zolaqlı yollarda zolağın sərhədini göstərir 

E)    gözləmək üçün yer göstərir 

100)   1.17. nişanlanma xətti; 

 

 
A)    ümumi istifadəli nəqliyyat vasitələrinin dayanacaqlarını və taksi duracaqlarını göstərir 

B)    yolun hərəkət hissəsinin daralan sahəsini göstərir 

C)    ümumi istifadədə  olan nəqliyyat vasitələri üçün xüsusi zolağı göstərir 

D)    yolayrıcında hərəkət zolaqları  üzrə icazə verilən  istiqamətləri göstərir 

E)    taksi duracağını göstərir 

 

101)   2.1 nişanlanma xətti; 

A)    yol qurğularının hərəkətdə olan NV üçün təhlükə doğuran ünsürlərini göstərir 

B)    ayırıcı zolaqlarda və ya təhlükəsizlik  adacıqlarında quraşdırılmış dairəvi dirəkləri 

göstərir 

C)    yol sədlərinin yan səthini göstərir 

D)    yol səthindən hündürə çıxan təhlükəsizlik adacıqları göstərir 

E)     yol kənarındakı dirəkləri göstərir 

 

102)   2.2 .nişanlanma xətti; 

A)    tunellərin,körpülərin aşırımlarının aşağı kənarlarını göstərir 

B)    körpü dayaqlarını göstərir 

C)    istiqamətləndirici dirəcikləri və çəpərlərin dayaqlarını göstərir 

D)    təhlükəsizlik adacıqlarında quraşdırılmış dairəvi dirəkləri göstərir. 

E)    tunellərin hündürlüyünü göstərir 

 

103)   2 .3 nişanlanma xətti; 

A)    ayrıcı zolaqlarda və ya təhlükəsizlik adacıqlarında  quraşdırılmış dairəvi dirəkləri 

göstərir 



B)    körpülərin dayaqlarını  göstərir 

C)    istiqamətləndirici dirəkcikləri,yol kənarı kötükcükləri;çəpərlərin dayaqlarını göstərir 

D)    tunellərin,körpülərin aşırımların aşağı kənarını göstərir 

E)   nişanların dirəklərini göstərir 

 

104)   2.4 nişanlanma xətti; 

A)    istiqamətləndirici dirəkcikləri, yolkənarı kötükcükləri,çəpərlərin dayaqlarını göstərir 

B)   ayırıcı zolaqlarda və ya təhlükəsizlik  adacıqlarında quraşdırılmış dairəvi dirəkləri 

göstərir 

C)   tunellərin,körpülərin aşırımların aşağı kənarını göstərir 

D)   təhlükəli sahələrdə yol səthindən hündürə çıxan təhlükəsizlik adacıqlarını və ya bardürü  

      göstərir 

E)    yolun kənarını göstərir 

 

105)   2.5 nişanlanma xətti; 

A)   kiçik radiuslu döngələrdə,sərt  enişlərdə, digər  təhlükəli sahələrdə yol sədlərinin yan 

səthini  

      göstərir 

B)   təhlükəli sahələrdə yol səthindən hündürə çıxan təhlükəsizlik adacıqlarını və ya bardürü  

      göstərir 

C)   körpülərin dayaqlarını göstərir 

D)   istiqamətləndirici dirəkcikləri, yolkənarı kötükcükləri,çəpərlərin dayaqlarını göstərir 

E)    yolun sağ kənarını göstərir 

 

106)   2.7 nişanlanma xətti; 

A)   təhlükəli sahələrdə yol səthindən hündürə çıxan təhlükəsizlik adacıqlarını və ya bardürü  

      göstərir 

B)   kiçik radiuslu döngələrdə,sərtenişlərdə, digər  təhlükəli sahələrdə yol sədlərinin yan 

səthini  

      göstərir 

C)   istiqamətləndirici dirəkcikləri, yolkənarı kötükcükləri,çəpərlərin dayaqlarını göstərir 

D)   tunellərin,körpülərin aşırımların aşağı kənarını göstərir 

E)    bardurları göstərir 

 

107)  Qanaxmanın hansı növü yoxdur? 

A)   təzyiqli          B)   arterial        C)   venoz         D)   kapillyar          E)    daxili qanaxma 

 

108) İnsan həyatı üçün ən təhlükəli qanaxma  hansıdır? 

A)   arterial         B)   venoz         C)   kapilyar        D)   təzyiqli            E)   xarici qanaxma   

 

109)  4.4    nişanı necə adlanır? 

A)   minik avtomobillərin hərəkəti 

B)   mexaniki nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağandır 

C)   minik avtomobillərinin hərəkəti qadağandır  

D)   minik avtomobilləri üçün yol 



E)    əlil avtomobillərinin hərəkəti qadağandır 

 

110) Hansı yol nişanı yaşayış məntəqələrindən kənarda   qoyulduqda    təkrarlanır. 

A)         B)       C)         D)         E)  

 

 111) Uzunölçülü nəqliyyat vasitələrinin uzunliğu  ən azı neçə metrdir? 

A)    24 metr         B)    23 metr         C)    25 metr        D)    26 metr        E)    30 metr 

 

112) Məcburi dayanma nədir? 

A)    texniki nasazlıq və ya aparılan yükün,sürücünün (sərnişinin ) vəziyyətinin  və ya yolda  

       maneə yaranmasının doğurduğu təhlükə üzündən NV –nin  hərəkətinin dayandırılmasıdır 

B)    sərnişinin və ya yükü müşayiət   edən şəxsin tələbi ilə sürücü tərəfindən NV –nin  

       hərəkətinin dayandırılmasıdır. 

C)   svetoforun qadağanedici siqnalında NV –nin dayanmasıdır 

D)   yolda NV –ni  gözləyən hər hansı şəxsin  və ya yol polisi əmkdaşının tələbi ilə NV –nin          

       məcburi dayanmasıdır. 

E)    sərnişin düşürtmək üçün 

 

113) Yol nişanları yaşayış məntəqələrindən  kənarda olan yolların qırağınada yol 

örtüyündən  

      neçə metr  hündürlüyündə quraşdırılır?  

A)   1,5 – 2,2 m        B)   1− 1,5 m       C)   2,3  - 3 m       D)   0,5 – 1 m        E)    2 - 3 m 

 

114) Yol nişanları yolun hərəkət hissəsinin üstündə yol örtüyündən  neçə metr   

      hüdürlükdə  quraşdırılır? 

A)   55 - 6 m      B)   4 – 5 m              C)   6 – 7 m              D)   3 – 4 m          E)    2 – 3 m 

 

115) Üstünlük nişanlarının təyinatı nədən ibarətdir? 

A)   mübahisəli vəziyyətlərdə keçmə növbəliliyini göstərir 

B)   təhlükəli yol sahələri  haqqında məlumat verir 

C)   hərəkətin məcburi istiqamətini göstərir 

D)   nəqliyyat vasitələrinə üstünlük verir 

E)   nəqliyyat vasitələrinə heç bir üstünlüyü yoxdur 

 

116) Əlavə məlumat nişanlarının təyinatı nədən ibarətdir? 

A)   birlikdə tətbiq olunduğu nişanların  təsirini dəqiqləşdirir  və  ya məhdudlaşdırır 

B)   yolun təhlükəli sahələri haqqında sürücülərə məlumat verir 

C)   yollarda müvafiq xidmət obyektləri haqqında məlumat  verir 

D)   yolda hərəkətin intensivliyi haqqında məlumat verir 

E)    qarşıda yaşayış məntəqəsinin olması barədə məlumat verir 

 

117) Yolun hansı sahəsində hərəkət edərkən yandan əsən güclü küləyin təsiri daha  

       təhlükəlidir? 

A)   bağlı sahədən açıq sahəyə çıxarkən                   C)   ətraflardan ağaclarla bağlı sahədə 

B)   açıq  sahədə                                                        D)   yolun istənilən sahəsində 



E)    yolun düz sahələrində 

118) Hansı nişan ayın tək günlərində  durmanı qadğan edir? 

 

 
                  

 

 

            

 

      A              B C 

A)   “A” nişan        B)   “B” nişan        C)   “C” nişan        D)    hamısı          E)   heç biri 

 

119. Banında adam daşıyan yük avtomobilləri  hansı sürətlə hərəkət etməlidir? 

A)   50 km/ saatdan  çox olmayan sürətlə 

B)   60 km/ saatdan  çox olmayan sürətlə 

C)   70 km/ saatdan  çox olmayan sürətlə 

D)   80 km/ saatdan  çox olmayan sürətlə 

E)   100 km/ saatdan  çox olmayan sürətlə 

 

120.Sürücü özündən qabaqda gedən nəqliyyat  vasitəsi ilə nə qədər ara məsafəsi  

       saxlamalıdır? 

A)   elə ara məsafəsi seçməlidir ki,qabaqda gedən NV sürəti  kəskin azaltdıqda və ya  

       gözlənilmədən dayandıqda onunla toqquşmamanın qarşısını almaq mümkün olsun 

B)   elə ara məsafəsi seçməlidir ki,qabaqda  ardıcıl gedən və bir neçə NV-ni görə bilsin 

C)   1 metrdən az olmayan ara məsafəsini saxlamalıdır 

D)   0,5 metrdən az olmayan ara məsafəsini saxlamalıdır 

E)    5 metrdən az olmayan ara məsafəsini saxlamalıdır 

 

  121. Hərəkət sürəti iki dəfə artıqda tormoz yolu necə dəyişir? 

 A)   tormoz yolu dörd dəfə artır                    C)  tormoz yolu dəyişmir 

 B)  tormoz yolu iki dəfə artır                         D)   tormoz yolu azalır 

 E)    tormoz yolu 3 dəfə atrır 

 

122. Hansı hallarda hərəkət zolağının sərhəddini bildirən qırıq – qırıq xəttin üzərinə 

çıxmaq olar?  

A) Yalnız manevr etdikdə                    C) Heç bir halda  

B) Bütün hallarda                                 D) Yaşayış məntəqələrindən kənarda hərəkət etdikdə  

E) Yaşayış məntəqələrində hərəkət etdikdə 

 

123. Nizamlayıcının, yol nişanlarının və svetofor siqnallarının göstərişləri ziddiyyət 

təşkil etdikdə nəyi əsas tutmaq lazımdır  

A) Nizamlayıcının göstərişlərini                         C) Svetoforun göstərişlərini  

B) Yol nişanlarının göstərişlərini                        D) Yol nişanı və svetaforun göstərişlərini  

E) Vəziyyətdən asılıdır 

 

124. Siz hansı halda məcburi dayanmanı yerinə yetirirsiniz?  

A) Texniki nasazlığa görə hərəkət hissəsində dayandıqda  

B) Piyadaya yol vermək üçün dayandıqda   

C) Yol polisi avtomobilinə yol vermək üçün dayandıqda  



D) Telefon zənginə cavab vermək üçün dayandıqda  

E) Sərnişin mindirmək üçün dayandıqda 

 

125. Yaşayış məntəqələrində hansı hallarda səs siqnalı vermək olar?  

A) Yalnız yol-nəqliyyat hadisəsinin qarşısını almaq üçün  

B) Yalnız ötərkən xəbərdarlıq üçün  

C) İstənilən zaman  

D) Heç bir halda  

E) Üstünlük əldə etmək üçün  

 

126. Yolayrıcında hansı yol baş yol hesab edilir?  

 A)Torpaq yola nisbətən hər hansı örtüyə malik olan yol   

B) 2 zolaqlı yola nisbətən 3 və ya daha çox zolağa malik olan yol   

C) Daş örtüklü yola nisbətən asfalt beton örtüklü yol   

D) 3 və daha zolaqlı yol  

 

127. Svetoforun sarı siqnalının qırpması nəyi bildirir?  

 A) Hərəkətə icazə verir və nizamlanmayan yolayırıcı və ya piyada keçidi olduğunu bildirir  

B) Svetoforun nasaz olmasını xəbərdar edir  

C) Sonrakı hərəkəti qadağan edir  

D) Sağa dönməyə icazə verir  

E) Tezliklə yaşıl işığın yanacağını  

 

128. Yolayricinda ötməyə icazə verilirmi ?  

A) Yalnız ikinci dərəcəli yolla kəsişmədə baş yolla hərəkət edənə icazə verilir  

B) Qadağandır  

C) Yalnız nizamlanmayan yolayricinda icazə verilir  

D) Eyni əhəmiyyətlu yolların kəsişməsində icazə verilir  

E) Minik avtomobilinə icazə verilir  

 

129. Yaşayış zonalarında və həyətlərdə hansı maksimal sürətlə hərəkət etməyə icazə 

verilir ?  

A) 20 km/saat        B) 10 km/saat        C) 40 km/saat        D) 60 km/saat          E) 50 km/saat 

 

130. Harada geriyə dönmək qadağandır?  

A) Tunellərdə                                             C) Yaşayış məntəqələrində 

B) Piyada keçidlərinə 20 m qalmış            D) Iki tərəfli yollarda   

E) Yol ayrıclarında  

 

131. Avtomagistrallarda hansı nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağandır?  

A) Sürəti 50 km/saat – dan az olan                 C) Sürəti 70 km/saat – dan az olan  

B) Sürəti 60 km/saat – dan az olan                 D) Sürəti 30 km/saat – dan az olan  

E) Sürəti 80 km/saat – dan az olan  

 

132. Ötmə qadağandır:  

A) Dəmiryol keçidlərində və onlara 100 m az qalmış          C) Enişin sonunda   



B) Yoxuşun əvvəlində          D) Yol ayrıcında           E) Sadalanan halların hamısında  

 

133. Yol nişanlarının alt hissəsindən yol örtüyünə qədər olan məsafə yaşayış 

məntəqələrindən olmalıdır:  

A) 2-4 m            B) 3-5 m          C) 4-6 m         D) 5-6 m          E) 4-5 m  

 

134. Xəbərdarlıq nişanları yaşayış məntəqələrində təhlükəli məntəqənin əvvəlində hansı 

məsafədə quraşdırılmalıdır?  

A) 50-100 m      B) 100-150 m       C) 150-200 m        D) 150-200 m        E) 150-300 m  

 

135. Sürücülük vəsiqəsinin etibarlıq müddəti hansı hallarda 10 il müəyyənləşdirilir?  

A) 60 yaşına çatmamış şəxslər üçün  

B) Yalnız kişilər üçün  

C) Yalnız qadınlar üçün  

D) Yalnız peşəkar sürücülük fəaliyyəti ilə məşğul olanlar üçün  

E) 65 yaşına çatmamış şəxslər üçün  

 

136. Mexaniki nəqliyyat vasitəsinə aiddir:  

A) Asma mühərrikli velosipedlər və relsli nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla, hər hansı 

özügedən nəqliyyat vasitəsi. 

B) Yalnız minik avtomobilləri uzun ölcülü yük daşiyan yük avtomobilləri  həmcinin 

avtobuslar 

C) Yalnız yük avtomobili  

D) Asma mühərrikli velosiped və relsli nəqliyyat vasitələri  

E) Bütün özügedən nəqliyyat vasitələri  

 

137. “Yol hərəkəti iştirakçısı” termini kimə şamil edilir?  

A) Piyada, sərnişin, sürücü, velisopedçi                C) Yalnız sürücü və piyada  

B) Yalnız sürücü və piyada və veliopedçi              D) Yalnız sürücü və sərnişin və velisopedçi   

E) Yalnış piyadaya və velisopedçi 

 

138. Həyətdən yaxud başqa ərazidən çıxan yolla kəsişmə yol ayrıcı sayılırmı?  

A) Sayılmır                   C) Eyni əhəmiyyətli yol ayrıcı sayılır 

B) Sayılır             D) Müxtəlif əhəmiyyətli yol ayrıcı sayılır           E) Bərk örtüyə malikdirsə 

sayılır 

 

139. Siz hansı halda məcburi dayanmanı yerinə yetirirsiniz?  

A) Texniki nasazlığa görə hərəkət hissəsində dayandıqda  

B) Piyadaya yol vermək üçün dayandıqda   

C) Yol polisi avtomobilinə yol vermək üçün dayandıqda  

D) Telefon zənginə cavab vermək üçün dayandıqda  

E) Sərnişin mindirmək üçün dayandıqda  

 

140. Nizamlayıcının fitlə verdiyi səs siqnalı istifadə edilir:  

A) Diqqəti cəlb etmək üçün                        C) Sürəti artırmaq üçün  

B) Hərəkəti dayandırmaq üçün                  D) Nəqliyyat vasitəsini saxlamaq üçün  



E) Yol ayrıcından keçmək üçün  

 

141. Nizamlayıcının, yol nişanlarının və svetofor siqnallarının göstərişləri ziddiyyət 

təşkil etdikdə nəyi əsas tutmaq lazımdır  

A) Nizamlayıcının göstərişlərini                 C) Svetoforun göstərişlərini  

B) Yol nişanlarının göstərişlərini                D) Yol nişanı və svetaforun göstərişlərini  

E) Vəziyyətdən asılıdır  

 

142. Yük nəqliyyat vasitəsində elə yerləşməlidir ki:   

A) Səs salmasın və ətraf mühiti çirkləndirməsin   

B) Bortdan 1 m-dən çox hündürə çıxmasın   

C) Nəqliyyat vasitəsinin qabaritindən çox çıxmasın  

D) Nəqliyyat vasitəsinin arxa tərəfindən çox çıxmasın  

E) Yalnız qutularda və ya konteynerlərlə daşınmalıdır  

 

143. Yolun hərəkət hissəsi nədir?  

A) Yolun nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün istifadə edilən hissəsidir (eyni və ya müxtəlif 

səviyyədə)  

B) Yolun nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün istifadə edilən hissəsidir (eyni səviyyədə)  

C) Yolun nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün istifadə edilən hissəsidir (müxtəlif səviyyədə)  

D) Yolun nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkəti üçün istifadə edilən hissəsidir (eyni 

və ya müxtəlif səviyyədə)  

E) Yolun nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkəti üçün istifadə edilən hissəsidir (eyni 

səviyyədə)  

 

144. Yaşayış zonasından çıxarkən hansı hallarda digər nəqliyyat vasitələrinə yol 

verməlisiniz? 

A) Bütün hallarda.  

B)Heç bir halda  

C)Ancaq tramvaylara 

D) Ancaq "Yol verin" nişanı olduqda  

E) Ancaq digər nəqliyyat vasitələri Sizə sağdan yaxınlaşdıqda. 

 

145. Əgər piyada keçidindən o biri tərəfdə tıxac yaranıbsa, Siz nə etməlisiniz? 

A) Avtomobili piyada keçidinin bilavasitə qarşısında dayandırmalısınız.   

B) Avtomobili piyada keçidinə 5 metr qalmış dayandırmalısınız. 

C) Əgər piyadalar yoxdursa, avtomobili piyada keçidində dayandırmalısınız. 

D) Avtomobili piyada keçidinə 10 metr qalmış dayandırmalısınız. 

E) Avtomobili piyada keçidinə 1 metr qalmış dayandırmalısınız. 

 

146. Yaşayiş məntəqələrində hansı hallarda saatda 60 kilometrdən artıq sürətlə hərəkət 

etməyə icazə verilir? 



A) Ancaq saatda 60 kilometrdən artıq sürətlə hərəkətə icazə verən yol nişanı quraşdırıldığı 

halda. 

B) Ancaq ötmə zamanı    

C) Hər iki sadalanan hallarda.    

D)yandan keçmədə 

E)heç bir halda 

 

147. Məhdudiyyətli görünmə" termini nə bildirir? 

A) Duman, yağış, qar və başqa şəraitdə, habelə toranlıqda yolun 300 m-dən az məsafədə 

görünməsi. 

B) Təhlükəli döngələr və yolun uzununa qabarıq hissələri qarşısında görmə sahəsi 100 m-dən 

azdır. 

C) Gecə vaxtı yolun görünməsi 150 m-dən azdır 

D) Duman, yağış, qar və başqa şəraitdə, habelə toranlıqda yolun 250 m-dən az məsafədə 

görünməsi. 

E) Duman, yağış, qar və başqa şəraitdə, habelə toranlıqda yolun 400 m-dən az məsafədə 

görünməsi. 

 

148. Siz hansı halda məcburi dayanma əməliyyatını yerinə yetirirsiniz? 

A) Texniki nasazlıq səbəbindən yolun hərəkət hissəsində dayandıqda. 

B) Piyadalara yol vermək məqsədi ilə piyada keçidinin qarşısında dayandıqda. 

C)Sərnişinlər istirahət etdikdə 

D)Ynacaq doldurduqda 

E) Sadalanan bütün halda. 

 

149. Sürücü kimin tələbi ilə sənədlərini yoxlanılmaq üçün təqdim etməlidir? 

A) Polis əməkdaşının.   

B) Hərbi yol müfəttişliyi əməkdaşının    

C) Nizamlayıcının. 

D) Sadalanan şəxslərin hər birinin        

E) Sadalanan şəxslərin heç birininə.       

 

150) Sürücünün cəsarətliliyi nədir?  

A) şəraiti tez qiymətləndirib dərhal qərar qəbul etməsi 

B) avtomobili böyük sürətlə idarə etmək 

C) yağışlı və dumanlı havalarda, yüksək dağ şəraitində avtomobili idarə etməsi 

D) qarlı və buzlu yollarda avtomobili idarə etmək 

E) B və D bəndlərində göstərilənlər 

 

151) Sürücünün cəsarətsizliyi nədir? 

A) qəza vəziyyətində özlərini tez itirməsi 

B) tıxaclarda avtomobili idarə edə bilməməsi 

C) maneəni görən zaman özünü itirməsi 

D) yüksək sürətlə avtomobili idarə edə bilməməsi 

E) C və D bəndlərində göstərilənlər 

 



152) Sürücünün etibarlılığı nədir?  

A) sürücünün avtomobili səhvsiz idarə etmək qabiliyyəti 

B) sürücünün sərnişinlərə olan münasibəti 

C) sürücünün yol hərəkəti qaydalarını yaxşı bilməsi 

D) sürücünün uzağı görməsi 

E) A, B, D bəndində göstərilənlər 

 

153) Sürücünün diqqəti nədir?  

A)şüurun bu və ya digər obyektin və ya təsirin üzərində cəmlənməsi 

B) gecə vaxtı yaxşı görməsi                             C) dumanlı havada yaxşı görməsi 

D) qəzanın qarşısını almaq xüsusiyyəti            E) A və B bəndində göstərilənlər 

 

154) Sürücü yaddaşı nədir?  

A) keçmiş təcrübələrin yadda saxlanması və yenidən əks etdirilməsi 

B) yol nişanları və işarələrin yadda saxlaması 

C) avtomobil hissələrinin yadda saxlaması 

D) yol şəraitini qiymətləndirməklə avtomobili idarə etmək 

E) A, D bəndlərində göstəricilər 

 

155) Səs duyğusu vasitəsilə sürücü hansı siqnalları eşidir?  

A) mühərrikin işini və həmçinin yol-nəqliyyat şəraitini xarakterizə edən səs siqnallarını 

B) yalnız mühərrikin səsini         C) avtomobillərin səs siqnallarını 

D) küləyin səsini                         E) təkərin yerlə ilişməsindən yaranan səs 

 

156) Sürücünün işləmə qabiliyyəti onun hansı vəziyyətlərindən asılıdır?  

A) göstərilənlərin hamısı              B) onun yorğunluğu, ifrat yorğunluğundan             C) 

xəstəliyi    

C) tormozlanma vəziyyəti               D) sərxoşluğu, stress vəziyyəti    

 

157) Piyadaların hərəkəti hansı əlamətlərə görə təsnif olunurlar? 

A) bütün bəndlərdə göstərilənlərə görə                    B) hərəkət iştirakçılarının sayına      

C) axının strukturu və istiqamətinə     

D) hərəkət prosesinin davamiyyət müddətinə           E) hərəkət şəraitinə                            

 

158) Piyada hərəkətinin növləri hansıdır? 

A) bütün bəndlərdə göstərilənlərin hamısı 

B) kütləvi, əlaqələnməmiş, dağınıq, sərbəst, uzunmüddətli, normal şəraitlərdə hərəkət 

C) kütləvi, əlaqələnməmiş, axın şəkilli, sıx və ya sərbəst, qısamüddətli, normal şəraitlərdə 

hərəkət 

D) yuxarıda qeyd edilənlərdən əlavə qəza vəziyyətidərində hərəkət 

E) kütləvi, əlaqələnməmiş, axın şəkilli, sıx və ya sərbəst, uzunmüddətli, normal şəraitlərdə 

hərəkət 

                    

159) Nizamlanmayan yol ayrıclarının buraxma qabiliyyəti nədir? 

A) vahid zamanda onun bütün istiqamətlərdə buraxma biləcəyi nəqliyyat vasitələrinin 

maksimum sayıdı 



B) vahid zamanda baş yoldan keçən ümumi avtomobillərin sayı 

C) vahid zamanda II əhəmiyyətli yoldan keçən yük avtomobillərinin sayı 

D) baş yoldan keçən minik avtomobillərinin sayı 

E) B və D bəndlərində göstərilənlər 

 

160) Nizamlanan yol ayrıcının buraxma qabiliyyəti əsasən nədən asılıdır?  

A) bəndlərin hamısından 

B) yol ayrıcı qarşısındakı sahənin eni və uzunluq mailliyi, burada dayanacaq sahəsinin 

olmasından 

C) kəsişmənin hərəkət hissəsinin eni, yol ayrıcının çıxışlarında hərəkət hissəsinin enindən 

D) dönmə radiusları, kəsişmə zonasında ox boyu nişanlanma xəttinin olmasından 

E) svetaforun yaşıl fazasının uzunluğundan 

 

 

 


