
Avtomobil sərnişin  daşımaları fənnindən 250 test 

1 . Avtomobil sərnişin  daşımalarında  idarəetmə  nədir ? 

A )  son  məqsədə ən az  məsrəflə nail olmağı  təmin  edən qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyət  kompleksi ; 

B )  son  məqsədə müəyyən məsrəflə  çatma ; 

C )  son məqsədə büdcə  vəsaitləri  hesabına təmin etmə ; 

D)  sərnişinlərə mədəni və keyfiyyətli xidmətin təmini.  

 

2.Sərnişin avtomobil  nəqliyyatı sisteminin  əsas bəndi hesab olunur.  

A)  nəqliyyat prosesi ; 

B) hərəkət tərkibi : 

C)texniki qulluq  və təmir; 

D) texniki rabitə  vasitələri ; 

E) istehsalat bazası. 

 

3. Sərnişin avtomobil  nəqliyyat  sisteminin  əsas  bəndi  olan  nəqliyyat prosesi neçə  hissəyə 

bölünür? 

A) üç ; 

B) iki; 

C) beş; 

D) on ; 

E) dörd.  

 

4. Sərnişin  avtomobil  nəqliyyatı  prosesində əsas bənd hesab  olunur.  

A)daşıma  prosesi ; 

B) hərəkət  tərkibi ; 

C) müəssisədə işçilərin sayı ; 

D)  parkdakı avtomobillərin  sayı ; 

E) maliyə resursları . 

 

 

 

 

 

5.Sərnişin avtomobil  nəqliyyatı sisteminin əsas bəndi olan nəqliyyat prosesinə aid deyil    

A) planlaşdırma və  maliyə təşkilatları ; 

B) hərəkət tərkibinin  saxlanmaı ; 

C)avtomobillərə  texniki qulluq; 

D)avtomobillərin təmir texnologiyası ; 

E) daşıma prosesi . 

6.Sərnişin avtomobil nəqliyyatı sisteminin  əsas bəndi olan nəqliyyat prosesinə aiddir. 

A) daşıma prosesi;  

B) sistemin idarəetmə orqanları ; 

C) planlaşdırma  və maliyə ; 

D) rabitənin texniki vasitələri ; 

E)avtomobillərin sayı. 

7) Ümümi təyinatlı sərnişin avtomobil nəqliyyatının təşkilatı  strukturu özündə  birləşdirir. 

A) sərnişin avtomobil nəqliyyatı  müəssisələri ; 

B) avtonəqliyyat  istehsalat birlikləri ; 



C) avtonəqliyyat konserni; 

D) avtovağzal istehsalat  birliyi ; 

E) sərnişin avtomobil  nəqliyyatının  baş  idarəsi .  

.8. təyinatlı sərnişin avtomobil nəqliyyatının təşkilatı  strukturuna aid  deyil. 

A)dövlət avtomobil müfəttişliyi; 

B)avtonəqliyyat  konserni ; 

C) avtovağzal istehsalat birliyi ; 

D)avtonəqliyyat  istehsalat birlikləri ; 

E)sərnişin avtomobil nəqliyyatı  baş  idarəsi. 

9. Avtomobil nəqliyyat müəssisə  və  istehsalat  birlikləri özündə  neçə xidmət  sahəsini birləşdirir. 

A) beş ; 

B) iki ; 

C) yeddi ; 

D) üç ; 

E) doqquz.  

10.) Avtonəqliyyat müəssisəsi  və  istehsalat  birlikləri  özündə xidməti birləşdirmir .  

A) sərnişinlərə  ilk  tibbi yardım ; 

B)hərəkət  tərkibinin  saxlanması ,texniki qulluq və təmiri ; 

C)daşıma  prosesinin  planlaşdırılması, təşkili  və  idarə  edilməsi  ; 

D) iqtisadi ; 

E)hərkəkət  təhlükəsizliyi  və  kadr.  

11) Avtonəqliyyat müəssisəsi  və  istehsalat  birliklərinin xidmətlərinə  aid  deyil . 

A)gediş haqqının azaldılması ; 

B)hərəkət  tərkibinin  saxlanması ,texniki qulluq və təmir ; 

C) daşıma  prosesinin  planlaşdırılması , 

D) istismar; 

E) hərəkət  təhlükəsizliyi . 

12.Sərnişin avtomobil  nəqliyyatı müəssisələrinin istismar  şöbələri məsələləri  həll  etmir.  

A)təmir  sexlərini icarəyə  vermək ;  

B) daşımaları  yerli  şəraitə  uyğun planlaşdırmaq ; 

C)  avtobusların hərəkətinin  səmərəli sistemini  işləmək ; 

D)hərəkət  tərkibinin  hərəkətinə  dispetçer  idarə etmə  sisteminin  tətbiqi;  

E) sərnişinlərin  tam , vaxtında  və  rahat  daşınmasının  yerinə  yetirilməsi  

13. Sərnişin avtomobil  nəqliyyatı müəssisələrinin istismar  şöbələrinin  və avtonəqliyyat  

idarələrinin istismar  xidmətlərinin  həll  etdiyi  məsələrə  aid  deyil .  

A) Şəhər  nəqliyyatının  baş  planının  hazırlanması ; 

B)  hərəkət  tərkibinin  səmərəli  istiadəsini və gediş haqqının tam  yığılması ;  

C) sərnişinlərin tam , vaxtında , rahat vətəhlükəsiz daşınmasının yerinə yetirilməsi; 

D)gedişə  minimum  vaxt  sərfi  təmini ; 

E)istismar  xidməti  işçilərinin məhsuldar işi üçün normal şəraitin yaradılması. 

 

 

 

 

 

14. Azərbaycan  Respublikasında  ümümi  təyinatlı  avtomobil  nqliyyatı sisteminə  rəhbəliyi  yerinə  

yetirir : 

A)nəqliyyat  nazirliyi ; 



B)  nəqliyyat  baş  idarəsi ; 

C) nəqliyyat  departamenti :  

D) nəqliyyat  konserni ; 

E) avtovağzal və  avtostansiya  istehsalat birliyi  

15.Sərnişin avtomobil nəqliyyatının istismarı hansı sistem əsasında yeriə yetirilir? 

A) mərkəzləşdirilmiş ; 

B)qeyri- mərkəzləşdirilmiş ; 

C) avtomatlaşdırılmış idarə etmə sistemi ; 

 D) demokratik sistem; 

E ) kommersiya sistemi . 

16. dispetçerləşmə hansı cavabda doğru  ifadə olunmuşdur? 

A) avtobusların  hərəkətinin  bir  mərkəzdən  idarə  edilməsi ; 

B) avtobusların hərəkətini  iki aralıq  dayanacaqdakı diispetçer tərəfindəidarə  edilməsi; 

C) avtobusların hərəkətinin mexanik tərəfindən idarə  edilməsi ; 

D) avtobusların hərəkətinin briqadir sürücü  tərəfindən idarə  edilməsi ; 

E) avtobusların  hərəkətinin  dövlət yolpolisi  tərəfindən idarə  edilməsi  

17. Dispetçer  sistemi olmayan şəhərlərdə avtobusların hərəkətinə rəhbərliyi yerinə yetirir: 

A) xətti  dispetçerlər son dayanacaqlarda  yerinə  yetirir;  

B) aralıq nəzarət məntəqələrdəki dispetçer; 

C) marşrutdakı hər-hansı bir avtobus sürücüsü tərəfindən;  

D) növbətçi  mexanik tərəfindən; 

E)sərnişinlər tərəfindən 

 

 

 

 

 

 

18.Avtomobil sərnişin daşımalarında dispetçerləşdirməyə aid deyildir. 

A) avtomobillərin təmiri və  texniki  qulluq ; 

B) avtobusların faktiki hərəkətinin marşrut cədvəlinə uyğunluğuna nəzarət ; 

C) avtobus marşrutlarında sərnişinlərə xidmət keyfiyyətinə uyğunluğuna nəzarət ; 

D) avtobusların marşrut cədvəlindən kənarçıxması zamanı hərəkətin nizamlanması ; 

E) avtobusların hərəkətinin  idarə edilməsi.  

19. Avtobusların hərəkəti  müntəzəm  hesab  olunur. 

A) avtouslar  reysə vaxtında yola düşsünlər, bütün dayanacaq məntəqələrində onlar arasında hərəkət 

intervalı cədvələ uyğun özlənilsin və son məntəqəyə dəqiq müəyyən olunmuş vaxtda çatsın ; 

B) avtobuslar reysə  vaxtında yola düşsnlər və son məntəqəyə vaxtında çatsınlar;  

C) avtobuslar son məntəqəyə cədvəllə müəyyən olunmuş vaxtda çatsın; 

D) avtobuslar reysə vaxtında yola düşsünlər; 

E) bütün aralıq dayanacaqlardan keçməklə son dayanacağa çatsın. 

20. Hərəkət müntəzəmliyinin təmin olunması üçün neçə şərtin təmin olunması lazımdır? 

A) iki ; 

B) beş ; 

C) yeddi ; 

D) üç ; 

E) dörd. 

 



 

21. Avtobus sərnişin daşımalarında hərəkət müntəzəmliyinin təmin olunmasının  üçün lazımi şərti 

doğru ifadə olunmuşdur.  

A) marşrut cədvəlində nəzərdə tutulmuş bütün reyslərin  100% yerinə yetirilməsi ; 

B) marşrut cədvəlində nəzərdə tutulmuş bütün reyslərin 50% yerinə yetirilməsi ; 

C)  marşrut cədvəlində nəzərdə tutulmuş birinci və sonuncu reyslərin   yerinə yetirilməsi ; 

D) marşrut cədvəlində pik saatlarında nəzərdə tutulmuş bütün  reyslərin  100% yerinə yetirilməsi ; 

E) marşrut cədvəlində pik  saatararası müddətdə nəzərdə tutulmuş bütün reyslərin  100% yerinə 

yetirilməsi ; 

 

22. Avtobus sərnişin daşımalarında hərəkət müntəzəmliyinin təmin olunmasının  üçün kafi şərt 

doğru ifadə olunmuşdur. 

A) avtobus sürücüləri tərəfndən hərəkət cədvəlinin dəqiq gözlənilməsi və hər bir reysin müntəzəliyinin 

əmin olunması. 

B) avtobus sürücüləri tərəfndən hərəkət cədvəlinin dəqiq gözlənilməsi və bir reysin müntəzəliyinin əmin 

olunması; 

C) avtobus sürücüləri tərəfndən hərəkət cədvəlinin dəqiq gözlənilməsi və pik saatlarındakı reyslərin 

müntəzəliyinin əmin olunması; 

D) avtobus sürücüləri tərəfndən hərəkət cədvəlinin dəqiq gözlənilməsi və reyslərin 50%-nin  

müntəzəliyinin əmin olunması.; 

E)avtobus sürücüləri tərəfindən pik saatlardakı reyslərin müntəzəmliyinin təmin olunması.  

23.Avtobusların hərəkət müntəzəmliyi təyin olunur. 

A) M=
𝑅𝑓

𝑅𝑐
 

B) M=
𝑅𝑓

1−𝑅𝑐
 

C) M=1 −
𝑅𝑓

𝑅𝑐
 

D) M=
𝑅𝑓

1+𝑅𝑐
 

E) M=1 +
𝑅𝑓

𝑅𝑐
 

 

24. Avtobusların hərkət müntəzəmliyi təyin olunur M=
𝑹𝒇

 𝑹𝒄
 burada  Rf –hansı kəmiyyəti ifadə edir?  

A)cədvəl üzrə faktiki yerinə yetirilən reyslərin sayı; 

B) cədvəl  ürə  yerinə  yetirilən reyslərin sayı ; 

C) pik saatlardakı reyslərin sayı; 

D) gündəlik yerinə yetirilməyən reyslərin sayı; 

E)50km/saat sürəti  ilə yerinə  yetirilən reyslərin  sayı. 

 

 

 

 

 

25. Avtobusların hərkət müntəzəmliyi təyin olunur M=
𝑹𝒇

𝑹𝒄
 burada  Rc–hansı kəmiyyəti ifadə edir? 

A) cədvəl üzrə nəzərdə tutulmuş reslərin sayı; 

B)aylıq reyslərin sayı ; 

C) pik saatlarındakı reyslərin  sayı ; 



D) qeyri müntəzəm yerinə  yetirilən  reyslərin sayı; 

E) cədvəl üzrə gündəlik  yerinə  yetirilməyən  reyslərin sayı. 

26. Reys qeyri-müntəzəm sayılır. 

A) səbəbindən asılı olmayaraq cədvəldən kənara çıxma buraxılabiləndən çox olduqda; 

B)təşkilatı səbəbdən cədvəldən kənarçıxmalar olduqda; 

C) texniki səbdən cədvəldən kənarçıxma olarsa; 

D)yol nəqliyyat  hadisəsi səbəbindən kənarçıxma olarsa ; 

E) dispetçer səhvindən cədvəldən kənarçıxma olarsa . 

27.Şəhər sərnişin daşımalarında cədvəldən kənar çıxmanın buraxılablən qiyməti neçə dəqiqədir.  

A) 3dəq; 

B) 5 dəq ; 

C) 7dəq; 

D) 1 dəq; 

E) 10 dəq.  

 

 

 

 

28. Avtobus sərnişin daşımalarında hərəkət müntəzəmliyinə nəzarət sxemi doqru verilməmişdir.  

A) sürücülər tərəfindən nəzarət ; 

B) bir son  məntəqədən qeyri-mərkəzlşdirilmiş nəzarət; 

C) bir aralıq dayanacaqdan qeyri-mərkəzləşdirilmiş nəzarət; 

D)iki son dayanacaqdan mərkəzləşdirilmiş nəzarət; 

E) iki və daha çox aralıq dayanacaqdan mərkəzləşdirilmiş nəzarət. 

 

29. Avtobus marşrutlarında hərəkət müntəzəmliyinə nəzarət sxemi doqru verilməmişdir. 

A)avtonəqliyyat müəssisəsnin növbətçi mexanik tərəfindən nəzarət ;  

B) mərkəzləşdirilmiş şəkildə bir , qeyri-mərkəzləşdirilmişşəkildə ikinci dayanacaqda nəzarət;  

C) iki son dayanacaqda mərkəzləşdirilmiş nəzarət ; 

D) iki son və bir aralıq nəzarət məntəqədəMərkəzi dispetçer stansiyası tərəfindən aparılan nəzarət. 

E)iki son,və iki və daha artıq aralıq nəzarət məntəqəsində Mərkəzi dispetçer stansiyası tərəfindən aparılan 

nəzarət;  

30. Hərəkət müntəzəmləliyinə nəzarət sxemləri hansı çavabda doğru verilməmişdir? 

A)avtovağzalın növbətçi dispetçeri tərəfindən nəzarətin aparalması ;  

B)iki son dayanacaqda qeyri mərkəzləşdirilmiş nəzarət; 

C) Mərkəzləşdirilmiş şəkildə (telefon vəya induktiv əlaqə) bir son dayanacaqda nəzarət; 

D) bir aralıq məntəqədə qeyri-mərkəzləşdirilmiş nəzarət ; 

E) iki və daha çox aralıq nəzarət məntəqələrində mərkəzləşdirilmiş nəzarət. 

31.Dispetçer xidmətinin təşkilatı strukturunun hazırlanmasına təsir gestərmir. 

A)daşınan sərnişinlərin sosial mənsubiyyəti ; 

B) marşrut sisteminin inkişaf  səviyyəsi; 

C)şəhərdəki sərnişin nəqliyyat növlərinin sayı; 

D) sutkalıq xəttə buraxılan nəqliyyat vasitələrinin sayı; 

E)nəqliyyat növləri üzrə daşıma həcmi.   

32.dispetçer xidmətinin təşkilatı strukturunun hazırlanmasına təsir edən amillər ; 

A) şəhərdəki sərnişin nəqliyyat növlərinin sayı ; 

B) marşrutdakı nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyəti; 

C) avtobus sürücülərinin peşəkarlığı; 



D)texniki qulluq və təmir işlərin vəziyyəti ; 

E)marşrutun uzunluğu. 

 

 

 

 

 

33.Dispetçer xidmətinin ştatı asılı deyil. 

A) marşrutun uzunuğu və dayanacaqların sayından ;  

B) dispetçer rabitəsinin texniki vasitələrin inkişafından ; 

C)qəbul edilən informasiyanın həcmindən ; 

D) avtobusların hərəkət tezliyi və nəzarət məntiqələrin sayı; 

E) informasiyanın operativ analizi üçüntətbiq edilən metod. 

34. Dispetçer xidmətinin ştatı asılıdır. 

A) rabitənin texniki vasitələrin inkişafından; 

B) qəbul edilən informasiyanın həcmindən; 

C)  marşrutda nəzarət məntəqələrin sayından ; 

D) avtobusların hərəkət tezliyindən ; 

E) informasiyanın analizi üçün tətbiq edilən metoddan. 

35. Normativə  örə bir marşrut dispetçeri neçə avtobus marşrutunun hərəkətini idarə edir? 

A) beş(avtobusların sayı 60-a qədər) ; 

B) dörd (avtobusların sayı 20-yə qədər) ; 

C) iki ; 

D) yeddi;  

E) on ; (avtobusların sayı  80-nə qədər ) 

36.Avtobus sürücüləri xətdə olduqları bütün müddət ərzində  tabe  olurlar . 

A) marşrut dispetçerlərinə ; 

B) ANM –nin dispetçerlərinə ; 

C) son məntəqədəki dispetçerə ; 

D)  mərkəzi dispetçer stansiyasının dispetçerinə ; 

E) aralıq nəzarət məntəqədəki dispetçerə. 

37. Xətti səyyar  dispetçerlərin növbəliliyi tətbiq olunur.  

A)marşrutdakı avtobusların sayı 100-dən çox olduqda ;  

B) marşrutdakı avtobusların sayı  beş ədəd olduqda ; 

C)  marşrutdakı avtobusların sayı 50-dən az  olduqda ; 

D) marşrutda avtobusların yerinə yetirdikləri gündəlik reyslərin sayı 100- dən çox olduqda;  

E) marşrutdakı avtobusların sayı 100- dən az  olduqda . 

38.Hansı hallarda dispetçer idarəetməsinin mərkəzləşdirilmiş sisteminin təşkil və fəaliyyəti 

mümkündür?  

A) təkmil rabitə vasitələri olduqda ; 

B) bacarıqlı ixtisaslı kadrlar olduqda ; 

C) marşrutda avtobusları sayı 100-ə qədər olduqda ; 

D) marşrutda nəzarət məntəqələri lazımı avadanlıqlarla təmin olunduqda ; 

E) marşruda hərəkət müntəzəmliyi təmin  olunduqda .  

39. Rabitənin və idarəetmənin texniki  vasitələri imkan  verir.  

A) şəhər ərazisində avtobusların hərəkətinə bir mərkəzdən nəzarət və idarəetməyə ; 

B)avtobusların hərəkət sürətini  normalaşdırmağa ; 

C) normativ tələblərə uyğun dayanacaqların yerini təyin etməyə ; 



D) nəqliyyat  vasitəsini  sərnişin axınına görə seçməyə ; 

E)  texniki qulluq və təmirin işlərinin  keyfiyyətini yüksəltməyə .  

40. Dispetçer rabitəsi və idarəetməsinin texniki vasitələrinə aid deyil  

A) poçt rabitəsi ; 

B) şəhər telefon rabitəsi ; 

C) birbaşa telefon rabitəsi ; 

D) şəbəkə ( mobil ) telefon rabitəsi ; 

E) induktiv və radiotelefon rabitəsi . 

41. Hansı cavabda  dispetçer rabitəsinin və idarəetməsinin texniki vasitələri doğru verilməmişdir?  

A) poçt rabitəsi ; 

B) peyk rabitəsi ; 

C) pabitənin induktiv vasitələri ; 

D) bir başa telefon rabitəsi ; 

E) radiotelefon rabitəsi . 

 

 

 

 

 

42. Avtobus nəqliyyatında stasionar obyektlərə aid  deyi.  

A)səyyar  dispetçer məntəqələri ; 

B)avtobus müəssisələrinin dispetçerliyi ; 

C)  avtobus marşrutlarının son nəzarət məntəqəsi ; 

D)  avtobus marşrutunun aralıq nəzarət məntəqəsi; 

E ) şəhər avtomobil nəqliyyatının dispetçer stansiyaları. 

43. Avtobus  nəqliyyatında idarəetmənin texniki vasitələrinə aiddir.  

A)komputer texnikası ; 

B)şəhər telefon rabitəsi ; 

C) şəbəkə (mobil ) telefon rabitəsi ; 

D)  birbaşa  telefon rabitəsi ; 

E ) peyk rabitəsi. 

44.  Avtomobil nəqliyyaında idarə etmənin texniki vasitələrinə aiddir.  

A) videotexniki vasitələr ; 

B) rabitənin induktiv vasitələri ; 

C)  şəhər telefon rabitəsi ; 

D)  radiotelefon rabitəsi ; 

E) mobil rabitə . 

45. Şəhər marşrutlarında avtobusların hərəkətinin mərkəzləşdirilmiş  idarə  edilməsinin texnoloji 

prosesi ardıcıl  yerinə yetirilən neçə mərhələdən ibarədir?  

A) üç ; 

B)  beş ; 

C) dörd ; 

D)  altı ; 

E)iki; 

 

 

 

 



 

46. İnformasiya sltsistemi Mərkəzi dispetçer stansiyasına operativ daxl olan göstəriciləri birləşdirir 

. 

A)  hər bir marşrutda avtobusların faktiki çıxışı ; 

B) rezerv avtobusların istifadə olunmasına nəzarət ; 

C) bütün marşrut boyu hər bir reys ərzində avtobusların hərəkət müntəzəmliyinə nəzarət ; 

D) avtobuslarin istifadə səmərəliyinin artırılması ; 

E)  sərnişinlərə xidmət keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması . 

47. Mərkəzi dispetçer stansiyasına operativ daxil olan göstəricilərdən hansı informasiya  alt 

sisteminə aid deyil ? 

A)rezerv avtobuslardan istifadə olunması; 

B)bütün şəhər və hər marşrut üzrə avtobusların hərəkət müntəzəliyinə  nəzarət. 

C)marşrutda avtobusların pozulmuş hərəkət müntəzəmliyinin bərpası; 

D) pis hava şəraitində hərəkət rejiminin dəyişdirilməsi; 

E) avtobusların operativ olaraq tələbatın çox olduğu marşrutlara dəyişdirilməsi.  

48. Aşağidakı göstəricilərdən hansı nəzarət  alt  sisteminə aiddir ? 

A) bütün şəhər və hər bir marşruta avtobusları tiplər üzrə tam və vaxtında çıxışına nəzarət ; 

B)avtobusları hər marşruta faktiki çıxışı ; 

C) mərkəzi dispetçer stansiyasının tabeliyinə ayrılmış rezerv avtobuslar ; 

D) marşrutda hər  avtobusun hərəkət müntəzəmliyi; 

E) Reys ərzində avtobusları həddən artıq çox və az dolması.  

49Aşağıdakı göstəricilərdən hansı nizamlama  alt  sisteminə aiddir: 

A) Marşrutda avtobusların pozulmuş hərəkət müntəzəmliyinin bərpası; 

B)hər marşrutda sürücülərin qoyulmuş plan üzrə reyslərin  yerinə yetirilməsi ; 

C)  reys ərzində avtobusların hədindən çoxvə az dolması; 

D) Rrezerv avtobusların istifadə olunmasına nəzarət ; 

E)avtobusların təşkilatlara xidmətdə istifadəsinə nəzarət.  

 

 

 

 

 

50.aşağıdakıgöstəricilərdən hansı nizalmlama alt sisteminə aid deyil.  

A)marşrutlarda rezerv avtobusların hərəkətinin vəziyyəti ; 

B) avtobusların hərəkətinin şəhər elektrik nəqliyyatının hərəkəti ilə uzlaşdırma metodlarının 

təkmilləşdirilməsi ; 

C)sərnişinlərə xidmət keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması; 

D)avtobuslardan istifadə səmərəliyinin artırılması ; 

E) avtobusları operativ olaraq tələbatı çox olan marşrutlara keçirilməsi  

51. Aşağıdakı göstəricilərdə hansı informasiya alt sisteminə aid deyil.  

A) boş dayanmalarınvə vaxtından qabaq qayıtmaların səbəblərinin dəqiqləşdirilməsinə nəzarət;  

B) rezerv avtobuslardan istifadə olunmsı ; 

C) avtobusların təşklatlara xidmətdə istifadəsi ; 

D)küçə hərəkəti və hərkət təhlükəsizliyinə nəzarət ; 

E) avtobusların pozulmuş hərəkət müntəzəmliyinin bərpasına nəzarət .  

52) Mərkəzi dispetçer stasiyasının avtobus bölməsinin texnoloji prosesi neçə prinsipə əsaslanır  

A)üç ; 

B) beş ; 



C) sörd ;  

D)iki; 

E ) yeddi ; 

 

53. Hansı cavabda dispetçer nizamlama usulu doğru verilməmişdir? 

A) idarə olunaqlılıq ; 

B) sürücü son dayanacağa cədvəldən qabaq gəlibsə , onun gözlədilməsi; 

C)gecikdirilmiş vaxtın növbəti reysdə qovulması.  

D) avtobusların operativ intervalla yola salınması; 

E)avtobusların qısaldılmış reyslə yola salınması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.Hansı cavabda dispetçer nizamlama üsulu doğu ifadə olunmamışdır ? 

A) operativlik prinsip ; 

B) rezerv avtobuslardan istifadə  edilməsi 

C) avtobusların dəyişdirilmiş istiqamət üzrə yola salınması və ta müvəqqəti olaraq başqa marşruta 

keçirilməsi ; 

D) avtobusların operativ intervalla yola salınması; 

E) avtobusun qısaldılmış reyslə yola salınması.  

55. Hansı halda gecikdirlmş vaxtın növbəti reysdə qovulması nizamlama  usulu tətbiq olunur? 

A)  avtobus son dayanacağa az gecikmə ilə gəlibsə.  

B)  avtomobildə nasazlıq aşkar alunduqda ; 

C) son dayanacaqda sərnişin sıxlığımüşahidə olunmadıqda; 

D) marşrutda avtobusların sayı az olduğda; 

E) marşrutun uzunluğu 10 km- dən çox olduqda.  

56.Hansı halda rezer avtobuslardan istifadə nizamlama uüslu istifadə  olunur? 

A) avtobusların xətdə sapmalar olduqda ; 

B)marşrutda  kiçik tutumlu avtobuslar işlədikdə ; 

C) pik saatlarında  sərnişin sıxlığı müşahidə  olunduqda ; 

D) marşrutda  nəqliyyat sıxlığı müşahidə olunduqda ; 

E)sürücü çatışmamazlığı müşahidə  olunduqda  

57. Hansı  halda avtobusların operativ intervalla yola salınması nizamlama üsulu tətbiq olunur? 

A) marşrutdan 2,3 və daha çox avtobus çıxarıldığı xüsusi hallarda. 

B) avtobusun qısaldılmış reysə yola salınması; 

C)rezerv avtobuslardan istifadə edilməsi; 

D) gecikdirilmiş vaxtın növbəti reysdə qovulması; 

E) avtobusların dəyişdirilmiş istiqamət üzrə yola salınması. 

 

 

 

 



 

58.Hansı hallarda  reys vaxtının operativ artırılması nizamlama metodu tətbiq olunur ? 

A) marşrutda avtobusların hərəkət şəraiti kəskin dəyişərsə ( pis görünüş, duman və s. ); 

B) avtobuslar  son dayanacağa gecikmə  ilə  gəldikdə ; 

C) avtobuslar son dayanacağa cədvəldən qabaq əldikdə ;  

D) pik saatlarında sərnişin sıxlığı müşahidə olunmadıqda ; 

E) marşrutdan 2,3 avtobus çıxarıldığı xüsusi hallarda  

59.Hansı hallarda avtobusların dəyişdirilmiş istiqamət üzrə nizamlama üsulu tətbiq olunur? 

A) çox yüklənmiş istiqamətlərdə və marşrutlarda avtobusların hərəkətini gücləndirmək üçün ; 

B) marşrutda avtobusların hərəkət şərati kəskin dəyişdikdə : 

C) avtobuslar son dayanacağa cədvəldən qabaq gəldkdə ; 

D) avtobuslar son dayanacağa gecikməklə gəldikdə ; 

E) marşrutda tutumu az  olan avtobuslardan istifadə olunduqda.  

60. Taksometrin düzgün istismarına cavabdehdir . 

A) istismar xidməti ; 

B) sürücü; 

C) sərnişin ; 

D) təmir üzrə mexanik; 

E) xətti  dispetçer. 

61. Taksomotor daşımalarının  üstünlükləri hansı cavabda doğru ifadə olunmuşdur?  

A) yüksək çatdırma sürət , sutkanın istənilən vaxtı istənilən istiqamətdə istifadə etmək imkanı ; 

B) gediş haqqının yüksək olması ; 

C)yanacaq  sərfiyyatının  çox olması; 

D )sürücü peşəkarlığının aşağı olması ; 

E) iş növbəsinin uzunluğunun çox olması. 

 

 

62.Bakı şəhərində taksomotor avtomobillərində daşınan baqaj yükün norması . 

A) 60 kq ; 

B) 50 kq ;  

C) 40 kq ; 

D) 35Kkq; 

E) 12kq. 

  

 

 

 

63.Sərnişin daşımalarında kefiyyt göstəriciləri hansı cavabda doğru verilməmişdir ? 

A) avtobusun markası ; 

B) avtobusun dolma dərəcəsi ilə xarakterizə olunan gediş şəraiti ; 

C) hərəkət tərkibinin hərəkət müntəzəmliyi ; 

D)sərnişinlərin hərəkətinə sərf olunan vaxt ; 

E) hərəkət təhlükəsizliyi. 

64. Sərnişin daşımalarında  keyfiyyət göstəricisi hansı cavabda doğru ifadə olunmuşdur? 

A)avtobusun dolma dərəcəsi ilə xarakterizə olunan gediş şəraiti; 

B) daşıma  marşrutunun uzunluğu. 

C) pik saatlarında sərnişin sıxlığı ; 

D) dayanacaqdakı sərnişinlərin sayı; 



E) bir ildə baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin sayı. 

65. Adi saatlarda bir ayaq üstə duran sərnişin üçün normativ  sahə nə qədərdir ?  

A) 0,2m2 ; 

B) 0,315 m2 ; 

C) 0,8 m2 ; 

D) 1m2 ; 

E) 1,1 m2 . 

 

66. Şəhər avtobuslarında pik saatlarında hormativ dolma əmsalı nə  qədərdir? 

A) 0,73-0,78; 

B) 0, 46; 

C) 0, 55-0,58 ; 

D) 1-2 ; 

E) 1,2-1,7 ; 

 

67. əhalinin sayı 100 mi nəfərdən çox olan şəhərlərdə nəqliyyat  şəbəkəsinin sıxlığı normativə görə  

neçə   km/km2 olmalıdır?  

A) 1,4-1,6 ; 

B) 1-2 ; 

C) 1,1- 1,5 ; 

D) 0,8-1,15 ; 

E) 0,5-1,0 .  

 

 

 

 

 

 

68. Əhaliyə minik avtomobilləri  ilə xidmətin keyfiyyəti hansı göstəricilərlə təyin olunur ? 

A) taksi duracağına gəlməyə sərf olunan vaxt ; 

B) boş taksinin gəlməsini  gözləməyə sərf olunan vaxt ; 

C) telefonla  taksi çağırmağa sərf olunan vaxt ; 

D) sərnişinin telefonla əvvəlcədən verdiyi sxtda ifarişdə təyin etdiyi vaxta uyğun taksinin gəlmə dəqiqliyi; 

E)taksi sifariş üzrə verildikdə sərnişin tərəfindən pulu ödənilən yürüşün səviyyəsi.  

 

 

 

 

 

69. Əhalinin  sayı 1 miliondan çox olan şəhərlərdə taksi kirayələməyə sərf olunan vaxtın normativ 

qiyməti hansı cavabda doğru verilmişdir? 

A) 20 dəq ; 

B) 30 dəq ; 

C) 5 dəq ; 

D) 6 dəq ; 

E) 11 dəq. 

 

70.Taksi  avtomobillərin istismar göstəriciləri doğru verilməmişdir. 



 A) avtomobilin tutumu; 

 B) taksinin xətdə olma vaxtı ; 

C) ümümi və pulu ödənilən yürüş ; 

 D) istismar sürəti ; 

 E) pulu  ödənilən boş dayanma vaxtı . 

 

 

 

 71.Taksi avtomobillərinin istismar göstriciləri doğru verilmişdir.  

A)ümümi və pulu ödənilən yürüş ; 

B) illik iş saatların miqdarı ; 

C) bir istiqamətdə daşıdığı sərnişilərin sayı; 

D) sürücünün normativ iş vaxtı fondu; 

E) avtomobilin mühərrikinin gücü.  

72. Taksi  avtomobillərin istismar göstəricilərinə aid deyil . 

A) taksi avtomobilinin mühərrikinin gücü. 

B) ümümi və pulu ödənilən yürüş ; 

C) ta ;ksinin xtdə olma vaxtı; 

D) istismar sürəti ; 

E) pulu ödənilən boş dayanma .  

73.Taksinin ümümi yürüşü hesablanır. 

A) L= Lpl  +Ls +Lps ; 

B) L= Lpl  +Ls  ; 

C) L= Ls +Lps ; 

D) L= Lpl  +Ls + 2Lps ; 

E) L= Lpl +3Ls + 2Lps . 

 

74.Taksi avtomblinin yürüşü L= Lpl +Ls +Lps ifadəsi ilə hesablanır. Burada Lps –hansı kəmiyyəti 

ifadə edir?  

A) taksi avtomobilinin  pulsuz  yürüşüdür ; 

B) taksi avtomobilinin sərnişinlə yürüşüdür ; 

C) taksi avtombilinin ümümi yürüşüdür ; 

D) taksi  avtomobilinin pullu yürüşüdür ; 

E) taksi avtomobilin saatlıq yürüşüdür. 

 

75. Taksi avtomblinin yürüşü  L= Lpl  +Ls +Lps ifadəsi ilə  hesablanır. Burada  Lpl –hansı kəmiyyəti 

ifadə edir? 

A) taksi avtomobilinin pullu yürüşüdür ;  

B) taksi avtomobilinin ümümi yürüşü ;  

C) taksi avtomobiinin pullu yürüşü ; 

D)  taksi avtomobilinin  saatlıq yürüşü ; 

E) taksi  avtomobilinin sıfırlı yürüşü . 

76. Taksi avtomblinin yürüşü  L= Lpl  +Ls +Lps ifadəsi ilə  hesablanır. Burada  Ls –hansı kəmiyyəti 

ifadə edir? 

A)taksi atomobilinin sıfırlı yürüşü ; 

B) taksi avtomobiin boş yürüşü ; 

C) taksi avtomobilin pullu yürüşü ; 

D) taksi avtomobiin saatlıq pulu yürüşü ; 



E) tksi  avtomobilin sütkalıq pulsuz yürüşü . 

 

77. Taksi avtomobilinin pullu yürüşü Lpl = 𝑳𝒑𝒍
𝒔   +𝑳𝒑𝒍

𝒔𝒔  ifadəsi  ilə  hesablanır. burada 𝑳𝒑𝒍
𝒔𝒔 hansı 

kəmiyyəti ifadə edir ?  

A) çağırışa gələn pulu ödənilən ( sərnişinsiz ) yürüşü ; 

B) taksi  avtomobilin ümümi yürüşü; 

C) taksi avtomobilin pulsuz yürüşü ; 

D) taksi avtomobilinsıfırlı yürüşü; 

E) taksi avtomobilin saatlıq yürüşü.  

 

78. Taksi avtomobilinin pullu yürüşü Lpl = 𝑳𝒑𝒍
𝒔   +𝑳𝒑𝒍

𝒔𝒔  ifadəsi  ilə  hesablanır. burada 𝑳𝒑𝒍
𝒔  hansı 

kəmiyyəti ifadə edir? 

A) taksinin sərnişinlə yürüşü ; 

B)taksinin illik yürüşü;  

C) taksinin sərnişinsiz yürüşü ; 

D) taksinin boş yürüşü ; 

 E) taksnin  illik yürüşü. 

79.Hansı cavabda mink  avtomobilləri doğru ifadə olunmuşdur? 

A)tutumu 7 nəfərdən çox olmayan hərəkət tərkibi 

B)tutumu 7 nəfərdən çox olan bortlu hərəkət tərkibi 

C)tutumu 7 nəfərədək olan  özüboşaldan daxili yanma mühərriki hərəkət tərkibi 

D)tutumu 7 nəfərdən çox olan özüyeriyən hərəkət tərkibi 

E)sürəti 180km/saat ilə məhdudlanan hərəkət tərkibi 

80. Təyinatına görə minik avtomobillərin təsnifatı hansı cavabda doğru verilməmişdir? 

A) fövqaladə istifadə üçün minik avtomobillər  

B)ümumi təyinatlı(taksi) 

C)xidməti istifadə avtomobilləri 

D)prokat  

E) şəxsi avtomobillər 

 

81.Təyinatına görə minik avtomobillərin təsnifatı hansı cavabda doğru verilməmişdir? 

A )yüksək keçilik qabiliyyətli avtomobilər.; 

C) şəxs minik avtomobilləri 

D) prokat və şəxsi avtomobillər 

E) ümumi təyinatlı(taksi) 

 

 

82.Mühərrikin həcminə görə minik avtomobillərin təsnifatı hansı cavabda doğru verilməmişdir? 

A) 0,2-0,25l 

B) ən kiçik 1,2 l-dən az 

C) (3.5 l–dən çox ,alı əhdudlanmır) 

D) orta (1.9-3.5l ) 

E)  ( 1.3-1.8l) 

83.Kuzanın tipinə görə minik avtomobillərinin təsnifatı hansı cavabda doğru verilməmişdir? 

A)fayton; 

B) limuzin; 

C) universal; 



D) açıq,kombinə edilmiş 

E) çərçivəli 

84. Kuzanın tipinə görə minik avtomobillərinin təsnifatı hansı cavabda doğru verilməmişdir? 

A) drijibal; 

B) limuzin,kombinə edilmiş 

C) universal,açıq 

D) vaqon tipli 

E) çərçivəli 

85.Minik taksi avtomobillərinin istismar göstəriciləri hansı cavabda doğru verilməmişdir? 

A) taksi  avtomobilinin kuzasınn tipi. 

B) taksi avtomobilinin xətdə olma vaxtı ; 

C) istismar surəti 

D) pulu ödənilən yürüş , pullu; 

E) taksi avtomobillinin boş dayanma  vaxtı. 

86.Taksi avtomobillərinin ümumi yürüşü Lüm= Lp+ls+lps  düsturu ilə hesablanır.Burada lpl hansı 

kəmiyyəti ifadə edir? 

A) pullu yürüş  məsafəsi 

B) sərnişinlə yürüşü 

C)sərnişinsiz yürüşü 

D) pulsuz yürüşü 

E) boş yürüşü 

 

 

 

 

87. Taksi avtomobillərin ümumi yürüşü L=lpl+ls+lps  ifadəsi ilə hesablanır.Burada ls hansı kəmiyyəti 

ifadə edir? 

A) sıfırlı yürüş məsafəsi 

B) sərnişinsiz yürüş məsafəsi 

C) sərnişinlə edilən yürüş məsafəsi 

D) pullu yürüş məsafəsi 

E) pulsuz yürüş məsafəsi 

88.Pullu yürüşün hesablanması üçün  ifadə hansı cavabda doğru verilmişdir? 

A)  lpl=ls
pl+lpl

ss 

B)  lpl=
𝑙𝑝

𝑙𝑝𝑙
 

C)  lpl= ls
pl-lpl

ss  

D)  lpl=
𝑙𝑝

𝑙𝑝𝑙
 

E)  lpl=1-(lpl
2+lpl

ss) 

89. pullu yürüşdən istifadə əmsalı nədir? 

A) müəyyən üddət ərzində taksinin pullu yürüşünün ümumi yürüşə nisbəti 

B) taksi avtomobilin ümumi yürüşünün pullu yürüşə olan nisbəti 

C) taksiavtomobilinin pullu yürüşünün pulsuz yürüşünə olan nisbəti 

D) taksinin sərni.insiz yürü.ünün ümumi yürüşə olan nisbəti 

E ) taksi avtomobilinin ümumi yürüşünün sıfırlı yürüşə olan nisbəti  

 

90. Taksi avtomobilinin pullu yürüşdən istifadə əmsalıβ=
𝐥𝐩𝐥

𝐋
   düsturu ilə hesablanır.burada  L- 

hansi kəmiyyəti ifadə edir? 



A) ümumi yürüşü 

B) sıfırlı yürüşü 

C)  sərnişinsiz yürüşü 

D)  sərnişinlə yürüşü 

E) ilik yürüşü 

 

91.Pullu yürüş əmsalı minik taksi avtomobilinin hansı xüsusiyyətinin xarakterizə edir? 

A)  taksi avtomobilindən istifadənən səmərəliliyini;  

B) konfortluğu; 

C) çatdırmanın rahatlığını ; 

D) daşımanın maya dəyərinin aşağı olmasını; 

E) gediş haqqının ödənilməsinin rahatlığını . 

 

 

 

 

 

92.Taksi avtomobilinin xətdə olma vaxtı hansı cavabda doğru göstərilmişdir? 

A) sürücünün nahar fasiləsinə çıxmaqla yürüşə və dayanmaya sərf etdiyi vaxtların cəmi 

B) sürücünün nahar fasiləsi daxil olmaqla yürüşə va dayanmaya sərf etdiyi vaxtların cəmindən ibarətdir; 

C)  1km yürüşə sərf etdiyi vaxtdır 

D)  1 sat pullu yürüşə sərf  olunan  vaxtdır; 

E)  1km yürüşün və 1 saat dayanma vaxtlarının cəmidir 

93.Taksi avtomobillərinin naryadda  olma vaxtının hesablanması üçün düstur hansı cavabda doğru 

verilmişdir? 

A)  tn=th+tb 

B)  Tn= th+ts 

C)  Tn=th- ts 

D)  Tn=th-tb 

E)  Tn=th/ts 

94.Taksi avtomobilinin xətdə boş dayanma vaxtı hansı cavabda doğru verilmişdir? 

A)  sərnişin tərəfindən pulu ödənilən (taksometrin qoşulu olduğu) dayanma vaxtı ,dayanacaqlarda sərnişin 

gözləyərkən  boş dayanma vaxtı ,texniki nasazlıq olduqda və küçə hərəkəri səbəblərindən boş dayanma 

vaxtlarından 

B)  yanlız taksometr qoşulu olduqda  boş  dayanma  vaxtı 

C)  yalnız texniki nasazlıqdan boş dayana vaxtı  

D)  yalnız küçə hərəkətinin səbəbindən boş dayanma  

E)  yalnız  sərnişin gözləyərkən boş  dayanma  

95.Taksinin xətdə olma vaxtı Tn=th+tb ifadəsi ilə hesablanır.Burada tb-hansı kəmiyyəti ifadə edir? 

A)  taksi avtomobilinin xətdə boş dayanma vaxtlarının  cəmi 

B)  texniki nasazlıq səbəbindən boş dayanma vaxtı 

C)  küçə hərəkəti səbəbindən boş dayanma vaxtı 

D)  yanlız sərnişin gözləyərkən boş dayanma vaxtı 

E)  sərnişin gözləyərkən ( taksimator qoşulu olduqda) boş  dayanma  

96.Taksi avtomobilinin xətdə faydalı iş vaxtından istifadə əmsalı  hansı cavabda doğru ifadə  

olunmuşdur? 

A) faydalı iş vaxtının naryadda olma  vaxtına  nisbəti 

B) pulu ödənilən yürüş vaxtının ümumi vaxta nisbəti 



C) pulu ödənilən dayana vaxtının ümumi vaxtə nisbəti 

D) taksinin ümumi iş vaxtının pulu ödənilən yürüş vaxtına nisbəti 

E) taksinin pulu ödənilən yürüş vaxtının pulu ödənilən dayanma vaxtına nisbəti 

 

 

 

97.Taksinin iş vaxtından istifadə əmsalının hesablanası üçün düstur hansı cavabda doğru 

verilmişdir? 

A)  ɳt= 
𝑇𝑓

𝑇𝑛
 

B)  ɳt= 
𝑇𝑛

𝑇𝑓
 

C)  ɳt= 
𝑇𝑝𝑙

𝑇𝑛
 

D)  ɳt=
 𝑇𝑝𝑙

𝑇𝑛
 

tE) ɳt = 
𝑇𝑛

𝑇𝑃𝑙
 

 

98. Taksinin faydalı iş vaxtından istifadə əmsalı ɳt=
𝑻𝒇

𝑻𝒏
düsturu ilə hesablanır.Burada Tf- hansı 

kəmiyəti ifadə edir? 

A) taksinin xətdəki faydalı iş vaxtı ; 

B)  taksinin xətdəki pulu ödənilən yürüş vaxtı; 

C)  taksinin xətdəki pulu ödənilən dayanma vaxtı; 

D)  taksinin xətdəki boş yürüşə sərf etdiyi vaxtI ; 

E)  taksinin sıfırlı yürüşə sərf etdiyi vaxt 

99.Taksinin bir gedişə sərf etdiyi vaxt hansi cavabda doğru heseblanmışdır? 

A) tg = tph  +tpsh +tpd   + tpsd ; 

B) tg = tph   ; 

C) tg = lpVt  ; 

D) tg =  tpd + tpsd  ; 

E) tg =  th  + tb . 

100.Taksinin bir gedişə sərf etdiyi vaxt tg =   

𝑻
𝒑𝒍+𝐓𝐩𝐥    

𝐝
𝒚  

𝑶
  düsturu ilə hesablanır.Burada O  hansı 

kəmiyyəti ifadə edir? 

A)  taksi avtomobilinə  gün ərzində oturmaların sayı 

B) taksi avtomobilinə bir saatda oturmaların sayı 

C)  bir gün ərzində daşınan sərnişinləri sayı 

D)  bir saat müddətində daşınan sərnişinlərin sayı 

E)  taksi avtomobilinin nominal tutumu 

101.Taksi avtomobillərinin orta dolması hansı cavabda doğru ifadə  olunmuşdur? 

A)  daşınan sərnişinlərin sayının taksinin gedişlərinin sayına olan nisbəti 

B) daşınan sərnişinlərin sayının boş gedişlərin sayına olan nisbəti  

C) daşınan sərnişinlərin sayının pulu ödənilməyən gedişlərin sayına  olan nisbəti 

D) pulu ödənilən boş dayanmaların daşınan sərnişinlərin sayına hasili 

E) pulu ödənilən yürüş vaxtının daşınan sərnişinlərin sayına nisbəti 

 

 

 

 



102.Taksinin  orta dolmasının  hesablanması üçün  düstur hansı cavabda doğru  verilmişdir? 

A) qor= 
𝑄

𝑂
 

B)  qor=Q  O 

C)  qor=
𝑂

𝑄
 

D)  qor = 2O/Q 

E)  qor   = O
2   

103.Taksi avtomobilinin tutumdan istifadə əmsalı hansı cavabda doğru verilmişdir? 

A) taksi  avtomobilinin  orta dolmasının onun nominal tutumuna olan nisbətidir 

B) taksinin orta dolmasının oullu dayanmalara sərf olunan nisbətidir 

C) taksinin orta dolmasının oturmalarının sayına hasilidir 

D) taksinin nominal tutumunun orta dolmasına hasilidir 

E) taksinin normal tutumunun orta dolmasına olan nisbətidir 

104.Taksinin tutumundan istifadə əmsalının hesablanması üçün düstur hansı cavabda doğru 

verilmiüdir? 

A)   Ƴd =
𝑞𝑜𝑟

𝑞𝑛
 

B) Ƴd =
𝑄

𝑞𝑛
 

C) Ƴd = 
𝑞𝑛

𝑞𝑜𝑟
 

D) Ƴd  = 
1− 𝑞𝑛

𝑞𝑜𝑟
 

E) Ƴd = qn qor 

105.Taksi avtomobillərində sərnişinin orta gediş məsafəsinin hesablanması üçün düstur lor = 
𝑳𝒑𝒍

𝒔

𝑶
 

kimidir  

  Burada Q  hansı kəmiyyəti  ifadə edir. 

A) oturmaların sayı ; 

B) lor  dayanacaqda gözləyən sərnişinlərin sayı ; 

C)  bir km məsafəyə daşınan sərnişinlərin sayı ; 

D) illik daşınana sərnişinlərin sayı ; 

E) şəhər ətrafı qəsəbəərə daşınan sərnişinlərin sayı ; 

 

 

 

 

106.Taksi avtomobillərində sərnişinin orta gediş  məsafəsinin hesablanması üçün düstur hansı 

cavabda  doğru verilmişdir? 

A) lor== 
𝐿𝑝𝑙

𝑠

𝑂
  

 

B) lor= 
𝐿𝑝𝑙

𝑂
 

C) lor = 
𝐿𝑝𝑙  

𝑄
 

D) lor = Q   
𝐿𝑝𝑙

𝑠

2
 

E) lor =   𝑄 𝐿𝑙     

107. Taksi avtomobillərində sərnişinin orta gediş məsafəsi    lor= 
𝑳𝒑𝒍

𝒔

𝑶
   düsturu ilə hesablanır.Burada  

Lpls  hansı kəmiyyəti ifadə edir? 



A)  ümumi pullu (sərnişinlə) yürüş 

B) ümumi gündəlik yürüşü 

C üumi pulu ödənilən yürüş  

E)  gündəlik boş yürüş 

D) gündəlik sıfırlı yürüş 

108.Taksi avtomibilin  istismar surətinin hesablanması üçün düstur hansı cavabda doğru 

verilmişdir? 

A)   Vis  =
𝐿

𝑇𝑛
 

B)  Vis= L Tn 

C)  Vis =
𝑇𝑛

𝐿
 

D)  Vis =
𝑇𝑛

Ls
 

E)  Vis =
𝑇ℎ

𝑡𝑝𝑙
 

109. Texniki suratin hesablanması üçün düstur hası cavabda doğru verilmişdir? 

A)  Vt = 
𝐿

∑ 𝑡ℎ   + ∑ 𝑡𝑑
 

B)  Vt  =
𝐿

∑ 𝑡ℎ
 

C)  Vt = 
𝐿

∑ 𝑡𝑑
 

D) Vt  = 
𝐿

𝑇𝑛
 

E) Vt =  
𝐿

𝑡𝑝𝑙
𝑠  

110. Taksi avtomobilinin texniki surəti Vt = 
𝑳

∑ 𝒕𝒉   + ∑ 𝒕𝒅
      ifadəsi ilə hesablanır. Burada  ∑ 𝐭𝐡   hansı 

kəmiyyəti  ifadə edir? 

A) hərəkətdə olma vaxtı 

B) hərərkətdə olma vaxt ləngimələri nəzərə alınmaqla 

C) naryadda olma vaxtı 

D) nahar fasiləsinə ayrılmış vaxtı nəzərə almadan hərərkətdə olma vaxtı 

E) pulu ödənilən dayanma vaxtları nəzərə alınmadan hərəkət vaxtı 

111.Çatdırma surətinin hesablanması üçün düstur hansı cavabda doğru verilmişdir? 

A) Vç = 
𝐿

𝑇ℎ+𝑇𝑑

 

B) Vç= 
𝐿

𝑇ℎ
 

C)  Vç= 
𝐿

𝑇𝑑𝑎𝑦
 

D) Vç
𝑇𝑛

𝐿
 

E) Vç=  
𝐿

𝑇𝑏
 

112. Çatdırma surətinin hesablanması üçün düstur Vis  =
𝑳

𝑻𝒏
 kimidir  burada Tn hansı kəmiyyəti 

ifadə edir ? 

A) naryadda olma  vaxtı ; 

B)  avtomobilin sürətlənmə vaxtı ; 

C) avtomobilin təcillə hərəkət vaxtı ; 

D) avtomobilin təmir vaxtı ; 

E)  maistralda 9km/s. sürət ilə hərəkət vaxtı ; 

? 113.İstismar, çatdırma və texniki surətlər arasındakı münasibət   hansı cavabda doğru ifadə 

olunmuşdur ? 



A)  Vt>Vç>Vis 

B)  VT =VÇ =Vis 

C) Vç> 𝑉𝑖𝑠 =Vt 

D)  Vç=Vt> 𝑉𝑖𝑠 

E)  Vç < 𝑉𝑡 >𝑉𝑖𝑠
 

114. taksomotor daşımalarına olan təlabatın öyrənilməsi metodlar hansı cavabda doğru 

verilmişdir? 

A) anket ; 

B) fiziki ; 

C) analitik ; 

D) innovative ; 

E) mexaniki . 

115.Avtombil sərnişin daşımalarında sertifikatlaşdırmanı aparmaqda məqsəd hansı cavabda 

verilməmişdir? 

A) avtomobillərin istismar keyfiyyətini yüksəltmək ; 

B)  istehlakçıları keyfiyyətsiz nəqliyyat xidmətindən qorunması 

C)  sərnişinlərin həyat və sağlamlığın təmin olunması 

D)  sərnişinlərin onlarım əmlakının və ətraf mühitin təhlükəsizliyinin  təmin olunmasına; 

E)xidmət bazarında iştirak üçün şərait yaratmaq . 

 

116.Marşrut sisteminin optimallaüdırılması  üçün əsas kriteryalar hansı cavabda doğru 

verilməmişdir? 

A)avtobusların tutumunu artırmaq ; 

B)  gedişə sərf olunan vaxtı azaltmaq  

C) gediş ərzində  başqa nəqliyyatlarla  keçmələri azaltmaq 

D)  hərəkət surətinin artırılması  hesabına xərcləri azaltmaq 

E) dispetçer sistemini təkminlləşdirmək 

52.Avtobusların seçilməsin  və marşrutlara  paylanası zamanı  hansı gğstəricilərin 

optimallaşdırılması tələb olunur? 

A) avtobusların sayı və tutmu;  

B)  avtobusların  markası 

C) marşrutun uzunluğu ; 

D)  tutumdan istifadə əmsalının ; 

E) çatdıra surətinin . 

53.Avtobusların marşrutlar arasında paylanmasına təsir edən amillər hansı cavabda doğru 

verilmişdir? 

A) texniki ; 

B)  ekoloji 

C) konstruktiv 

D)iqlim ; 

E) beynəlxalq ; 

54.Avtobusların sayının, tutumunun seçiləsinə təsir edən iqtisadi amillərə aiddir: 

A)  dəyər formasında sərnişinlərin vaxt sərfi ; 

B) gediş haqqının qiyməti ; 

C)  sabit xərclər ; 

D)sərnişinlərin dayanacağa qədər vaxt sərfi 

E) ekoloji və hərəkət təhkükəsizliyini tələblər 

55.Avtomobil sərnişin da.ımalarının könüllü sertifikasiyasını kimlər tərəfindən keçirilə bilər? 



A) sertifikasiya hüququ olmuş hüquqi şəxslər 

B) nəqliyyat sahəsində xüsusi biliyi  olan fiziki şəxs 

C) 3 il  nəqliyyat müəssəsində işləmiş fiziki şəxslər 

D)  avtomobil nəqliyyat müəssəsinin istismar şöbəsinin mühəndisi 

E)  sertifikasiya sahəsində beş il təhsil almış fiziki şəxs 

56.Sərnişin daşımalarının sertifikasiyasının hüquqi əsasını təşkil edir: 

A) Sertifikatlaşdırma haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu ; 

B) kənd təsərrüfatı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu 

C)  vəkllə bağlanmış müqavilə ; 

D) Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respulikasının qanunu 

E)  Huquşunas tərəfində verilmiş izahat. ; 

57.Sertifikatlaşmanın keçirilməsini təsdiq edən sənəddə (blankda) qeyd olunan məlumatlar hansı 

cavablarda  doğru verilmişdir? 

A ) daşımaçının adı ; 

B) daşımaçının təhsil səviyyəsi ; 

C)  avtomobilin buraxılış ili ; 

D)  sənədin hazırlanmasına sərf olunan vaxt; 

E) daşımaçının xidmət etdiyi rayon və şəhərin adı 

58.Sertifikatlaşdırmanın qüvvədə olma müüdəti hansı cavabda doğru verilmişdir? 

A) 5il 

B) 1il 

C) 3il 

D) 4il 

E)16 il 

59.Sərnişin daşıma biletlərində göstərilən rekvizitlər hansı cavabda doğru verilmişdir? 

A)  biletin nömrəsi ; 

B) nəqliyyatvasitəsinin istehsal ili ; 

C)  sürücünün doğum tarixi; 

D)  sürücülük vəsiqəsinin aldığı tarix. 

E)nəqliyyat müəssisəsinin  mülkiyyət forması 

60.Müntəzəm sərnişin daşımalarında sərnişinə gediş hüququ verən sənəd 

A)bilet 

B) baqaj qəbzi 

C) fraxtalama müqaviləsi 

D) şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd 

E) sürücü ilə avtovağzal arasındakı müqavilə 

61.Şəhərlər arası və şəhərlərətrafı daşımalarda hansı biletdən istifadə edirlər? 

A) forma N1,narıncı rəngli 

B) forma N2,narıncı rəngli 

C) forma N3,birdəfəlik bilet 

D)forma N4, uzunmüddətli bilet 

E) forma N7,sərnişinin adı göstərməklə birdəfəlik bilet 

62.Avtobus marşrut sxemləri seçilməsi şərtlari hansı cavabda doğru verilmişdir? 

A) tutumdan istifadə əmsalının qiyməti verilmiş həddən az olmamalı 

B) texniki sürətin maksimum olması ;  

C)gedişə sərf olunan vaxt maksimum  olmalı ; 

D)istisadi səmərəliliyin  təmin olunmması 

E)avtobusların sayı minimum olmaması. 



63.Avtobusların seçilməsi və marşrutların paylanması zamanı hansı göstəricilər əsas götürülmli 

göstəricilər hansı cavabda doğru verilmişdir? 

A)avtobusarın sayı ; 

B) avtobusun eni ; 

C) avtobusun maksimal sürəti ; 

D) texniki surət 

E)əsaslı vəsait qoyulişu 

64.Avtomobil  taksilərdən istifadə formaları hansı cavabda doğru verilmişdir? 

A) küçədə taksinin kirayələnməsi 

B) iş yerində kirayələnmə ; 

C) magistralda kirayənmə  

D) taksi avtomobillərin sifarişi 

E) minik  avtomobillərin iacarəsi 

65.Taksi duracaqların təşkil olunduğu yerlər  hansı cavablarda doğru verilmişdir? 

A)vağzallarda  

B)staionlarda  

C) kinoteatrlarda 

D) iri ticarət  mərkəzlərində 

E) küçə kəsişmələrində 

 66.Minik avtomobilləri ilə daşımaların yerinə yetirməsinin yaratdığı problemlər  hansı cavablarda 

doğru verilmişdir? 

A) ərazinin torpaq sahəsinin xeyli hissəsinin tutması 

B) nəqliyyat sıxlığınınartması ; 

C) ekoloji  problemlərin gərginləşməsi 

D) sürücü kadrlara ehtiyacın artması ; 

E) çatdırma surətinin artması ; 

67.Hansı cavablarda minik taksi avtomobil daşımalarının üstünlükləri verilmişdir? 

A)sərnişinləri qapıdan- qapıya daşıması 

B) çatdırma suratinin yüksək olması 

C) günün istənilən vaxtında istənilən istiqamətdə xidmət etmə qabilliyəti 

D) sərnişinlərə fərdi xidmətin mümkünlüyü 

E) xərclərin artması  və ekoloji problemin gərginləşməsi 

68.Minik taksi avtomobillərindən istifadənin çatışmayan cəhətləri hansı cavablarda doğru 

verilmişdir? 

A) ekoloji problemlərin gərginləşməsi ; 

B) ekoloji problemlərin gərginləşməsinə səbəb olması 

C) çatdırma sürətinin yüksək olması ; 

D) sərnişinlərə fərdi xidmət göstərmə imkanı 

E)  qapıdan-qapıya daşıma qabiliyyəti ; 

69.Minik taksi avtomobilləri sərnişin daşımalarının müsbət cəhətləri hansı cavablarda verilmişdir? 

A) marşrutlaşdırılmamış  nəqliyyat növünün inkişaf etdiyi yaşayış ərazilərində xidət etəsi 

B) marşrutlaşdırılmış  nəqliyyat növünün inkişaf etdiyi yaşayış ərazilərində xidət etəsi ; 

C) gediş haqqının yüksək olması; 

D) şəhərdə nəqliyyat sıxlığı yaratması ; 

E) avtobus sərnişin daşımaları ilə müqaisədə xərclərin tüksək olması; 

70.Yüksək intensivlikdə istismar olunan taksi avtomobillərinin orta gündəlik yürüşləri hansı cavabda 

doğru verilmişdir? 



A) 200-300km 

B) 100-150km 

C) 150-200km 

D) 250-300km 

E) 300-400km 

 

71.Minik avtomobillərin yerinə yetirdiyi xidmət növləri hansı cavabəarda doğru verilmişdir? 

A) təcili tibbi yarım işlərinin təşkili;  

B)müxtəlif təşkilatların rəhbərlərinə limit (talon) üzrə xidmət 

C)təcili çağırış üzrə xidmət 

D)qabaqcadan  razılaşdırılmış fərdi və daimi  sifarişlər xidmət və əhaliyə qrup şəklində xidmət 

E) 60 kq –dan çox  olmayan baqaj yük daşıma xidməti 

72.AHM –da keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimatın bölməli hansı cxavabda doğru verilmişdir? 

A) lahiyələndirilən xidmətlərin idarə olunması,sənədlərin idarə olunması fəailiyyəti,yolüstü  xidmətlərin 

idarə olunması. 

 

B) C) material ehtiyyatların bölüşdürülməsi ; 

D) nəqliyyat vasitələrinin auksionunun təşkili  

E) kadrların xaricdə hazırlanmasının təşkili ; 

73. Taksi avtomobillərinə  sifarişlər icra olunma vaxtından asili olaraq bölünür: 

A) təcili sifariş onun qəbulundan 60 dəqiqədən çox  keçməyərək yerinə yetirilməlidir 

B) cari qəbul edildiyi andan 5 saatdan tez olmayaraq yaxın 24 saat müddətində icra olunmalıdır 

C) qabaqcadan .Bu  halda sifariş icra olunmasına bir neçə gün qalmış verilir.(ən azı 2gün .) 

D) cari qəbul olunduğu  anda bir saatdan çox olmayaraq yaxın 10 saat müddətində  icra olunmalıdır 

E) təcili sifariş qəbul  edildiyi  andan 2 saatdan çox keçməyərək icra olunmalıdır 

 

74. Taksi avtomobillərinin sifarişin növləri   hansı cavalarda doğru  ifadə olunmamuşdur? 

A) girov saxlamaqla ; 

B)təcili 

C)cari 

D) qabaqcadan 

E)   mobil  telefon  rabitəsi  ilə  

75.İcra olunma vaxtından asılı olaraq təcili sifarişlərin icra  olunma vaxtı  hansı cavabda doğru  

ifadə olunmuşdur? 

A) sifariş  onun qəbulundan 60 dəqiqədən çox keçməyərək yerinə yetirilməlidir 

B) sifariş onun qəbulu anında yerinə yetirilməlidir 

C)  sifariş onun qəbulundan 5 dəqiqə keçməmiş yerinə yetirilməlidir 

D) sifariş onun qəbulundan 24 saat keçəndən sənra yerinə yetirilməlidir 

E)  sifariş onun qəbulundan 90  dəqiqədən sonra  yerinə yetirilməlidir 

76.Sifarişin icra olunma vaxtından asılı olaraq qabaqcadan verilən sifarişlərin icra olunması 

şərtləri hansı cavabda doğru verilmişdir? 

A)sifariş icra olunmasına bir neçə gün qalmış verilir 

B) sifariş qəbul  edildiyi andan 24 saatdan tez olmayaraq icra olumalıdır 

C) sifariş qəbul edildiyi andan 1 saat ərzində icra olunmalıdır 

D) sifariş qəbul edildiyi andan 40 dəqiqədən çox keçməyərək icra olunmalıdır 

E) sifariş qəbul olunduğu gün ərzində icra olunmalıdır 

77.Taksi avtomobilinin bir gedişə sərf etdiyi  vaxt hesablanır: 



A)  tg=tph+tpsh+tpds+tpsd 

B)  tg=tph+ppd+tpsd 

C) tg=tpd+tpsd+tpsh 

D) tg=tpd+tpsh 

E) tg=tpd+tpsd 

78.Taksi avtomobilin 1 gedişə sərf etdiyi vaxt    Tg= 
𝒍𝒑

𝜷𝒑 𝑽𝒕

+ 𝒍𝒑𝒅 + 𝒍𝒑𝒔𝒅 

     düsturu ilə hesablanır.Burada  βp- hansı kəmiyyəti ifadə edir. Əgər lp  pullu yürüş əmsalı və Vt 

texniki surətdirsə : 

A)pullu yürüşdən istifadə əmsalı 

B) yürüşdən istifadə əmsalı  

C) pullu dayanma vaxtından istifadə əmsalı 

D) taksi avtomobilinin xəttə çıxış əmsalı 

E) parkın texniki hazırlıq əmsalı 

79.Taksi avtomobilinin bir gedişə sərf etdiyi vaxt  Tg= 
𝒍𝒑

𝜷𝒑 𝑽𝒕

+ 𝒍𝒑𝒅 + 𝒍𝒑𝒔𝒅           ifadısi ilə hesablanır. 

Əgər  βp pullu yürüşdən istifadə əmsalı,lp  pullu yürüş məsafəsidirsə Vt hansı kəmiyyəti ifadə edir? 

A)texniki surət 

B) çatdırma surəti 

C) istismar surəti 

D) kreyser surəti 

E)maksimal surət 

80.Taksi avtomobilinin bir saatdakı gedişlər hesablanır. 

A)  Zg=
𝛽𝑝𝑉𝑡

𝑙𝑝+(𝑡𝑝𝑑+𝑡𝑝𝑠𝑑 ) 𝛽𝑝 𝑉𝑡

 

 

B)  Zg=
𝛽𝑝𝑉𝑡

𝑙𝑝+(𝑡𝑝𝑑+𝑡𝑝𝑠𝑑 ) 𝛽𝑝 

 

 

C) Zg=
𝛽𝑝

𝑙𝑝+(𝑡𝑝𝑑+𝑡𝑝𝑠𝑑 ) 𝛽𝑝 𝑉𝑡

 

 

D) Zg=
𝛽𝑝𝑉𝑡

𝑙𝑝+(𝑡𝑝𝑑+𝑡 𝛽𝑝 𝑉𝑡

 

E) Zg=
𝛽𝑝𝑉𝑡

𝑙𝑝+(𝑡𝑡𝑝𝑠𝑑 ) 𝛽𝑝 𝑉𝑡

 

81. Taksi avtomobilinin pullu yürüşə görə məhsuldarlığın pulü vahidi hansı cavabda doğru 

verilmişdir? 

A)  pullu km/saat 

B)  pullu saat/km 

C)  pullu km/km 

D) pullu saat/saat 

E) pullu saat×saat 

82.Taksi avtomobiilinin pullu yürüşə görə məhsuldarlığı hesanlanır: 

A)     Wl = 
𝑙𝑝𝛽𝑝𝑉𝑡

𝑙𝑝+(𝑡𝑝𝑑+𝑡𝑝𝑠𝑑 ) 𝛽𝑝 𝑉𝑡

 

 



B)  Wl= 
𝛽𝑝𝑉𝑡

 𝑙𝑝+(𝑡𝑝𝑑+𝑡𝑝𝑠𝑑 ) 𝛽𝑝 𝑉𝑡

 

 

C) Wl=  
𝑙𝑝𝑉𝑡

𝑙𝑝+(𝑡𝑝𝑑+𝑡𝑝𝑠𝑑 ) 𝑙𝑝 𝑉𝑡

 

D) We=
𝑙𝛽𝑝𝑉𝑡

+(𝑡𝑝𝑑+𝑡𝑝𝑠𝑑 ) 𝑙𝑝 𝑉𝑡

 

 

E) We=
𝑙Vt

𝑙𝑝+(𝑡𝑝𝑑+𝑡𝑝𝑠𝑑 ) 𝛽𝑝 𝑉𝑡

 

 83.Taksi avtomobilinin pullu yürüşə görə məhsuldarlığın  Wl=   𝒍𝒑 𝒁𝒈
  ifadəsi  hesablanır. Burada zg 

hansı kəmiyyəti ifadə edir? 

A)  taksi avtomobilinin bir saatdakı  g edişləri 

B)  taksi avtomobilinin istismar müddətindəki gedişləri 

C) talsi avtomobilinin naryadda olma müddətində yerinə yetirdiyi gedişlər 

D) taksi avtomobilinin bir gündəki gedişləri 

E) Taksi  avtomobil parkının   illik  gedişləri . 

84. Taksi avtomobilinin pullu yürüşə görə məhsuldarlığın  We=lp×wp   ifadəsi  hesablanır. Burada lp 

hansı kəmiyyəti ifadə edir? 

A) taksi avtomobilinin pullu yürüşü  

B) taksi avtomobilinin ümumi yürüşü 

C) taksi avtomobilinin sıfırlı yürüşü 

D) taksi avtomobilinin boş yürüşü 

E) taksi avtomobilinin pulsuz yürüşü 

85.Taksi avtomobilinin pullu dayanma vaxtına görə məhsuldarlıq hesanlanır: 

A)Wt=𝑡𝑝 𝑍𝑔
 

B) Wt=𝑡𝑝+ 2𝑍𝑔
 

C) Wt=𝑡𝑝− 2𝑍𝑔
 

D) Wt= 
𝑡𝑝

𝑍𝑔
 

E) Wt=
𝑍𝑔

2𝑡𝑝
 

86. Pullu dayanma vaxtına görə taksi avtomobilinin məhsuldarlığının ölçü vahidi  hansı cavabda 

doğru verilmişdir? 

A)  pullu saat/saat 

B)  pullu saaat 

C)  saat/pullu saat 

D ) pullu km /pullu saat 

E)  pullu km× pullu saat 

87.Taksi avtomobilinin bir gedişə sərf etdiyi vaxt vaxt  Tg= 
𝒍𝒑

𝜷𝒑 𝑽𝒕

+ 𝒍𝒑𝒅 + 𝒍𝒑𝒔𝒅     ifadəsi ilə hesablanır. 

Burada  tpd    hansı kəmiyyəti ifadə edir . Əgər tpsd   pulsuz dayanma vaxtıdırsa : 

A)taksi avtomobilinin pullu dayanma vaxtı 

B)  pullu yürüşə sərf etdiyi vaxt  

C) pulsuz yürüşə sərf etdiyi vaxt 

D) boş yüyrüşə sərf etdiyi vaxt 

E) sıfırlı yürüşə sərf olunan vaxt 



88.Taksi avtomobilinin gedişə sərf etdiyi vaxt Tg=tph+tpsh+tpd+tpsd       ifadısi ilə hesablanır . Burada  

tph    hansı kəmiyyəti ifadə edir? 

A)  pullu hərəkət vaxtı 

B)  pullu dayanma vaxtı 

C)  pulsuz hərəkət vaxtı 

D)  boş yürüşə sərf olunan vaxt 

E)  sıfırlı yürüşə sərf olunan vaxt 

89.Əhaliyə  minik avtomobilləri ilə xidmətin keyfiyyəti təyin edilir: 

A)taksi duracaqlarına gəlməyə sərf olunan vaxt 

  B)   boş taksinin  gəlməsini gözləməyə sərf olunan vaxt 

C)  təcili və qabaqcadan sifarişlərin yerinə yetirilməsi 

D)  cari sifarişlərin yerinə yetirilməsi  

E) nəqliyyatda getməyə vaxt  sərfi ; 

90.Taksomator daşımalarında illik daşıma həcmi (sərnişinlərin sayını) hesablanır:  

)  Qt = 365 𝑛𝑡 α𝑂 𝑞𝑜𝑟  

B)  Qt  =  365 O  qor      

 C)  Qt= O  nt qor 

D)  Qt  = nt   O   qor 

E)  Qt =  365   O nt 

91.Taksomator daşımalarının illik daşıma həcmi Qt = 365  𝒏𝒕  𝜶  𝑶  𝒒𝒐𝒓
  ifadəsi ilə hesablanır. Burada      

nt    hansı kəmiyyəti ifadə edir? 

A) taksi avtomobillərinin sayı 

B)  duracaqdakı taksi avtomobillərinin sayı 

C)  ANM-də olan taksi avtomobillərinin sayı 

D)  gündəlik xəttə çıxan taksi avtomobillərinin sayı 

E)  sifarişlə işləyən taksi avtomobillərinin sayı 

92  .Siyahi taksi avtomobillərinin illik məhsuldarlığı: 

A)  Wt  =365 
𝐿  𝛽𝑝𝑞𝑜𝑟 𝛼

𝑙𝑜𝑟
  

 

B)  Wt= 
𝐿  𝛽𝑝𝑞𝑜𝑟  𝛼

𝑙𝑜𝑟
 

 

C)  Wt =
  𝛽𝑝𝑞𝑜𝑟  𝛼

𝑙𝑜𝑟
 

 

D) Wt = 
365  𝛽𝑝𝑞𝑜𝑟  𝛼

𝑙𝑜𝑟
 

 

E) Wt = 
𝐿  𝛽𝑝

𝑙𝑜𝑟
 

 

93.Şəhər üçün taksi avtomobilləri siyahı sayı hesablanır: 

A)  nt  =
𝑄𝑡

𝑊𝑡
   

B)  nt = Qt  Wt 

C)  nt == Qt  Wt /2 

D)  nt = = Qt  /3 



E)  nt = 
𝑊𝑡

𝑄𝑡
 

94.Sərnişin daşımalarının keyfiyyət göstəriciləri doğru verilmişdir? 

A)  avtobusun dolma şəraitini xarakterizə edən gediş şəraiti 

B) piyada gediş vaxtı; 

C)  gedişə sərf olunan vaxt  

D) nəqliyyat şəbəkəsinin sıxlığı ; 

E)  hərəkəti çarşrutunun düzxətliliyi 

95.Hansı cavablarda sərnişin daşımalarında keyfiyyət göstəriciləri doğru verilmişdir? 

A) hərəkət müntəzəmliliyi 

B) hərəkətin texniki sürəti ; 

C) əhalinin nəqliyyat hərəkətliliyi 

D) nəqliyyat sıxlığı  ; 

E) marşrutun düzxətliyi ; 

96.Şəhərdaxili daşımalarda  günün adi saatlarında  bir  ayaq üstə duran sərnişin üçün sahə  

norması hansı cavabda doğru verilmişdir? 

A)  0.2 m2 

B )  0.1m2 

C)  0.25m2 

D)  0.4m2 

E) 0.8m2 

97.Şəhər avtobuslarında pik saatlarında dolma əmsalı həddləri hansı cavabda doğru verilmişdir? 

A)  0.73-0.78 

B)  0.7 ÷ 0.78 

C)  0.6  ÷0.6 

D)  0.65 -0.75 

E)  0.8÷ 1.0 

98.Şəhər avtobuslarında norma üzrə hərəkət müntəzəmliliyinin  həddi hansı cavabda doğru 

verilmişdir? 

A) 98% 

B) 75% 

C) 70% 

D) 85% 

E) 100% 

99.MDS-nin texniki  rabitə vasitələri hansı cavablarda dogru verilməmişdir? 

A ) yazılı müraciət ; 

B)taksi duracaqları ilə bir başa telefon rabitəsi  

C)  radio telefon rabitəsi 

D)  induktiv və televizya rabitəsi 

E)  kosmik rabitə 

100.Taksi avtomobillərinin dispetçer  idarəetməsinin ən ali forması: 

A) avtomatlaşdırılmış dispetçer idarə etməsi 

B) mərkəzləşdirilmiş dispetçer idarətməsi 

C) aralıq  dayanacaqlarda  dispetçer idarə etməsi 

D)  qeyri mərkəzləşdirilmiş dispetçer  idarə etməsi.  

E) heç biri 

101.Avtomobil taksi sürücülərinin iş rejimi təşkil olunur: 

A)  bir növbəli iş və istirahət günlərinin bir- biri ilə növbələnməsi 

B)  iki növbəli iş(qrafik sərbəstdir) 



C)  iki yarımlıq 

D) bir yarımlıq 

E)sutkalıq 

102.  Altı günlük iş həftəsi  iş rejimində avtomobil taksi sürücülərinin iş günü neçə saatdır? 

A)  7 saat 

B)  8saat 

C) 4saat 

D) 10saat 

E) 12saat 

103.Taksi avtomobillərnin bir gündə növbələrin sayı hesablanır? 

A)  Smax= A 𝛼𝑥ç  𝐾𝑁
 

B ) Smax= A  𝛼𝑥ç 

C)  Smax= 𝛼𝑥ç  𝐾𝑁
 

D) Smax=A  KN 

E) Smax=(  A  +1)  KN  

104.Taksi avtomobilləri üçün  bir gündə növbələrin sayı     Smax = 𝑨 𝜶𝒙ç  𝑲𝑵
            düsturu ilə 

hesablanır.Burada Kn hansı kəmiyyəti  ifadə edir. 

A)  növbəlik əmsalı 

B)  xəttə çıxış əmsalı 

C)  sərnişin dəyişmə  əmsalı 

D  )növbələrin sayı 

E)  iş günləriin sayı 

105.Şəhərlərdə təşkil olunmuş taksi duracaqlarının pasportunda qeyd olunan  göstəricilər hansı 

cavabda doğru verilmişdir? 

A) taksi duracağın unvanı və avtomobil tutumu ; 

B) taksi avtomobillərin markası ; 

C) duracaqda quraşdırılan avadanlıqların siyahası 

D) duracaqda istifadə edən avtomobillərin  sürücüləri adı ; 

E) ən azı iki yaxın duracağa qədər olan məsafə 

106.Taksimator daşımalarına tələbatın öyrənilməsi kim tərəfindən həyəta keçirilir? 

A)ANM-in istismar şöbəsi; 

B) ANM-in plan şöbəsi 

C) taksi duracağının dispetçeri 

D) MDS-nin disbetçeri 

E) taksi sürücüsü 

107.Nəqliyyat şəbəkəsinin sıxlığı hesablanır: 

A) 𝛿 =
𝐿𝑚

𝐹
 

B)  𝛿 = F Lm 

C) 𝛿 =  Lm  F
2 

D)  𝛿 = 
𝐹

𝐿𝑚
 

E) 𝛿= 
𝐿𝑚

𝐹2  

 

108.Burada  F- şəhərin abad ərazisinin sahəsidir.Şəhər nəqliyyat şəbəkəsinin  sıxlığı ) 𝜹 =
𝑳𝒎

𝑭
  

düsturu ilə hesablanır. Burada  Lm   hansı kəmiyyəti ifadə edir. 

A)sərnişin nəqliyyat marşrutlarının keçdiyi küçələrin uzunluğunun cəmi(km) 

B)  bir marşrutun uzunluğu 



C)  bir marşrutun keçdiyi küçənən uzunluğu 

D)  şəhərin nəqliyyat şəbəkəsinin  cəm uzunluğu 

E)  avtomobilin uzunluğu 

109.Sərnişin dayanacaqda avtobusu gözləmə vaxtı normaya uyğun nə qədər olmalıdır? 

A)  orta gündəlik hərəkət intervalının yarısı 

B) orta gündəlik hərəkət intervalının üçdə biri 

C)  avtobusun marşrutdaki reys vaxtının yarısı 

D)  avtobusun son dayanacaqda gözləmə vaxtından iki dəfə çox 

E)  avtobusun aralıq dayanacağında gözləmə vaxtı qədər 

110.Avtobus daşımalarında sərnişinlərə keyfiyyətli xidmətin əsas göstəricləridir: 

A)planlaşdırılmış hərəkət intervalı və tezlyi 

B) çatdırma surəti 

C) avtobusun tutumu 

D) sərnişin axının tərkibi  

E) küçə yol şəbəkəsnin uzunluğu 

111.Marşrytda saatlıq sərnişin axını 750-1500sər\saat   olduqda planlaşdırılmış hərəkət intervalı 

hansı cavabda doğru verilmişdir? 

A)  4 deq  

B)  6 deq 

C)  13 deq 

D)  10 deq 

E)  12 deq 

112.Sərnişin daşıma keyfiyyətinin səviyyəsi xarakterizə olunur: 

A)  hərəkətin təhlükəsizliyi 

B)  daşımanın həcmi 

C)  avtobusların sayı 

D ) hərəkət intervalı 

E)  çatdırma surətinin tərs qiyməti 

 

 

 

 

 

113. Yol nəqliyyatı hadisəsi  səviyyəsinin dinamik dəyişmə əmsalı hərəkətin təhlükəsizlik göstəricisi 

olub  hansı ifadə ilə hesablanır 

A)  Kht = 
1

1 + 𝛼𝑉İ 𝐵0

 

B)   Kht = 
1

2 + 𝛼𝑉İ 𝐵0

 

C)  Kht = 
2

1 + 𝛼𝑉İ 
 

D)  Kht =  
1 

2 +  𝐵0

 

E) Kht   =   
𝐿+1

2 + 𝛼𝑉İ 𝐵0

 

 

 

 

 



114.Yol nəqliyyat  hadisəsinin səviyyəsinin  dinamik dəyişmə əmsalı Kht= = 
𝟏

𝟐 + 𝜶𝑽İ 𝑩𝟎

 ifadəsi ilə 

hesablanır.Burada  B0 əgər ANM-də 1 mlm km düşən cərmə balıdırsa 𝜶𝑽İ   hansı kəmiyyəti ifadə 

edir? 

A)  yol nəqliyyat hadisəsi ilə əlaqədər  sərnişinin vaxt itkisi   əmsalı olub 0.2 götürülür 

B)  sərnişinin marşrutdakı vaxt itkisinin fazilə miqdarı 

C ) YNH ilə əlaqədər  sərnişin vaxt itkisi əmsalı olub 0.5 götürülür 

D)  sərnişinin vaxt itkisi əmsalı olub 1.6 götürülür 

E)   = 2.5  götürülür 

115.Sərnişin  daşımalarında  sərnişinlərə nəqliyyat  xidmətinin keyfiyyəti qiymətləndirilir: 

A) 𝐾ü𝑚    =  𝐾𝛾 𝑘𝑡  𝑘𝑚  𝑘ℎ𝑡
  
  

B)  Knm = 𝑘ü𝑚 = 𝑘𝑡 (  1− 𝑘𝑚
 

C)  Knm  =𝑘ü𝑚= 𝑘𝑡𝑘𝑚 (1 − 𝑘ℎ𝑡

 

D)  Knm  =𝑘
ü𝑚=  

𝑘𝑡
𝑘𝑚 𝑘ℎ𝑡

 

E)  Knm  =𝑘𝑚= 𝑘𝑡𝑘𝑚
 

116.Sərnişinlərin hərəkətə sərf etdiyi vaxtla aid deyi: 

A)  avtobusun texniki nasazlığı ilə əlaqədargecikmə vaxtı; 

B)  nəqliyyat gözləmə tg ; nəqliyyatda getmə th ;  başqa marşruta keçmə tkeç 

C)  dayanacağa gəlmə 

D)  yanacaq doldurma 

E)  küçə hərəkətindən  gecikmə 

117.Avtobusların hərəkət intervalı hesabanır: 

A)  İ=
𝑡𝑑

𝐴𝑚
 =

𝑡𝑑

𝑉𝑖𝑠 𝐴𝑚

 

B)  İ= 
𝐴𝑚

𝑡𝑑
 

C)  İ = 𝐴𝑚  𝑡𝑑
 

D) İ  =  
𝐴𝑚

𝑉𝑖𝑠
 

E) İ  = 𝐴𝑚  𝑉𝑖𝑠 

118.Avtobusların hərəkət tezliyi  hansı cavabda doğru ifadə olunmuşdur? 

A)marşrutun hər hansı məntəqəsindən   1 saat ərzində keçən avtobusların sayı 

B) marşrutların hər hansı  məntəqəsinə  1 saat ərzində gələn avtobusların sayı 

C) marşrutdakı texniki   cəhətdən saz avtobusların sayı 

D)  marşrutdakı ümumi  avtobusların sayı 

E) avtonəqliyyat müəssisələrindəki avtobusların sayının tərs qiyməti 

 

119.Sərnişinlə nəqliyyat xidmətinin keyfiyyətiKüm = Kt Km Kht 𝒌𝜸  ifadəsi ilə hesablanır. Burada Kt 

hansı kəmiyyəti ifadə edir?Əgər  Km hərəkət müntəzəmliyi tə nisbi dolma əmsalıdırsa 

A)avtobusların hərəkət müntəzəmliyi əmsalı; 

B) nisbi dolma əmsalı  

C)  gedişə sərf olunan  vaxtın xidmət keyfiyyətinə   təsirinə nəzərə alan əmsal; 

D)  hərəkət təhlükəsizliyinin  xidmət keyfiyyətinə  təsirini nəzərə alan əmsalı.; 

E)iş vaxtından istifadə əmsalı 

 

 



120.Sərnişinlərə göstərilən xidmət keyfiyyətinə təsir göstərən avtobusun nisbi dolma əmsalı 

hesablanır: 

A)   𝐾𝛾 = 
𝛾𝑛
𝛾ℎ

  

B)  K=  
γn

 1−𝛾ℎ
 

C)   𝐾𝛾 = = 𝛾ℎ 𝛾𝑛
 

D)   𝐾𝛾 =  
𝛾ℎ

𝛾𝑛
 

E)  𝐾𝛾 ==  
3𝛾ℎ

2𝛾𝑛
 

 

121.Sərnişinlərin hərəkətinə sərf edilən nisbi vaxt əmsalı hansı cavabda doğru verilmişdir? 

A)   birinci gələn avtobusa minməyin mümkün olduğu əlverişli şərait üçün qoyulan normalaşdırılmış 

gediş vaxtını həqiqi şəraitində gedişə sərf olunan vaxta olan nisbəti ilə təyin olunur 

B)   gedişə sərf olunan həqiqi vaxtin normalaşdırılmış vaxta olan nisbəti 

C)  gedişə sərf olunan vaxtin yarısını həqiqi vaxta olan nisbəti  

D)  həqiqi şəraitdə gedişə sərf edilən vaxtin normalaşdırılmış qiymətinə olan hasili  

E)  gedişə sərf olunan vaxtın normalaşdırılmış qiymətinin  avtobusun hərəkət intervalına nisbəti  

 

 

122.Sərnişinləri  hərəkətinə ərf olunan  nisbi vaxt əmsalı hesablanır: 

A)  Kt =
𝑡𝑛

𝑡ℎ
 

B) Kt = 𝑡𝑛  𝑡ℎ
 

C)   Kt   = 
1− 𝑡𝑛

𝑡ℎ
 

D)   Kt   = 
𝑡ℎ

𝑡𝑛
 

E) Kt   =
2𝑡ℎ

3𝑡𝑛
  

123.Sərnişin daşımalarında  normalaşdırılmış  əlverişli şərait dedikdə  nəzrdə tutumuş şərtlərə aid 

deyil: 

A) )  texniki surətin 90km/saat olması 

B)  qrafiklərin pozulmasının olmaması (qrafik əmsalı kg=1) 

C)  bir nəqliyyat vasitəsinin digərinə keçidin olmaması; 

D)  nəqliyyat şəbəkəsinin sıxlığı𝛿 = 2km/km2 

E124.Gedişə sərf olunan  normalaşdırılmış orta gündəlik vaxt tn
g=5.85 + 0,51 √𝑭 dəq            ifadəsi 

ilə hesablanır. Burada F  hansı kəmiyyəti ifadə edir? 

A)şəhərin abad ərzisinin sahəsin ; 

B)  şəhərin tikili olmayan ərazisinin  səhəsinin; 

C)  şəhərin su ilə örtülmüş ərazisiin sahəsin; 

D)  şəhərin marşrutlarla əhatə olunmuş  ərazinin  sahəsi. 

E) yanlız C,D cavabları 

125.Marşrut avtobuslarının hərəkət müntəzəmliyi  əmsalı hesablanır: 

A) Km= 
𝑁𝑚

𝑓

𝑁𝑚
 ; 

B) Km =  𝑁
𝑚  𝑁𝑚

𝑓 ; 

C) Km=  
𝑁𝑚

𝑁𝑚
𝑓  ; 



D)  Km =  
𝑁𝑚

 3𝑁𝑚
𝑓  ; 

E) Km   = 
1− 𝑁𝑚

𝑁𝑚
𝑓  

126.Avtobusların hərəkət müntəzəmliyi əmsalı Km= 
𝑵𝒎

𝑵𝒎
𝒇    ifadəsi ilə hesablanır.Burada Nm hansı 

kəmiyyəti ifadə edir? 

A)  cədvəl üzrə nəzərdə tutulmuş reislərin sayını 

B)  aralıq məntəqələrdən gecikməklə keçrilən reyslərin sayını 

C) son dayanacağa gecikməklə gələn reislərin sayını 

D) yerinə yetirilməyən reislərin sayını  

E) park üzrə cəm reislərin sayını 

 

 

127.Əhalisi 1 milyonq qədər olan şəhərlərdə  taksomator  nəqliyyatı ilə yerinə yetirilən  daşımaların 

payı hansı cavabda doğrudur? 

A)  7% 

B)   14% 

C)   8% 

D)  9% 

E)  4% 

128.Taksomator yürüşün  haqqını hesablamaq üçün  hərəkət hansı  mexanizimdən alır? 

A)   transmisyadan  mütərrik val vasitəsi ilə 

B) mühərrikdən 

C)  qırıcı paylayıcıdan 

D)  akkumuliyatorlardan 

E) generatordan naqil  vasitəsi ilə 

129.Avtomobildə quraşdırılan taksometrin  avadanlıqları hasnı cavabda  doğru verilmişdir? 

A)spidometr 

B) aerometr; 

C)  taxometr; 

D) qırmızı işiq siqnalı; 

E)  sə siqnalı. 

 130.Taksometr dayanmaları  hansı mexanizm vasitəsi ilə hesablayır? 

A) saat mexanizmi 

B) kompyuter 

C) taxograf 

D) taxometr 

E)spidometr  

 131 Elektron taksometrin verdiyi çeklərdə qeyd  oluna göstəriclər hansı cavabda doğru 

verilmişdir? 

A)gedişin başlama və qurtarma vaxtı; 

B) avtomobilin sürəti; 

C)vtomobilin buraxılışili ; 

D)  sürücünün doğum tarixi; 

E)  avtomobilin çadırma vaxtı və surəti 

132.Elektron kompyuterin  verdiyi çekdə  qeyd olunan göstəricilər  hansı cavabda doğru 

verilməmişdir? 



A) vtomobil mühərrikinin gücü ;  

B) gediş məsafəsi , 

C) gedşin başlama vaxtı qutarma vaxtı;   

D) nəqliyyat kompaniyasının telefon nömrəsi 

E) gediş haqqı 

133.Sərnişin dəyişmə əmsalı hesablanır: 

A)  ήsd  = 
𝑄𝑟

𝑞𝛾𝑠
 

B)  ήsd = 𝑄𝑟 𝑞𝛾𝑠
 

C)  ήsd= 
𝑄𝑟

𝛾𝑠
 

D)  ήsd  =Qr 𝛾𝑠 

E)  ήsd  = 
𝑞𝛾𝑠

𝑄
 

134.Marşrutda  sərnişin dəyişmə əmsaı ήsd = 
𝒍𝒎

𝒍𝒐𝒓
      düsturu ilə hesablanır.Burada lm hansı kəmiyyəti 

ifadə edir? 

A ) marşutun uzunluşunu 

B)  qısaldılmış marşrutda pereqonun uzunluğunu 

C)  marşrutun keçdiyi kümələrin cəm uzunluğunu 

D)  peroqonun uzunluğunu 

E)  marşrut çəbəkəsinin cəm uzunluğunu 

135.Taksometrdəki göstəricilər  hansı cavabda doğru verilməmişdir? 

A) naryadda olma vaxtı; 

B)  ümumi yürüş; 

C)  gediş haqqının məbləği 

D)  oturmaların sayı 

E)  pullu yürüş. 

136.Normativinə görə avtomobilin sayı 1miliom olan şəhərdə sərnişinin taksi kirayələməyə sərf 

etdiyi vaxt  orta hesabla  nə qədər olmalıdır? 

A)  20 deq 

B) 15deq 

C) 12deq 

D)  10deq 

E)8deq 

137.Şəhərlərdə taksi daşımalarının həminə əsir edən amillər doğru verlməmişdir. 

A) əhalinin yaş qrupu ; 

B)şəhərin inzibati əhəmiyyəti : 

C) əhalinin sayı ; 

D) ilin mövsumu ; 

E)həftənin günü;  

 

 

 

 

 

138.Şəhərlərdə taksi daşımalarının həcminə təsir edən amillər doğru verilməmişdir. 

A)şəhərin relyefi; 

B)həftənin günü ; 

C) əhalinin sayı ; 



D) əhalinin hərəkətliliyi ; 

E)şəhərin inzibati vəziyyəti  

139. Taksi atomobillərinin məhsuldarlığından asılı olaraq taksi avtomobillərinin sayı hesablanır. 

A) ni =
𝑄𝑡

𝑤𝑡
 

B) ni =
1−𝑄𝑡

𝑤𝑡
 

C) ni =
𝑄𝑡

2𝑤𝑡
 

D ni =
𝑄𝑡

2−𝑤𝑡
 

E) ni =
1−𝑄𝑡

𝑤𝑡
 

140 Taksi atomobillərinin məhsuldarlığından asılı olaraq taksi avtomobillərinin sayı ni =
𝑸𝒕

𝒘𝒕
 

 hesablanır. burada Wt hansı kəçiyyəti  ifadə edir.? 

A) taksi  avtomobilinin illik məhsuldarlığı; 

B) taksi avtomoblinin tutumu; 

C) taksi  avtomobilinin sayı; 

D)taksi  avtomobilinin illik yürüşü; 

E) taksi  avtomobilininəsalı təmirə qədər yürüş norması.  

 

 

141. Taksi atomobillərinin məhsuldarlığından asılı olaraq taksi avtomobillərinin sayı ni =
𝑸𝒕

𝒘𝒕
  

düsturu ilə hesablanır.burada Qt hansı kəmiyyəti  ifadə edir.  

A) taksimotor daşımalarının illik həcmi ; 

B)taksi avtomobilinin tutumu ; 

C) şəhərdəki taksi avtomobillərin siyahı sayı ;  

D)şəhərin tikili ərazisinin sahəsi ;  

E) şhər əhalisinin sayı.  

142.Taksi avtomobilinin bir saatdakı gedişlər hesablanır ? 

A)  Zg=
𝛽𝑝𝑉𝑡

𝑙𝑝+(𝑡𝑝𝑑+𝑡𝑝𝑠𝑑 ) 𝛽𝑝 𝑉𝑡

 

 

B)  Zg=
𝛽𝑝𝑉𝑡

𝑙𝑝+(𝑡𝑝𝑑+𝑡𝑝𝑠𝑑 ) 𝛽𝑝 

 

 

C) Zg=
𝛽𝑝

𝑙𝑝+(𝑡𝑝𝑑+𝑡𝑝𝑠𝑑 ) 𝛽𝑝 𝑉𝑡

 

 

D) Zg=
𝛽𝑝𝑉𝑡

𝑙𝑝+(𝑡𝑝𝑑+𝑡 𝛽𝑝 𝑉𝑡

 

E) Zg=
𝛽𝑝𝑉𝑡

𝑙𝑝+(𝑡𝑡𝑝𝑠𝑑 ) 𝛽𝑝 𝑉𝑡

 

144.Taksi avtomobilinin pullu yürüşə görə məhsuldarlığın pulü vahidi hansı cavabda doğru 

verilmişdir? 

A)  pullu km/saat 

B)  pullu saat/km 

C)  pullu km/km 



D) pullu saat/saat 

E) pullu saat×saat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145.Taksi avtomobiilinin pullu yürüşə görə məhsuldarlığı hesanlanır: 

A)     Wl = 
𝑙𝑝𝛽𝑝𝑉𝑡

𝑙𝑝+(𝑡𝑝𝑑+𝑡𝑝𝑠𝑑 ) 𝛽𝑝 𝑉𝑡

 

 

B)  Wl= 
𝛽𝑝𝑉𝑡

 𝑙𝑝+(𝑡𝑝𝑑+𝑡𝑝𝑠𝑑 ) 𝛽𝑝 𝑉𝑡

 

 

C) Wl=  
𝑙𝑝𝑉𝑡

𝑙𝑝+(𝑡𝑝𝑑+𝑡𝑝𝑠𝑑 ) 𝑙𝑝 𝑉𝑡

 

D) We=
𝑙𝛽𝑝𝑉𝑡

1+(𝑡𝑝𝑑+𝑡𝑝𝑠𝑑 ) 𝑙𝑝 𝑉𝑡

 

 

E) We=
𝑙Vt

𝑙𝑝+(𝑡𝑝𝑑+𝑡𝑝𝑠𝑑 ) 𝛽𝑝 𝑉𝑡

 

146.Taksi avtomobilinin pullu yürüşə görə məhsuldarlığın  Wl=   𝒍𝒑 𝒁𝒈
  ifadəsi  hesablanır. Burada 

zg hansı kəmiyyəti ifadə edir? 

A)  taksi avtomobilinin bir saatdakı  g edişləri 

B)  taksi avtomobilinin istismar müddətindəki gedişləri 

C) talsi avtomobilinin naryadda olma müddətində yerinə yetirdiyi gedişlər 

D) taksi avtomobilinin bir gündəki gedişləri 

E) Taksi  avtomobil parkının   illik  gedişləri . 

147. Taksi avtomobilinin pullu yürüşə görə məhsuldarlığın  We=lp×wp   ifadəsi  hesablanır. Burada 

lp hansı kəmiyyəti ifadə edir? 

A) taksi avtomobilinin pullu yürüşü  

B) taksi avtomobilinin ümumi yürüşü 

C) taksi avtomobilinin sıfırlı yürüşü 

D) taksi avtomobilinin boş yürüşü 

E) taksi avtomobilinin pulsuz yürüşü 

148.Taksi avtomobilinin pullu dayanma vaxtına görə məhsuldarlıq hesanlanır: 

A)Wt=𝑡𝑝 𝑍𝑔
 

B) Wt=𝑡𝑝+ 2𝑍𝑔
 



C) Wt=𝑡𝑝− 2𝑍𝑔
 

D) Wt= 
𝑡𝑝

𝑍𝑔
 

E) Wt=
𝑍𝑔

2𝑡𝑝
 

 

 

149. Pullu dayanma vaxtına görə taksi avtomobilinin məhsuldarlığının ölçü vahidi  hansı cavabda 

doğru verilmişdir? 

A)  pullu saat/saat 

B)  pullu saaat 

C)  saat/pullu saat 

D ) pullu km /pullu saat 

E)  pullu km× pullu saat 

150.Taksi avtomobilinin bir gedişə sərf etdiyi vaxt vaxt  Tg= 
𝒍𝒑

𝜷𝒑 𝑽𝒕

+ 𝒍𝒑𝒅 + 𝒍𝒑𝒔𝒅     ifadəsi ilə 

hesablanır. Burada  tpd    hansı kəmiyyəti ifadə edir . Əgər tpsd   pulsuz dayanma vaxtıdırsa : 

A)taksi avtomobilinin pullu dayanma vaxtı 

B)  pullu yürüşə sərf etdiyi vaxt  

C) pulsuz yürüşə sərf etdiyi vaxt 

D) boş yüyrüşə sərf etdiyi vaxt 

E) sıfırlı yürüşə sərf olunan vaxt 

 

151.Taksi avtomobilinin gedişə sərf etdiyi vaxt Tg=tph+tpsh+tpd+tpsd       ifadısi ilə hesablanır . 

Burada  tph    hansı kəmiyyəti ifadə edir? 

A)  pullu hərəkət vaxtı 

B)  pullu dayanma vaxtı 

C)  pulsuz hərəkət vaxtı 

D)  boş yürüşə sərf olunan vaxt 

E)  sıfırlı yürüşə sərf olunan vaxt 

 

152.Əhaliyə  minik avtomobilləri ilə xidmətin keyfiyyəti təyin edilir: 

A)taksi duracalarına gəlməyə vaxt sərfi ;   

B)duracaqda istifadə olunan texniki rabitənin növü ; 

C)   boş taksinin  texniki cəhətdən saz olması ; 

D) sürücünün davranış mədəniyyəti  

E)sürücününün şəhəri tanıması ;  

153.Taksomator daşımalarında illik daşıma həcmi (sərnişinlərin sayını) hesablanır:  

)  Qt = 365 𝑛𝑡 α𝑂 𝑞𝑜𝑟  

B)  Qt  =  365 O  qor      

 C)  Qt= O  nt qor 

D)  Qt  = nt   O   qor 

E)  Qt =  365   O nt 

154.Taksomator daşımalarının illik daşıma həcmi Qt = 365  𝒏𝒕  𝜶  𝑶  𝒒𝒐𝒓
  ifadəsi ilə hesablanır. Burada      

nt    hansı kəmiyyəti ifadə edir? 

A) taksi avtomobillərinin sayı 

B)  duracaqdakı taksi avtomobillərinin sayı 

C)  ANM-də olan taksi avtomobillərinin sayı 



D)  gündəlik xəttə çıxan taksi avtomobillərinin sayı 

E)  sifarişlə işləyən taksi avtomobillərinin sayı 

155.Siyahi taksi avtomobillərinin illik məhsuldarlığı: 

A)  Wt  =365 
𝐿  𝛽𝑝𝑞𝑜𝑟 𝛼

𝑙𝑜𝑟
  

 

B)  Wt= 
𝐿  𝛽𝑝𝑞𝑜𝑟  𝛼

𝑙𝑜𝑟
 

 

C)  Wt =
  𝛽𝑝𝑞𝑜𝑟  𝛼

𝑙𝑜𝑟
 

 

D) Wt = 
365  𝛽𝑝𝑞𝑜𝑟  𝛼

𝑙𝑜𝑟
 

 

E) Wt = 
𝐿  𝛽𝑝

𝑙𝑜𝑟
 

156.Taksi avtomobilinin bir saatdakı gedişlər hesablanır ? 

A)  Zg=
𝛽𝑝𝑉𝑡

𝑙𝑝+(𝑡𝑝𝑑+𝑡𝑝𝑠𝑑 ) 𝛽𝑝 𝑉𝑡

 

 

B)  Zg=
𝛽𝑝𝑉𝑡

𝑙𝑝+(𝑡𝑝𝑑+𝑡𝑝𝑠𝑑 ) 𝛽𝑝 

 

 

C) Zg=
𝛽𝑝

𝑙𝑝+(𝑡𝑝𝑑+𝑡𝑝𝑠𝑑 ) 𝛽𝑝 𝑉𝑡

 

 

D) Zg=
𝛽𝑝𝑉𝑡

𝑙𝑝+(𝑡𝑝𝑑+𝑡 𝛽𝑝 𝑉𝑡

 

E) Zg=
𝛽𝑝𝑉𝑡

𝑙𝑝+(𝑡𝑡𝑝𝑠𝑑 ) 𝛽𝑝 𝑉𝑡

 

157. Taksi avtomobilinin pullu yürüşə görə məhsuldarlığın pulü vahidi hansı cavabda doğru 

verilmişdir? 

A)  pullu km/saat 

B)  pullu saat/km 

C)  pullu km/km 

D) pullu saat/saat 

E) pullu saat×saat 

 

 

 

 

158.Taksi avtomobiilinin pullu yürüşə görə məhsuldarlığı hesanlanır: 

A)     Wl = 
𝑙𝑝𝛽𝑝𝑉𝑡

𝑙𝑝+(𝑡𝑝𝑑+𝑡𝑝𝑠𝑑 ) 𝛽𝑝 𝑉𝑡

 

 

B)  Wl= 
𝛽𝑝𝑉𝑡

 𝑙𝑝+(𝑡𝑝𝑑+𝑡𝑝𝑠𝑑 ) 𝛽𝑝 𝑉𝑡

 

 



C) Wl=  
𝑙𝑝𝑉𝑡

𝑙𝑝+(𝑡𝑝𝑑+𝑡𝑝𝑠𝑑 ) 𝑙𝑝 𝑉𝑡

 

D) We=
𝑙𝛽𝑝𝑉𝑡

+(𝑡𝑝𝑑+𝑡𝑝𝑠𝑑 ) 𝑙𝑝 𝑉𝑡

 

 

E) We=
𝑙Vt

𝑙𝑝+(𝑡𝑝𝑑+𝑡𝑝𝑠𝑑 ) 𝛽𝑝 𝑉𝑡

 

 159.Taksi avtomobilinin pullu yürüşə görə məhsuldarlığın  Wl=   𝒍𝒑 𝒁𝒈
  ifadəsi  hesablanır. Burada 

zg hansı kəmiyyəti ifadə edir? 

A)  taksi avtomobilinin bir saatdakı  gedişləri 

B)  taksi avtomobilinin istismar müddətindəki gedişləri 

C) talsi avtomobilinin naryadda olma müddətində yerinə yetirdiyi gedişlər 

D) taksi avtomobilinin bir gündəki gedişləri 

E) Taksi  avtomobil parkının   illik  gedişləri . 

160. Taksi avtomobilinin pullu yürüşə görə məhsuldarlığın  We=lp×wp   ifadəsi  hesablanır. Burada 

lp hansı kəmiyyəti ifadə edir? 

A) taksi avtomobilinin pullu yürüşü  

B) taksi avtomobilinin ümumi yürüşü 

C) taksi avtomobilinin sıfırlı yürüşü 

D) taksi avtomobilinin boş yürüşü 

E) taksi avtomobilinin pulsuz yürüşü 

161.Taksi avtomobilinin pullu dayanma vaxtına görə məhsuldarlıq hesanlanır: 

A)Wt=𝑡𝑝 𝑍𝑔
 

B) Wt=𝑡𝑝+ 2𝑍𝑔
 

C) Wt=𝑡𝑝− 2𝑍𝑔
 

D) Wt= 
𝑡𝑝

𝑍𝑔
 

E) Wt=
𝑍𝑔

2𝑡𝑝
 

 

 

162. Pullu dayanma vaxtına görə taksi avtomobilinin məhsuldarlığının ölçü vahidi  hansı cavabda 

doğru verilmişdir? 

A)  pullu saat/saat 

B)  pullu saaat 

C)  saat/pullu saat 

D ) pullu km /pullu saat 

E)  pullu km× pullu saat 

 

 

163.Taksi avtomobilinin bir gedişə sərf etdiyi vaxt vaxt  Tg= 
𝒍𝒑

𝜷𝒑 𝑽𝒕

+ 𝒍𝒑𝒅 + 𝒍𝒑𝒔𝒅     ifadəsi ilə 

hesablanır. Burada  tpd    hansı kəmiyyəti ifadə edir . Əgər tpsd   pulsuz dayanma vaxtıdırsa : 

A)taksi avtomobilinin pullu dayanma vaxtı 

B)  pullu yürüşə sərf etdiyi vaxt  

C) pulsuz yürüşə sərf etdiyi vaxt 

D) boş yüyrüşə sərf etdiyi vaxt 

E) sıfırlı yürüşə sərf olunan vaxt 



164.Taksi avtomobilinin gedişə sərf etdiyi vaxt Tg=tph+tpsh+tpd+tpsd       ifadısi ilə hesablanır . 

Burada  tph    hansı kəmiyyəti ifadə edir? 

A)  pullu hərəkət vaxtı 

B)  pullu dayanma vaxtı 

C)  pulsuz hərəkət vaxtı 

D)  boş yürüşə sərf olunan vaxt 

E)  sıfırlı yürüşə sərf olunan vaxt 

165.Əhaliyə  minik avtomobilləri ilə xidmətin keyfiyyəti təyin edilir: 

A) taksi duracaqlarına gəlməyə sərf olunan vaxt 

 B pullu yürüş vaxtı ; 

C) gediş haqqınn qiyməti ;   

D) avtomobilin buraxılış ili ; 

E)  cari sifarişlərin yerinə yetirilməsi müddəti;  

166.Taksomator daşımalarında illik daşıma həcmi (sərnişinlərin sayını) hesablanır:  

)  Qt = 365 𝑛𝑡 α𝑂 𝑞𝑜𝑟  

B)  Qt  =  365 O  qor      

 C)  Qt= O  nt qor 

D)  Qt  = nt   O   qor 

E)  Qt =  365   O nt 

 

 

 

167.Taksomator daşımalarının illik daşıma həcmi Qt = 365  𝒏𝒕  𝜶  𝑶  𝒒𝒐𝒓
  ifadəsi ilə hesablanır. Burada      

nthansı kəmiyyəti ifadə edir? 

A) taksi avtomobillərinin sayı 

B)  duracaqdakı taksi avtomobillərinin sayı 

C)  ANM-də olan taksi avtomobillərinin sayı 

D)  gündəlik xəttə çıxan taksi avtomobillərinin sayı 

E)  sifarişlə işləyən taksi avtomobillərinin sayı 

168.Siyahi taksi avtomobillərinin illik məhsuldarlığı: 

A)  Wt  =365 
𝐿  𝛽𝑝𝑞𝑜𝑟 𝛼

𝑙𝑜𝑟
  

B)  Wt= 
𝐿  𝛽𝑝𝑞𝑜𝑟  𝛼

𝑙𝑜𝑟
 

C)  Wt =
  𝛽𝑝𝑞𝑜𝑟  𝛼

𝑙𝑜𝑟
 

D) Wt = 
365  𝛽𝑝𝑞𝑜𝑟  𝛼

𝑙𝑜𝑟
 

E) Wt = 
𝐿  𝛽𝑝

𝑙𝑜𝑟
 

170.Hansı kateqoriyası olan sürücüyə sərnişin avtobusunu idarə etmək hüququ verilir.  

A) D kateqoiyası ; 

B) A kateqoriyası ; 

C) Avə B kateqoriya ; 

D) Avə E kateqoriya ; 

E)yalnızBkateqoriyası . 

171. Sərnişin avtobusunu idarə edən sürücü üçün maksimal yaş həddi müəyyən edilmişdir. 

A) 65; 

B) 60 ; 

C) 25; 



D) 45; 

E) 70. 

172. Taksomotor nəqliyyat vasitələrinin səmərəliyi asılı deyil  

A) sürücülərin yaşından ; 

B) taksi avtomobillərinin xəttə çıxış əmsalından   

C) yürüşdən istifadə əmsalından ; 

D)naryadda olma vaxtından; 

E) istismar sürətindən. 

 

173.Taksomotor nəqliyyat vasitələrinin səmərəliliyi asılıdır. 

A) taksi avtomobillərinin xətə çıxış əmsalından ,yürüşdən istifadə əmsalından. 

B) avtomobilin buraxılış ilindən ; 

C) sürücünün yaşından ; 

D) daşınan sərnişinlərin sosial tərkibindən ; 

E) taksi avomobilinin  məhsularlığından. 

174.Taksomotornəqliyyat vasitlərinin səmərəliyinə təsir edən göstərici hansı cavabda doğru 

verilmişdir. 

A)yürüşdən istifadə əsalı , istismar sürəti ;  

B) avtomobilin buraxılış ilindən ; 

C) İllik  sərnişinlə yürüşdən ; 

D ) bir gedişdə daşınan baqajın miqdarıdan ;  

E ) ümümi yürüşdən. 

 

 

 

 

 

175. Avtobuslarla sərnişin daşımalarında  D  kateqoriyası zrəsürücülük vəsiqəsi olan  sürücünün  

neçə il iş təcrübəsi olmalıdır.  

A)  beş ildən az olmayan ; 

B)1 ildən az olmayan ; 

C) 10 ildən az olmayan : 

D) altı ay ; 

E) üç il 6 ay ; 

 

 

 

 

 

176 . Avtobuslarla sərnişin daşımalarında  DE  kateqoriyası zrə sürücülük vəsiqəsi olan  sürücünün  

neçə il iş təcrübəsi olmalıdır.  

A) yaşı 65 dən çox olmayan D kateqoriyasına daxil olan avtomobillərin idarə edilməsi sahəsində 

təcrübəsi  üç ildən az olmayan ; 

B) yaşı 65 dən çox olmayan D kateqoriyasına daxil olan avtomobillərin idarə edilməsi sahəsində təcrübəsi  

bir ildən az olmayan; 

C) yaşı 65 dən çox olmayan D kateqoriyasına daxil olan avtomobillərin idarə edilməsi sahəsində təcrübəsi  

altı aydan  az olmayan ; 



D) yaşı 65 dən çox olmayan D kateqoriyasına daxil olan avtomobillərin idarə edilməsi sahəsində 

təcrübəsi  üç ildən az olmayan ; 

E) yaşı 65 dən çox olmayan D kateqoriyasına daxil olan avtomobillərin idarə edilməsi sahəsində təcrübəsi  

üç ildən çoxolan. 

177.  Avtobuslarla sərnişin daşımalarında D E kateqoriyalı sürücülərin minimal yaş həddi müəyyən 

olunub.  

A) 26 ; 

B) 20; 

C) 45: 

D)yaş həddi yoxdur ; 

E) 70.   

178.  Avtobuslarla sərnişin daşımalarında D E kateqoriyalı sürücülərin maksimal yaş həddi 

müəyyən olunub.  

A) 65 ; 

B) 20; 

C) 40: 

D) yaş həddi yoxdur ; 

E) 60. 

 

 179. Minik taksi avtomobilləri  ilə sərnişin daşımalarına hansı kateqoriyalı sürücülər cəlb oluna 

bilməz  

A) A kateqoriyalı sürücü; 

B) D kateqoriyalı  sürücü: 

 C)  D və E kateqoriyalı sürücü; 

 D) E kateqoriyalı sürücü ; 

E)  A və E kateqoriyalı  sürücü . 

 180.Minik taksi avtomobilləri sərnişin daşımalarına hansı kateqoriyalı sürücülər cəlb oluna bilər. 

A) B və ya B E  kateqoriyalı ; 

B)  A  kateqoriyalı : 

C) A  və E kateqoriyalı : 

D) yalnız E  kateoriyalı ; 

E) üç il təcrübəsi olan A kateqoriyalı sürücü ; 

181.Taksi minik avtomobilləri ilə sərnişin daşımalarına buraxılan B  və ya BE kateqoriyalı 

sürücülər  üçün minimal yaş həddi müəyyən olunub . 

A) 21-dən az olmayan; 

B) 30-dən az olmayan;  

C)18  

D) 45 

E)50. 

182.Sərnişin daşımalarını yerinə yetirən sürücüdə  şəxsi və avtomobilə məxsus sənədlər olmalıdır. 

A) avtonəqliyyatvasitəsini idarə etmək  hüququnu verən  sürücülük vəsiqəsi , nəqliyyat vasitəsinin 

qeydiyyat şəhadətnaməsi.  

B) doğum hqqında şəhadətnamə ; 

C)  avtomobilin lahiyə sənədləri ;  

D) təmir zamanı ödədiyi məbləğin miqdarını təsdiq edən çek ; 

E) txniki baxış zamanı  ödənişlərin mələğini təsdiq edən çek.   

183. Sərnişin  daşımalarını yerinə yetirən sürücüdə olmalı deyil. 

A) doğum haqqında şəhadətnamə ; 



B) sürüclük vəsiqəsi ; 

C) nəqliyyat vasitəsi sahibinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası; 

D) reysqabağı texniki vəziyyətin yoxlanılması haqqında sənəd; 

E) müəyyən olunmuş formada yolvərəqəsi. 

 

 

 

 

184. Günün hansı vaxtlarında taksi xidmətlərinə tələbat ən çox olur.  

A) axşam saatlarında ; 

B) nahar fasksiləsində : 

C) saat 12-15 radələrində  

D)axşam pik saatlarında ; 

E) həmişə  

185. Taksi avtomobillərinə maksimum tələbatın olduğu saatlarıda taksi avtomobillərinin maksimal  

sayı  hesablanır. 

A)  Ataksi   =   
𝑃𝑇    𝜂ℎ  𝜂𝑠

  

 365  𝛼𝑥ç   𝑧𝑔  𝑇𝑛

 

B) Ataksi   =   
 2 𝑃𝑇    𝜂ℎ  𝜂𝑠

  

 365  𝛼𝑥ç   𝑧𝑔  𝑇𝑛

 

C) Ataksi   =   
 𝑃𝑇    𝜂ℎ  𝜂𝑠

  

  𝛼𝑥ç   𝑧𝑔  𝑇𝑛

 

D) Ataksi   =   
 1+ 𝑃𝑇    𝜂ℎ  𝜂𝑠

  

 365  𝛼𝑥ç   𝑧𝑔  𝑇𝑛

 

E)  Ataksi   =   
𝑃𝑇+   𝜂ℎ  𝜂𝑠

  

 365  𝛼𝑥ç   𝑧𝑔  𝑇𝑛

 

186. Taksi avtomobillərinə maksimum tələbatın olduğu saatlarıda taksi avtomobillərinin maksimal  

sayı )  Ataksi   =   
𝑃𝑇    𝜂ℎ  𝜂𝑠

  

 365  𝛼𝑥ç   𝑧𝑔  𝑇𝑛

  düsturu ilə hesablanır. Burada PT hansı kəmiyyəti ifadə edir. 

A) taksi avtomobillərinə proqnozlaşdırılan tələbatı ; 

B) taksi avtomobillərinə gündəlik faktiki tələbat;  

C) şənbə günləri taksi vtomobillərinə olan  faktiki tələbatı ; 

D)  bayram ünlərində taksi avtomobillərinə  proqnozlaşdırılan tələbat ; 

E) həftənin adi günlərində taksi avtomobillərinə  olan minimal tələbat.  

187. Taksi avtomobillərinə maksimum tələbatın olduğu saatlarıda taksi avtomobillərinin maksimal  

sayı )  Ataksi   =   
𝐏𝐓    𝛈𝐡  𝛈𝐬

  

 𝟑𝟔𝟓  𝛂𝐱ç   𝐳𝐠  𝐓𝐧

  düsturu ilə hesablanır. Burada zg hansı kəmiyyəti ifadə edir. 

A)gündəlik gedişlərin sayı ;  

B) illik gedişlərin sayı ;  

C) şənbəgünü gedişlərin sayı ;  

D) bayram günü gedişlərin sayı; 

E) taksi parkı üzrə ümümi gedişlərin sayı . 

 

 

 

 



188. Taksi avtomobillərinə maksimum tələbatın olduğu saatlarıda taksi avtomobillərinin maksimal 

sayı Ataksi   =   
𝐏𝐓    𝛈𝐡  𝛈𝐬

  

 𝟑𝟔𝟓  𝛂𝐱ç   𝐳𝐠  𝐓𝐧

  düsturu ilə hesablanır. Burada 𝛈𝐡      hansı kəmiyyəti ifadə edir. 

A) həftəlik qeyri müntəzəmlik ; 

B) aylıq qeyri müntəzəmlik ; 

C) taksi avtomobillərin duracağa əlmə intensivliyi ; 

D) illik  qeyri -müntəzəmlik;  

E) yürüşdən istifadə əmsalı.  

189. Taksi avtomobillərinə maksimum tələbatın olduğu saatlarıda taksi avtomobillərinin maksimal  

sayı  Ataksi   =   
𝐏𝐓    𝛈𝐡  𝛈𝐬

  

 𝟑𝟔𝟓  𝛂𝐱ç   𝐳𝐠  𝐓𝐧

  düsturu ilə hesablanır. Burada Tn  hansı kəmiyyəti ifadə edir. 

A) avtomobilin naryadda olma vaxtı ; 

B) bir  edişə sərf olunan vaxt ; 

C) sərnişini gözləməyə sərf etdiyi illik vaxt sərfi ; 

D) növbənin uzunuğu ; 

E) sərnişinlə etdiyi yürüşə illik vaxt sərfi . 

190. Taksi avtomobillərinə maksimum tələbatın olduğu saatlarıda taksi avtomobillərinin maksimal  

sayı  Ataksi   =   
𝐏𝐓    𝛈𝐡  𝛈𝐬

  

 𝟑𝟔𝟓  𝛂𝐱ç   𝐳𝐠  𝐓𝐧

  düsturu ilə hesablanır. Burada 𝜶𝒙ç
  hansı kəmiyyəti ifadə edir. 

A) xəttə çıxış əmsalı ; 

B) parkdan istifadə əmsalı ; 

C) iş vaxtından istifadə əmsalı ; 

D) yürüşdən istifadə əmsalı ; 

E) taksi parkının texnki hazırlıq əmsalı. 

 

 

 

191. Taksi avtomobillərinə maksimum tələbatın olduğu saatlarıda taksi avtomobillərinin maksimal 

sayı Ataksi   =   
𝐏𝐓    𝛈𝐡  𝛈𝐬

  

 𝟑𝟔𝟓  𝛂𝐱ç   𝐳𝐠  𝐓𝐧

  düsturu ilə hesablanır. Burada 𝛈𝐬      hansı kəmiyyəti ifadə edir. 

A) saatlıq qeyri- müntəzəmlik ; 

B) istiqamət üzrə qeyri- müntəzəmlik ; 

C) texniki hazırlıq əmsalı ; 

D) yürüşdən istifadə əmsalı ; 

E)parkdan istifadə əmsalı.. 

192. Bakı  şəhərində minik taksi avtomobillərinin xidmət radiusu neçə km müəyyən olunub . 

A) 50 km; 

C)  45 km; 

D) 100 km; 

E) 60 km. 

193. Taksi avtomobillərinin kirayələnməsinin neçə farmasından istifadə olunur 

A) üç ; 

B) iki ; 

C) beş ; 

D) dörd ;  

E) altı. 

194. Taksi avtomobilinin kirayələnməsinin formaları hansı cavabda doğru verilmişdir. 

A) taksinin taksi duracaqlarında kirayələnməsi; 



B) taksinin küçə kəsişmələrində kirayələnməsi; 

C)taksinin avtobus dayanacaqlarında kirayələnməsi; 

D) taksinin iş yerlərində kirayələnməsi ; 

E) taksinin svetaforlarda kirayələnməsi . 

195.Taksi  avtomobillərinin kirayələnməsi forması  doğru verilmidir.  

A)taksi  avtoobilinin küçədə kirayələnməsi ; 

B) taksi avtomobilinin ynacaq doldurulma məntəqəsində kirayələnməsi; 

C) taksi avtomobilinin avtobus dayanacağında kirayələnməsi ; 

D) taksi avtomobilinin svetafor kəsişmələrində kirayələnməsi ; 

E)taksi avtomobilinin iş yerində kirayələnməsi . 

196. Təcili sifarişlərin icra müddəti hansı cavabda verilmişdir.  

A) sifarişin qəbulundan 60 dəqiqədən çox keçmədən ; 

B) sifarişin qəbulundan 15 dəqiqədən çox keçmədən;  

C) sifariş qəbul olunandan 5 dəqiqə sonra; 

D) bir gün ərzində : 

E)24 saatdan gec olmayaraq. 

197.Yerinə yetirmə vaxtına görə  sifarişlər olur. .  

A) təcili; 

B)  zəmanətli ; 

C) icrası yaxın 8 saatda təmin olunan sifarişlər 4 

D) mobil telefonla verilən sifarişlər; 

E) ev  telefonu ilə verilən sifarişlər.  

198. Taksi avtomobillərinin sifarişi üçün istifadə olunan rabitə növü  

A) radiotelefon rabitəsi; 

B) induktiv rabitə ; 

C) komputer rabitəsi; 

D) peyk rabitəsi ; 

E) bir başa canlı unsiyyət . 

199. Təqribi normtivlərə örə şəhərin mərkəzində  olmalıdır.  

A)  1km2 əraziyə dörd ədəd ; 

B) 1km2əraziyə  iki ədəd; 

C) 1 km2 əraziyə bir ədəd ; 

D) 2km2 əraziyə dörd  ədəd ; 

E) 2 km2   əraziyə bir ədəd ; 

200.  Taksi avtomobil sürücüləri üçün nahar fasiləsinin vaxtı kim tərəfindən müəyyən  olunur. 

A)    saat 12-14 aralığında ümümi uzunluğu 45 dəqiqə olmaqla özü müəyyən edir edir; 

B) mərkəzi dispetçer stansiyası müəyən edir ; 

C) xətti dispetçer müəyyən edir; 

D) saat 12-14 aralığında ümümi uzunluğu bir saat olmaqla özü müəyyən edir edir; 

 E) saat 13-15 aralığında ümümi uzunluğu  birsaat 45 dəqiqə olmaqla özü müəyyən edir edir; 

201. Taksi avtomobil sürücüləri üçün nahar fasiləsi vaxtı hansı cavabda doğru verilmişdir.  

A) saat 12-14 aralığında ümümi uzunluğu 45 dəqiqə olmaqla özü müəyyən edir edir; 

B) saat 12-14 aralığında ümümi uzunluğu  bir saat 45 dəqiqə olmaqla özü müəyyən edir; 

C) saat 12-14 aralığında ümümi uzunluğu 45 dəqiqə olmaqla  xətti dispetçer müəyyən edir; 

D) saat 12-14 aralığında ümümi uzunluğu 45 dəqiqə olmaqla özü müəyyən edir; 

E) saat 11-18 aralığında ümümi uzunluğu  2 saat 25 dəqiqə olmaqla özü müəyyən edir; 

2002. Cari sifarişlərin yerinə yetirilmə müddəti doğru verilmişdir.  

A) sifarişin qəbulundan bir saatdan tez olmamaqla  yaxın 24 saat müddətində ; 



B) sifarişin qəbulundan bir saatdan tez olmamaqla  yaxın 4 saat müddətində ; 

C) sifarişin qəbulundan İKİ saatdan tez olmamaqla  yaxın 14 saat müddətində ; 

D) sifarişin qəbulundan bir saatdan tez olmamaqla  yaxın 14 saat müddətində ; 

E)sifarişin qəbulundan keçən  yaxın 24 saat müddətində ; 

2003. Taksi avtomobillərinə sifarşin verilmə üsulu doğru verilmişdir. 

A) telefonla ; 

B) induktiv rabitə vasitələri ilə ; 

C)komputerlə ;  

D) peykrabitəsi vasitəsi ilə ; 

E) bir başa canlı unsiyyətlə . 

2004. Minik avtomobillərindən səmərəli istifadə sferası hansı cavabda doğru verilmişdir.  

A) təcili daşımalar  və daşımalarda yüksək komfortluq tələb olunduqda; 

B)  şəhər əhalisnin sayı  bir miliondan çox olduqda ; 

C)şəhərdə avtomobillərin sayı miliondan çox olduqda ; 

D)şəhərdə metro nəqliyyatı  olmaıqda ; 

E) şəhərdə  tramay nəqliyyatı olduqda ; 

 

 

 

 

 

 

 

205 Şəhər marşrut  şəbəkəsinin sıxlı təyin olunur. 

A)𝛿 =
𝐿𝑚

𝐹
; 

B) 𝛿 =
2𝐿𝑚

𝐹
 ; 

C) 𝛿 = 1 +
𝐿𝑚

𝐹
 ; 

D) 𝛿 =
2𝐿𝑚

𝐹
 ; 

E) 𝛿 =
𝐿𝑚

1+𝐹
 ; 

206.Şəhər nəqliyyat şəbəkəsininsıxlığı 𝜹 =
𝑳𝒎

𝑭
 düsturuilə hesablanır.Burada F hansı kəmiyyəti ifadə 

edir.  

A) şəhərin abad ərazisinin sahəsi ; 

B) şəhərin sənaye obyektlərin yerləşdiyi ərazinin sahəsi ; 

C)şəhərin yaşıllıq ərazisinin sahəsi; 

D) şəhər ətrafı ərazinin sahəsi; 

E) şəhərin minik taksi  avtombilləri  ilə xidmət olunan ərazinin sahəsi  

207. Şəhərin nəqliyyat şəbəkəsinin sıxlığınınölçü vahidi doğru verilmişdir.  

A) km/km2 ; 

B) km/m ; 

C) km/ saat ; 

D) km-1 ; 

E) km2 /km ; 

208. Şəhərdə taksi duracaqların sayı və onları şəhər ərazisində yerləşdirilməsi təsir göstərir .  

A)taksi avtomobillərnin istifadə səmərəliliyinə və nəqliyyat xidmətinin keyfiyyətinə ; 

B) sürücülərin sağlamlığına ; 

C) taksi avtombillərinin texniki vəziyyətinə ; 



D)  şəhər nəqliyyat şəbəkəsinin quruluşuna ;  

E)  sərnişinin orta gediş məsafəsinə ; 

 

 

 

209. Taksi  duracaqları sayının artırılması səbə olur.  

A) uürüşdən istifadə əmsalının artmasına və sərnişinlərin duracağa gəlməyə vaxt sərfinin azalmasına ; 

B) sürücülərin sayının azalmasına ; 

C) sürücülərin əmək şəraitinin pisləşməsinə ; 

D) yol xərclərin artmasına ; 

E) daşımanının maya dəyərinin azalmasına ; 

2010 . Şəhərdə taksi duracaqlarının sayının artması  yürüşdən istifadə əmsalına təsir göstərir. 

A) artır ; 

B) azalır; 

C) dəyişmir; 

D) 2 dəfə azalır; 

E) 2,5 dəfə azalır.  

211.Şəhərlərdə taksi duracaqların sayının təyini üçün təkli olunan kriteriya . 

A)sərnişinlərin duracaqda taksi tutmağa sərf etdikləri vaxt; 

B) sərnişinlərin küçədə tksi kirayələməyə sərf etdikləri vaxt ; 

C)sərnişinlərin iş yerində sifariş etdikləri taksini özləməyə sərf etdikləri vaxt ; 

D)bir taksi avtomobilinin xəttə çıxışa sərf etdikləri vat; 

E) taksi  avtomobilinin naryadda olma vaxti  

212.Sərnişinlərin duracaqda taksi tutmağa sərf etdikləri vaxt hansı vaxtlardan ibarətdir . 

A) sərnişinin duracağa əlmə və oturmanı gözləməyə; 

B) taksininduracağa gəlmə və yola düşmə  

C)taksinin duracağa gəlməvə svetofor ləngimələrinə sərf olunan vaxt ;  

D) hərəkətdə olma və pullu dayanma vaxtlaı ; 

E)sərnişini öləmə və pulsuz dayanma vaxtları ; 

 

 

 

 

 

 

213.Səhərlərdə duracaqların sayının artması boş yürüşün uzunluğuna təsir edir ; 

A) azalır; 

B) artır; 

C) təsir etmir; 

D) sabit qalır; 

E) taksi duracaqların sayı on  dəfədən çox artdıqdan sonra boş yürüşün uzunluğu azalmağa başlayır; 

214.Şəhərlərdə taksi duracaqların sayının optimallaşırılmasına təsir edən amil hansı cavabda 

verilmişdir. 

A)şəhərdə taksomotor nəqliyyatının sıxlığı ; 

B) şəhər marşrut şəbəkəsinin sıxlığı; 

C)şəhər küçə yol şəbəkəsinin sıxlığı ; 

D) sərnişinlə edilən yürüş ; 

E)taksi avtomobilinin  markası; 



215. Nəqliyyat xidməti sahəsində əhalinin tələbatının ödənilmə səviyyəsi xarakterizə olunur. 

A) keyfiyyət östəriciləri sistemi; 

B) kəmiyyət östəriciləri sistemi; 

C)isismar östəriciləri sistemi ; 

D) iqtisadi östəriciləri sistemi ; 

E) ekoloji göstəricilər sistemi; 

216. Sərnişin avtomobil daşımalarında əsas keyfiyyət östəricisi hesab olunur . 

A) avtobusun dolma östəricisi ilə xarakterizə olunan gediş şəraiti ; 

B) istismar sürəti ; 

C) avtobusun tutumu ; 

D) marşrutun uzunluğu ; 

E)yürüşdən istifadə əmsalı ; 

217. sərnişin avtobus daşımalarının keyfiyyət göstəricisi hansı cavabda doğru verilmişdir. 

A)hərəkət tərkibinin hərəkət müntəzəliyi ; 

B) gediş haqqının qiyyməti ; 

C) avtobusun naryadda olma vaxtı ; 

D) bir reysə vaxt sərfi ; 

E) daşımanın maya dəyəri ; 

218.Sənişin daşımalarının keyfiyyət östəricisi hansı cavabda doğru verilməmişdir.  

A)avtobusun naryadda olma vaxtı; 

B) hərəkət tərkibinin hərəkət müntəzəmliyi ; 

C) sərnişinlərin hərəkətinə sərf olunan vaxt ; 

D) hərəkət təhlükəsizliyi ; 

E)avtobusun dolma göstəricisi ilə xarakterizə olunan ediş şəraiti; 

219 Avtobus sərnişin daşımalarında keyfiyyət östəricisi hansı cavabda doğru verilmişdir. 

A) hərəkət təhlükəsizliyi ; 

B)daşımanın həcmi ; 

C) daşımanın maya dəyəri ; 

D) istismar sürəti ; 

E) sürücünün iş növbəsinin uzunluğu ; 

220.  Sərnişin avtobus daşımalarında keyfiyyət səviyyəsinin əsas  göstəricisi doğru verilmişdir . 

A)sərnişinlərin hərəkətinə  sərf olunan vaxt ; 

B) sərnişinləri gözləməyə vaxt sərfi ; 

C) avtobusların sayı ; 

D) marşrutda hərəkət intervalı ; 

E) avtobusun sabit sürətlə hərəkət vaxtı ; 

221. bu vaxt sərnişinlərin hərəkətinə sərf olunan vaxta aid deyil  

A) işdə olma vaxtı; 

B) sərnişinin dayanacağa gəlmə ; 

C) dayanacaqdan təyinat yerinə getmə vaxtı ; 

D) nəqliyyatı gözləmə ; 

E)nəqliyyatda etmə ; 

222. Sərnişin avtobus daşımalarında keyfiyyət səviyyəsinin əsas  göstəricisi doğru verilməmişdir. 

A)avtobusun tutumu ; 

B) sərnişinin dayanacağa gəlmə vaxtı ; 

C) sərnişinin dayanacaqdan təyinat yerinə getmə vaxtı ; 

D) sərnişinin nəqliyyatda etmə vaxtı ; 

E) nəqliyyatı gözləmə ; 



223. Sərnişinin nəqliyyatı gözləmə vaxtı hesablanır . 

A) tgöz = İ/2 ; 

B) tgöz = 3İ/2 ; 

C) tgöz = 1+İ /2 ; 

D) tgöz = İ-2 ; 

E) tgöz = İ+2 ; 

 

 

 

 

 

 

224 Sərnişinin nəqliyyatı gözləmə vaxtı tgöz = İ/2dusturu ilə hesablanır.burada  İ hansı kəmiyyəti 

ifadə edir. 

A) hərət intervalı ; 

B) hərəkət tezliyi ; 

C) avtobusların sayı; 

D) sərnişinlərin sayı ; 

E) marşrutda dayanacaqların sayı  

225Taksomotor avtonəqliyyat  müəssisəsinin funksiyalarına aid deyil . 

A) şəhər nəqliyyat  şəbəkəsinin layihələndirilməsi; 

B)avtomobillərin xətdə iş qrafikinin qurulması ; 

C)hərəkət təhlükəsizliyi tədbirlərinin  hazırlanması ; 

D) rasional marşrut şəbəkəsinin işlənib hazırlanması ; 

E) nəqliyyat vasitələrini texniki cəhətdən saz vəziyyətdə saxlamaq üçün proflaktik tədbirlərin 

hazırlanması; 

 

 

 

 

 

226. Taksomotor avtonəqliyyat müəssisəsinin istismar şöbəsinin funksiyalarına aid deyil . 

A) hərəkətin təhlükəsizlik tədbirlərini hazırlamaq ; 

B)sərnişin daşıma marşrutların işlənməsi və açılması;  

C) daşımaların operativ planlaşdırılması ; 

D)avtobusların hərəkət müntəzəmliyinin təşkili ; 

E) avtobusların hərəkət çədvəlinin tərtibi; 

227 Taksomotor avtonəqliyyat müəssisəsinin istismar şöbəsinin funksiyaları doğru verilməmişdir.  

A)avtonəqliyyat müəssisəsinin istehsalat fəaliyyətini planlaşdırmaq; 

B) rasional marşrut şəbəkəsini işləyib hazırlamaq; 

C)avtobus marşrut şəbəkəsini təkmilləşdirmək ; 

D)avtomobillərin xətdə iş qrafikini tərtib etmək ; 

E) avtomobil –taksilərə sifarişlərin qəbulu ; 

228. Taksomotor avtonəqliyyat müəssisəsinin istismar şöbəsinin funksiyaları doğru verilmişdir. 

A) avtomobil-taksilərə sifarişlərin qəbulu ; 

B) hərəkətin təhlükəsizliyi tədbirlərini hazırlamaq; 

C) sürücülərin peşəkarlığını təkmilləşdirmək; 

D)avtomobil parkın texniki vəziyyətini lazımi səviyyədə saxlamaq; 



E) cari təmir və texniki qulluğun keçirilməsi tədbirlərinin planını hazırlamaq ; 

229. Taksomotor avtonəqliyyat müəssisəsinin hərəkətin təhlükəsizliyi xidməti şöbəsinin 

funksiyaları doğru verilməmişdir. 

A)avtomobillərin qorunub saxlanması ,onları xəttə çıxışa hazırlamaq ; 

B) hərəkət təhlükəsizliyi tədbirlərinin hazırlanması; 

C) hərəkət təhlükəsizliyi tədbirlənin həyata keçirilməsini təmin etmək; 

D) xəttə buraxılan sürücülərin tibbi müayinədən keçməsini təmin etmək; 

E)avtomobillərin texniki vəziyyətinə nəzarəti təşkil etmək ; 

 

230. Taksomotor avtonəqliyyat müəssisəsinin hərəkətin təhlükəsizliyi xidməti şöbəsinin 

funksiyaları doğru verilmişdir. 

A) xəttə buraxılan sürücülərin tibbi müayinədən keçməsini təmin etmək; 

B)avtobusların marşrut şəbəkəsini təkmilləşdirmək ; 

C)rasional marşrut şəbəkəsini işləyib hazırlamaq ; 

D)avtomobi-taksilərə sifarişlərin qəbulu ; 

E)pul yığımlarına nəzarətin təşkili ; 

231. Taksomotor avtonəqliyyat müəssisəsinin hərəkətin təhlükəsizliyi xidməti şöbəsinin 

funksiyalarına aiddir .  

A)avtomobillərin texniki vəziyyətinə nəzarətin təşkili; 

B)avtomobillərin xəttəçıxış üzrə iş qrafiklərinin tərtibi: 

C) avtomobil –taksilərə sifarişlərin qəbulu ;  

D) pul yığımlarına nəzarətin təşkili; 

E)yol vərəqələrin hesablanması.;  

 

 

 

 


