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“Yol hərəkəti qaydaları                Qr.49 və 49a  

 

 

 

1)Yol nişanları neçə qrupa bölünür? 

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

2) Yolun nişanlanmasının neçə növü vardır? 

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

3)Xəbərdarlıq nişanları neçənci qrup yol nişanlarıdır? 

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

4) Üstünlük nişanları neçənci qrup yol nişanlarıdır? 

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

5) Qadağan nişanları neçənci qrup yol nişanlarıdır? 

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

6) Məcburi hərəkət istiqaməti nişanları neçənci qrup yol  nişanlarıdır? 

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

7. Məlumatverici göstərici  nişanlar neçənci qrup yol  nişanlarıdır? 

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

8) Servis  nişanları neçənci qrup yol  nişanlarıdır? 

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

9.Əlavə məlumat nişanları (lövhələr)  neçənci qrup yol  nişanlarıdır? 

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

10) 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 

11. 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 

12. 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 

13. 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 

14. 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 

15. 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 



16. 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 

17.  Hansı halda geriyə dönmək qadağan deyil? 

A)    Sola dönmədə               B)    Piyada keçidlərində                E)     Məhdudiyyətli görünüşdə 

C)    Tunellərdə                     D)    Dəmir yol keçidlərində 

18. 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 

19. 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 

20. 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 

21.   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 

22. 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) 

23. 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 

 

24. 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 

25. 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 

26. Hansı halda sürmə təlimi keçmək qadagandır? 

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



D)    yaşayış məntəqələrində        E)   idman meydançasında 

27. 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 

 28.  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 

29.  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 

30. Yanqoşqusu olmayan motosikletlər yolun hərəkət hissəsinin kənarında neçə cərgədə dura  bilər? 

A)    2 cərgədə                    B)    1 cərgədə                   C)    3 cərgədə  

D)    dura bilməz                 E)    istənilən yerdə 

31. Dəmir yol keçidlərinə neçə metrdən az yaxınlqda durmaq     qadağandır? 

A)    50               B)    55            C)    60            D)    65               E)    70 

32. Bort platforması olan yük avtomobillərinin banında hansı halda  adamların daşınmasına   icazə 

verilir : 

 A) yük avtomobillərinin banında oturacaqlar  döşəmədən 0,3- 0,5m   

      hündürlükdə, bortun üst hissəsindən ən azı 0,3 m aşağıda bərkidildikdə 

B)   bütün hallarda 

C)   bort platformanın üstü bağlı olduqda  

D)   bort platformada  yük daşıdıqda 

E)    ayaq üstə 

33. Banında adamlar daşınan yük  avtomobilini hansı kateqoriyalı    sürücülük vəsiqəsinə 

malik olan şəxslər idarə edə bilər? 

A)  “C”             B)   “B”              C)   “A”            D)   Məhdudiyyət qoyulmur                E)   “D” 

34. Hansı hallarda yük “iriqabaritli yük” tanınma nişanı ilə işarələnir? 

A)   yük NV-nin qabaq və arxa tərəfdən 1 metrdən çox qırağa  çıxdıqda 

B)  yük NV –nin qabaq  və arxa tərəfindən 0,8 metrdən  çox qırağa çıxdıqda 

C)  yük NV –nin qabaq  və arxa tərəfindən 0,3 metrdən  çox qırağa çıxdıqda   

D)  yük NV –nin qabaq  və arxa tərəfindən 0,9 metrdən  çox qırağa  çıxdıqda   

E)   yük NV –nin  yan tərəfindən 0,3 metrdən çox qırağa çıxdıqda 

35. Yük  NV –nin  yan tərəfindən neçə metrdən çox qırağa cıxdıqda” iriqabaritli  yük” 

       tanınma nişanı ilə işarələnir? 

A)    0,4 m           B)    0,3 m          C)    0,2 m            D)    0,25 m           E)    0,5 m 

36. Hansı yüklər fərqləndirmə-tanınma nişanları olan xüsusi təchiz edilmiş nəqliyyat vasitələri ilə 

daşınır? 

A)    tezalışan, radiaktiv, partlayış qorxusu olan yüklər 

B)    tezxarab olan yüklər 

C)    inşaat yükləri 

D)    nəmlikdən  xüsusi mühafizəyə ehtiyacı olan yüklər 

E)    səpələnən yüklər 

37.  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 

38. 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 

39.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 verilımir. 

E)    yalnız ötmək üçün 

40.  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 

41. 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 

42.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 

43. 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 

44. 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 

45.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 

46.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 

47. 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 

48.Bu  nişanlar hansı yol nişanları qrupuna aiddir? 

 

 

                          
 

 

  

 

  

     

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

C)  məlumatverici göstərici   nişanları           D)  əlavə məlumat  nişanlarına 

49. Bu nişanlar hansı yol nişanları qrupuna aiddir? 

 

  

 

  

 

  

A)    xəbərdarlıq nişanlarına                                C)    servis nişanlarına 

B)    məlumatverici göstərici nişanlara                 D)    əlavə məlumat yol nişanlarına 

E)    üstünlük 

50. 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 

51. Bu  nişanlar hansı  nişanlar qrupuna aiddir ? 

                   
A)    üstünlük nişanlarına             B)    qadağan nişanlarına               C)    servis 

D)    məcburi hərəkət istiqaməti işanlarına            E)    əlavə məlumat nişanlarına 

52. Bu  nişanlar hansı  nişanlar qrupuna aiddir 



                                

    
  
I 

 

 

                  

A)   qadağan nişanlarına                          B)    xəbərdarlıq  nişanlarına 

C)    əlavə məlumat   nişanlarına             D)    məcburi hərəkət istiqaməti nişanlarına 

E)    servis 

53. Bu nişanlar hansı nişanlar qrupuna aiddir ? 

     

 
ı 

                
  
ı 

 

 ı 

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

D)    heç bir qrupa                       E)    xəbərdarlıq 

54. Bu nişanlar hansı  nişanlar qrupuna aiddir ? 

                                        

   
4 

                                                   

 
t 

A)    məcburi hərəkət istiqaməti nişanlarına                 C)    qadağn nişanlarına 

B)    məlumat verici – göstərici nişanlarına                  D)    xəbərdarlıq nişanlarına 

E)    üstünlük nişanlarına 

55.Bu nişanlar hansı nişanlar qrupuna aiddir ? 

                                                
   
t 

 

 
  

A)    məcburi hərəkət istiqaməti nişanlarına              C)    servis nişanlarına 

B)    qadağan nişanlarına                                          D)    məlumatverici – göstərici nişanlarına 

E)   xəbərdarlıq 

 

 

56.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 

57.  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 

58. Bu nişanlar hansı nişanlar qrupuna aiddir ? 

 

                            
 
 

  

A)  servis nişanlarına                                    C)  xəbərdarlıq nişanlarına 

B)  əlavə məlumat nişanlarına                      D)  qadağan nişanlarına 

E)   üstünlük nişanlarına 

59. 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 

60. Bu nişanlar hansı nişanlar qrupuna aiddir ? 

 

 

 

              

 

     

A)   əlavə məlumat nişanlarına               C)   servis nişanlarına 

B)   xəbərdarlıq nişanlarına                    D)   qadağan nişanlarına            E)   üstünlük nişanlarına 

61.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 

62. 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 

 63. 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 

64.1.2 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 

 65. 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 

66. 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 

67. 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 

 68. 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 

69. 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 

 70. 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 

71. 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 

72. 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 

73.  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 

74.   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 

75.   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 

76.   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 

77.   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 

78.   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 

79.   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 

80.   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 

81.  Qanaxmanın hansı növü yoxdur? 

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

82.   İnsan həyatı üçün ən təhlükəli qanaxma  hansıdır? 

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

83.  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 

84. Hansı yol nişanı yaşayış məntəqələrindən kənarda   qoyulduqda    təkrarlanır. 

A)         B)       C)         D)         E)  

 85. Uzunölçülü nəqliyyat vasitələrinin uzunliğu  ən azı neçə metrdir? 

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

86. 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 

87.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 

88. Yol nişanları yaşayış  məntəqələrində yol örtüyündən neçə metr hündürlüyündə             



       quraşdırılır? 

A)    2 - 4 m        B)    1,5 – 2 m         C)    1 – 1,5 m         D)    4 – 5 m          E)    5 – 6  m 

89. Yol nişanları yolun hərəkət hissəsinin üstündə yol örtüyündən  neçə metr   

      hüdürlükdə  quraşdırılır? 

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

90. Yol nişanı təhlükəsizlik adacığında yol örtüyündən  ən azı neçə m hündürlükdə   

       quraşdırılır?  

A)    0,6 m         B)    0,3 m         C)    0,5 m          D)    0,4 m          E)    0,8 m 

91. Sürücünün gözlərini qamaşdırmamaq məqsədi ilə, qarşıdan gələn NV – nə ən azı  

      neçə metr qalmış uzaq işıq yaxın işığı  keçirilməlidir? 

 A)  150 m      B)   130 m           C)   140 m         D)   120 m           E)   200 m 

92.Qarşıdan gələn NV-nin fara işığından gözü qamaşdıqda, sürücü; 

A)  qəza işıq siqnalının qoşmalı və hərəkət zolağını dəyişmədən sürət azaltmaqla  NV –nin  

      dayandırmalıdr 

B)   hərəkət etdiyi zolaq üzrə hərəkətini davam etdirməlidir 

C)   hərəkət etdiyi zolağı dəyişməlidir 

D)   Özü də uzaq fara işıqlarını qoşmalıdır 

E)    avtomobili dayandırmalıdır 

 93. 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 

94. 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 

95. 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 

96. Meşə sahəsindən açıq sahəyə çıxarkən “Yandan əsən külək ” nişanı   

     quraşdırılmışdırsa  sürücü nə etməlidir? 

A)   sürəti azaltmalıdır və avtomobilin hərəkət kursunda olan dəyişikliyin ehtimal olunmasına hazır  

      olmalıdır 

B)   sürəti dəyişmədən yolun mərkəzi hissəsinə yaxınlaşmalıdır 

C)   sürəti dəyişmədən yolun sağ kənar hissəsinə  yaxınlaşmalıdır 

D)   sürəti dəyişmədən əvvəlki  zolağı üzrə hərəkəti davam etdirməlidir 

E)    avtomobili dayandırmalıdır 

97.Nəfəs və ürək fəaliyyəti dayanaraq huşsuz vəziyyətə düşmüş zərərçəkənə ilk tibbi  

     yardım  hansı ardıcıllıqla göstərilməlidir? 

A)   nəfəs yollarının boşaldılması, ağ ciyərlərinin süni nəfəsləndirilməsi, ürəyin xaricdən massajı 

B)   ağ ciyərlərin süni nəfəsləndirilməsi,ürəyin xaricdən massajı,nəfəs yollaarının boşaldılması 

C)   ürəyin xaricdən massajı, nəfəs  yollarının boşaldılması, ağ ciyərlərin süni nəfəsləndirilməsi 

D)   nəfəs  yollarının boşaldılması, ürəyin xaricdən masajı 

E)    yalnız ürəyin xaricdən masajı 

98. Xarici zədə əlamətləri görünməyən və huşsuz  vəziyyətdə olan, ürək-ağ ciyər   

     reanimasiyası keçirmiş zərərçəkənə hansı “bərpaedici” vəziyyəti vermək lazımdır? 



A)   başının altına döşəkçə qoyub arxası üstə uzatmaq 

B)   böyrü üstə uzadıb ayaqlarını dizdən bükmək 

C)   üzü üstə uzadıb əllərini alnının altına qoymaq 

D)   arxası üstə uzadıb  ayaqlarını dizdən bükmək 

E)    böyrü üstə düz istiqamətdə uzatmaq 

99. Hansı nişan nəqliyyat vasitələrinin uzunluğu göstərlən məhdudiyyətdən çox olduğu  

      halda  onun hərəkətini qadağan edir.   

 

      A                                B         

A)   “B”           B)   “A”         C)    heç biri         D)    hər ikisi           E)    “A” və “B” 

100.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 

101.Sürücü təcilli  tibbi yardım göstərmək üçün gedən səhiyyə işçilərini  hansı istiqamətdə  

    aparmağa borcludur! 

A)  öz hərəkət istiqamətində        

B)  aparmağa borclu deyil          

 C)  istənilən istiqamətdə 

 D)  yalnız pis hava şəraitində aparmağa borcludur  

 E)  yalnız yanında xəsarət alan olan səhiyyə işçilərini   

102. Hansı sürücülər yol  nəqliyyat hadisəsi zamanı zədələnmiş nəqliyyat vasitəsinin  

      daşınması üçün özünün  idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsini polis əməkdaşlarına təqdim  

      etməlidir? 

A)   ancaq yük avtomobilləri  sürücüsü 

B)   bütün nəqliyyat vasitələrinin sürücüsü 

C)   ancaq traktorlar və yük avtomobillərinin sürücüsü 

D)   keçiciliyi artırılmış avtomobillərin sürücüsü  

E)   ancaq minik avtomobilinin sürücüsü 

103. Xüsusi səs siqnalı verən avtomobildə hansı rəngdə sayrışan işıq siqnalı qoşulmalıdır 

        ki, ona üstün keçid hüququ verilsin 

A)   ancaq göy və qırmızı                           C)   ancaq göy və narıncı 

B)   ancaq narıncı və sarı                          D)   ancq qırmızı və sarı 

E)   heç biri 

104. Sürücü dəmir yol keçidində məcburidayandıqda ümumi həyacan siqnalını necə verməlidir? 

A)   bir neçə dəfə bir uzun və üç qısa səs siqnalı verməlidir 

B)   ancaq kəsilməyən səs siqnalı verməlidir 

C)   bir neçə dəfə üç  uzun və bir  qısa səs siqnalı verməlidir 

D)   bir neçə dəfə üç  uzun və üç qısa səs siqnalı verməlidir 

E)   heç bir siqnal verilməməlidir 

105. Sürətin artırılması ilə görmə sahəsi 

A)  daralır         B)  genişlənır          C)  artır        D)  dəyişmir         E)   2 dəfə azalır 

106.Şəhərlərarası və xüsusi ilə kiçik avtobuslar yaşayış məntəqələrindən kənarda bütün yollarda 

Hansı sürətlə hərəkət etməlidir? 

A)   90 km/ saatdan  çox olmayan sürətlə 

 

  

 

 

     
  

        



B)  100 km/ saatdan  çox olmayan sürətlə 

C)  120 km/ saatdan  çox olmayan sürətlə 

D)  110 km/ saatdan  çox olmayan sürətlə 

E)   80 km/ saatdan  çox olmayan sürətlə 

107. 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 

108.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 

109. Hansı nişanlar texniki xarakterikasına və ya faktiki vəziyyətinə görə 50 km/saatdan az  

        sürətlə hərəkət edən nəqliyyat  vasitələrinin hərəkətini qadağan edir? 

A       B     C  

A)     A və B          B)     yalnız B         C)     B və C         D)     yalnız C          E)    “A”, “B”, “C” 

110.Tunelə daxil olduqda hansı xarici  işıq cihazları yandırılmalıdır? 

A)    yaxın və uzaq işıqlar                   C)    yaxın işıqlar və qabarit işıqlar 

B)    ancaq qabarit işıqlar                   D)    duman işıqları 

E)    xarici  işıq cihazlarının  işıqlarının qoşulmasına  ehtiyac  yoxdur 

111. Venoz qanaxmanı necə dayandırmaq lazımdır? 

A)     yaranın üstünə sıxıcı sarğı bağlanmalıdır 

B)     yaradan yuxarı hissəyə  rezin qaytan bağlanmalıdır 

C)    yaradan aşağı hissəyə rezin qaytan bağlanmalıdır 

D)    venoz qanaxma özü dayanır 

E)     yaş dəsmal qoymaq lazımdır 

  112. 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 

113. 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 

114. 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  



115. 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  

116. 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  

117. Sol (ikinci) zolaqla hərəkəti hansı istiqamətdə davam etdirməyə icazə verilir?  

   

A) Yalnız sola və geriyə                  C) Sağa, sola və geriyə  

B) Yalnız sola                                  D) Yalnız sağa               E) Bütün istiqamətlərdə  

118. Sola dönmək istəyirsiniz, kimə yol verməlisiniz?  

  

A) Heç kimə                                     C) Yalnız minik avtomobilinə   

B) Yalnız avtobusa                          D) Hər ikisinə  

E) Siz minik avtomobilinin sürücüsüsüzsə  

119. Hansı Halda Cəld Tormozlaya Bilərsiniz ?  

A) Yalnız hərəkət təhlükəsizliyini təmin etmək üçün  

B) Yalnız yolayrici və piyada keçidi qarşisinda, svetoforun yaşil siqnalindan sonra qəflətən sarı siqnalы 

yandıqda  

C) Sadalanan hər iki halda  

D) Yalnız yol ayrici qarşisinda  

E) Heç birinə  

120. Süni işıqlandırılan tunelə girərkən sürücü hansı halda işıq cihazlarından düzgün istifadə 

etmişdir?  



A) Faraların yaxın işıqlarını yandırmışdır  

B) Qəza işıqlarını yandırmışdır  

C) Qabarit işıqlarını yandırmışdır  

D) Faraların uzaq işöqlarını yandırmışdır   

E) Heç birini yandırmamışdır  

121. Qaydaları kim pozmuşdur?  

  

A) Tramvay və yük avtomobilinin sürücüləри  

B) Tramvay və motosikletin sürücüləri  

C) Yalnız yük avtomobilinin sürücüsü  

D) Heç biri  

E) Hamısı  

122. III qrup əlil sürücü öz qoya bilər avtomobilini hansı yerdə durmağa?  

  

A) Heç birində                 C) Yalnız B   

B) Yalnız A                      D) Hər ikisində                   E) İstədiyin yerdə  

123. Hansı nəqliyyat vasitələri göstərilmiş istiqamətlərdə hərəkətini davam etdirə bilər?  

   

A) Yalnız avtobus                C) Yalnız yük avtomobili və velosiped   

B) Hamısı                            D) Heç biri                 E) Velosiped 

124. Bu məsafələrdən hansı ara məsafəsidir (distansiyadır)?  



  

A) Yalnız A                 C) Yalnız A və C  

B) Yalnız B                 D) Hamısı               E) Yalnız C 

125. Sürücülərdən hansı dayanma qaydasını pozmuşdur?  

  

A) Hər ikisi pozmuşdur                       C) Yalnız B avtomobilinin   

B) Yalnız A avtomobilinin                   D) Hər ikisi pozmayıb             E) Növbə ilə pozublar 

126. Qoşqulu minik avtomobili bu yolda hansı maksimal sürətlə hərəkətini davam etdirə bilər?  

  

A) 70 km/saat                        C) 40 km/saat   

B) 50 km/saat                        D) 80 km/saat                   E) 90 km/saat 

127. Hansı qanaxma insan həyatı üçün daha təhlükəlidir ?  

A) Arterial           B) Hamısı         C) Kapilyar         D) Venoz           E) Heç biri  

128. Düz istiqamətdə hərəkəti davam etdirmək istəyirsinizsə nə etməlisiniz?  

  

A) Ancaq təcili yardım avtomobilinə yol verməlisiniz.  

B) Yolayrıcını birinci keçməlisiniz.   

C) Ancaq qarşıdan gələn avtomobilə yol verməlisiniz   

D) Hər iki avtomobilə yol verməlisiniz  



E) Heç kimə  

129. Minik avtomobili hansı maksimal sürətlə hərəkətini davam etdirə bilər?  

  

A) 90 km/saat                 C) 70 km/saat   

B) 60 km/saat                 D) 110 km/saat            E) 50km/saat  

130. 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  

131. Sola dönmək istəyirsiniz, kimə yol verməlisiniz ?  

  

A) Yalnız piyadalara              C) Avtobusa və piyadalara  

B) Heç kimə                          D) Yalnız avtobusa                 E) Heç kimə   

132. Bu nişanlar nə barədə xəbərdarlıq edir ?  

 

  

A)Şlaqbaumlu dəmiryol keçidinə 150 m metrdən çox qalmasını  

B) Yol işləri görünən yerə 150 m qalmasını  

C) Şlaqbaumsuz dəmiryol keçidinə 50 m qalmasını  

D) Qoruğa yaxınlaşmanı  

E) Körpüyə yaxınlaşmanı  

133. Minik avtomobilinin sürücüsü sola dönmə göstəricisini söndürməlidir :  



 

 

A) Sol zolağa keçdikdən sonra dərhal                     C) Sağ zolağa qayıtdıqdan sonra  

B) Yük avtomobilini ötdükdən sonra                        D) İstədiyi vaxt  

E) Sağ zolağa qayıtmadıqda 

134. 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  

135. Hansı nişanın təsir sahəsində ancaq yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısını almaq üçün səs siqnalı 

verməyə icazə verilir?  

 1 

   

    2   
  

3  
  

A) 1 və 2            B) Ancaq 1           C) Ancaq 2           D) 1 və 3           E) Ancaq 3  

 

136. 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  

137. Hansı halda sutkanın işıqlı vaxtında faraların yaxın işıqlarının yandırılması tələb edilmir?  

A) Dal-dala hərəkət edərkən  

B) Avtobuslarda qrupla uşaq apararkən  

C) Ağırçəkili və iriqabaritli yükləri daşıyarkən  

D) Motosikletdə hərəkət edərkən  

E) Mütəşəkkil dəstədə hərəkət edərkən  



138. Göstərilən yolda neçə hərəkət hissəsi var?  

  

A) İki              B) Bir              C) Dörd               D) Üç              E) Yoxdur  

139. Hansı nişan nəzarət məntəqəsində dayanmadan sonrakı hərəkəti qadağan edir?  

         1                      2                          3 

               
  

A) Ancaq 2           B) Ancaq 1          C) Ancaq 3        D) 2. və 3         E) 1 və 3  

140. Növbəti yolayrıcında göstərilən istiqamətlərdən hansı üzrə hərəkəti davam etdirməyə icazə 

verilir?  

  

A) Hamısı üzrə       B) Yalnız Б         C) Yalnız A və ya Б       D) Yalnız B         E) B və ya C 

141. Döngələrdə sürücü nə etdikdə mərkəzdənqaçma qüvvəsi azalır?  

A) Hərəkət sürətini azaltdıqda                 C) Dönmə radiusunu azaltdıqda  

B) Hərəkət sürətini artırdıqda                 D) Dönmə radiusunu azalıb, sürəti artdıqda  

E) Sürücüdən asılı deyil   

142. Ümumi istifadəli nəqliyyat vasitəsi olmadıqda hansı sürücü dayanma qaydasını pozmuşdur ?  

  

A) Yalnız B avtomobilinin sürücüsü                              C) B və C avtomobillərinin sürücüsü 

B) Heç kim pozmayıb             D) Hamısı pozub            E) A avtomobili 

143. Dəmiryol keçidlərində və onların yaxınlığında ötməyə aid olan məhdudiyyətlər hansılardır ?  

A) Ötmə dəmiryol keçidində və ona 100 metr qalmış məsafədə qadağandır  

B) Ötmə yalnız dəmiryol keçidində qadağandır  



C) Ötmə dəmiryol keçidində ,ona 100 metr qalmış və ondan keçdikdən sonra 100metr məsafədə 

qadağandır  

D) Məhdudiyyət yoxdur  

E) Təhlükə varsa qadağandır  

144. Hansı nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünə hərəkəti göstərilən istiqamətdə davam etdirməyə icazə 

verilir?  

  

A) Yalnız yük avtomobilinin                C) Hər ikisinə icazə verilir   

B) Yalnız minik avtomobilinin             D) Hər ikisinə qadağandır           E) Məhdudiyyət qoyulmayıb  

145. 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  

146. 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  

71. Göstərilən yerlıərdən hansında dayana bilərsiniz ?  

  

A) Heç birində         B) Yalnız A         C) Yalnız B          D) Yalnız B və C          E) Yalnız C   

 

147. Hansı nəqliyyat vasitələrini şəkildəki üsulla duracağa qoymaq olar?  

  

A) Bütün nəqliyyat vasitələrini  



B) Yalnız minik avtomobili və motosikletləri  

C) Tam kütləsi 3,5t-dan çox olan yük avtomobillərindən başqa hamısını  

D) Minik avtomobillərini  

E) Yük avtomobillərini  

148. Hansı istiqamətdə hərəkəti davam etdirmək olar?  

  

A) Bütün istiqamətlərdə                   C) Düz, sola və geriyə  

B) Yalnız sola və geriyə                  D) Yalnız sola                     E) Yalnız sağa  

149. Sola dönmək istəyirsiniz, yol vermək üçün harada dayanmalısınız? 

   

A) Yolayrıcının qabağında nişanlanma xəttinin qarşısında  

B) Nişanın qarşısında.   

C) Yolayrıcında, qırıq-qırıq nişanlanma xəttinın qabağında.   

D) Sürücünün istəyinə görə istənilən yerdə   

E) Nişana 5m məsafədə  

150 Qarşıdan gələn. nəqliyyatın işıqlarından gözü qamaşmış sürücü nə etməlidir?  

A) Qəza siqnalını yandırmalı, hərəkət zolağını dəyişmədən sürətini azaltmalı və dayanmalıdır  

B) Qəza siqnalı yandıraraq sağa keçməli və sürəti azaltmalıdır  

C) Qarşıdan gələn nəqliyyatın sürücüsünə faraların yaxın-uzaq işıqları ilə işarə verməlidir  

D) Səs nsiqnalı verməlidir  

E) Duman əleyhinə faraları yandırmalıdır  

151. Sərnişin götürmək üçün bu yerdə dayanmağa icazə verilirmi?  

   



A) İcazə verilir                                                C) Ayın tək günlərində icazə verilir   

B) Ayın cüt günlərində icazə verilir                D) İcazə verilmir  

E) minik avtomobillərinə icazə verilir  

152. Minik avtomobillərinin istismarı zamanı şinlərin protektorundakı naxışların qalıq hündürlüyü 

ən azı nə qədər olmaлыdır?  

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

153. Göstərilən istiqamətlərdə hansı nəqliyyat vasitələri hərəkətini davam etdirə bilər?  

  

A) Tramvay və minik avtomobili                    C) Velosiped və at arabası  

B) Yük avtomobilindən başqa hamı              D) Velosiped               E) Hamısı 

154. Dönərkən kimə yol verməlisiniz?  

  

A) Piyadalara və velosipedçilərə             C) Yalnız piyadalara  

B) Yalnız velosipedçilərə                        D) Heç kimə                E) Yalnız uşaqlara  

155. Şlaqbaumdan hansı məsafədə dayanmalısınız?  

  

A) 5 m             B) 15 m              C) 20m               D) 1 m                E) 25 m  

156. Körpüyə çıxa bilərsinizmi?  



  

A) Xeyr                                                                   C) Bəli   

B) Bəli, əgər körpüyə birinci çatırsınızsa               D) Minik avtomobili çıxa bilər   

E) Avtobus çıxa bilər 

157. Əgər piyada keçidindən sonra tıxac yaranıbsa nə etməlisiniz?  

A) Piyada keçidinə 5 m qalmış dayanmalı  

B) Piyada keçidində piyadalar yoxdursa keçiddə dayanmalı   

C) Piyada keçidinin qarşısında dayanmalı  

D) Piyada keçidinə 10 m qalmış dayanmalı  

E) Piyada keçidinə 15 m qalmış dayanmalı  

158. Motosikletçinin əl ilə verdiyi siqnal nəyi bildirir?   

 

  

A) Minik avtomobilinə yol vermək üçün dayanmaq istədiyini   

B) Onun sağa dönmək istədiyini   

C) Onun düz getmək istədiyini   

D) Salamlamasını  

E) Sola dönmək istədiyini  

159. Döngələrdə hərəkət sürətini artırdıqda mərkəzdənqaçma qüvvəsinin qiyməti necə dəyişir?  

A) Artır                                        C) Avtomobildən asılıdır  

B) Dəyişmir                                D) Sürətə tərs mütənasib artır  

E) Sürətin kvadratına tərs mütənasib artır  

160. Yolun bu sahəsində minik avtomobilini hansı maksimal sürətlə idarə edə bilərsiniz?  



  

A) 90 km/saat         B) 60 km/saat         C) 100 km/saat          D) 110 km/saat        E) 50 km/saat 

161. Yük, nəqliyyat vasitəsinin qabaritinin qabaq və ya arxa tərəfindən nə qədər kənara çıxarsa, 

işarə edilməlidir?  

A) 1,0 m         B) 0,4 m        C) 2,0 m         D) 2,5 m          E) 5,3 m  

162. Minik avtomobilinin sürücüsü qarşıdan gələn nəqliyyata nə qədər qalmış faraların uzaq 

işıqlarını yaxına keçirməlidir?  

  

A) 150 m-dən az olmayaraq               C) 200 m-dən az olmayaraq  

B) 100 m qalmış                D) Sürücülərin öz istəyinə görə           E) 300 m qalmış 

163. Qoşqulu minik avtomobili hansı maksimal sürətlə hərəkətini davam etdirə bilər?  

  

A) 90 km/s          B) 50 km/s         C) 70 km/s          D) 110 km/s            E) 60 km/s  

164. Yolun hərəkət hissəsinda çəkilmiş rəqəm şəkilli nişanlanma nəyi bildirir ?   

 

  

A) Yolun nömrəsini   

B) Yaxınlıqdakı yolayrıcına qədər məsafəni   

C) Yaxınlıqdakı yaşayış məntəqəsinə qədər olan məsafəni   



D) Aşağı sürət həddini  

E) Yuxarı sürət həddini  

165. Uzun ölçülü nəqliyyat vasitəsinin uzunluğu hansı qiymətdən çox olmalıdır?  

A) 24 m          B) 16 m         C) 14 m         D) 15 m            E) 30 m  

166. Harada geriyə dönmək qadağandır?  

A) Tunellərdə                                             C) Yaşayış məntəqələrində 

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

E) Yol ayrıclarında  

167. 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  

168. Ötmə qadağandır:  

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

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

169. 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  

170. 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  

171. 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  

172. 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  

173. “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 



174. 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 

175. 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  

176. 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  

177. 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  

178. 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  

179. Yük avtomobilinin şininin protektorunun naxışının minimal buraxıla bilən qalıq hündürlüyü nə 

qədər olmalıdır?  

A) 1,0 mm            B) 2,0 mm           C) 1,6 mm          D) 3,0 mm           E) 0,5 mm  

180. 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)  

181.İlin soyuq vaxtında qanaxmanı dayandırmaq üçün rezin qaytan hansı müddətdə bağlanıla bilər? 

A)Yarım saatdan artıq olmayan müddətdə. 

B)Bir saatdan artıq olmayan müddətdə 

C)Vaxt məhdudlaşdırılmır. 

D) İki saatdan artıq olmayan müddətdə 



E) 12 saatdan artıq olmayan müddətdə 

 

182. Burun qanaxması zamanı nə etmək lazımdır? 

A)Zərərçəkəni yarımoturaq vəziyyətə gətirərək başını qabağa əyib onun burun nahiyəsinin soyudulmasını 

təmin etmək lazımdı 

B)Zərərçəkəni yarımoturaq vəziyyətə gətirərək başını arxaya verib onun burun nahiyəsinin soyudulmasını 

təmin etmək lazımd 

C)Zərərçəkəni arxası üstə uzadaraq həkimi çağırmaq lazımdır. 

D) Zərərçəkəni sag böyrü üstə uzadaraq həkimi çağırmaq lazımdır. 

E) Zərərçəkəni sol böyrü üstə uzadaraq həkimi çağırmaq lazımdır. 

 

183. Venoz qanaxmanı necə dayandırmaq lazımdır? 

A)Yaranın üstünə sıxıcı sarğı bağlamaql 

B)Yaradan yuxarı hissədə rezin qaytan bağlamaqla. 

C)Yaradan aşağı hissədə rezin qaytan bağlamaqla. 

D)Yaraya yod vurmaqla 

E) Yaraya yod vurmaqla sarğı bağlamaql 

 

184. İlin isti vaxtında qanaxmanı dayandırmaq üçün rezin qaytan hansı müddətdə bağlanıla bilər? 

A)Bir saatdan artıq olmayan müddətdə 

B)Vaxt məhdudlaşdırılmır. 

C)Yarım saatdan artıq olmayan müddətdə. 

D) 12 saatdan artıq olmayan müddətdə 

E) 24 saatdan artıq olmayan müddətdə 

 

 

185. Arterial qanaxmanı necə dayandırmaq lazımdır? 

A)Yaradan yuxarı hissədə rezin qaytan bağlamaqla. 

B)Yaradan aşağı hissədə rezin qaytan bağlamaqla 

C)Yaranın üstünə sıxıcı sarğı bağlamaqla. 

D) Yaraya yod vurmaqla sarğı bağlamaql 

E) Yaraya yod vurmaqla  

 

186. Şoka düşmüş zərərçəkənə ilk tibbi yardımın göstərilməsi nədən ibarətdir? 

A)Zərərçəkəni uzatmaq, üstünü örtmək, ağrıkəsici vasitələrdən vermək, nəfəsinə və nəbzinə nəzarət etmək. 

B)Zərərçəkəni yarımoturma və ya uzanma vəziyyətinə gətirmək, alnına və başının arxasına soyuq vasitələr 

qoymaq. 

C)Üzünə soyuq su vurmaq, üzünün dərisini güclü ovuşdurmaq, burnuna ammiak spirti yaxınlaşdırmaq. 

D) Zərərçəkəni uzatmaq, ağrıkəsici vasitələrdən vermək, nəfəsinə və nəbzinə nəzarət etmək. 

E) Zərərçəkəni uzatmaq, üstünü örtmək,  

 

187. Huşitirmə zamanı zərərçəkənə ilk tibbi yardımın göstərilməsi nədən ibarətdir? 

A)Zərərçəkəni uzadıb ayaqlarını azca qaldırmaqdan. 

B)Zərərçəkəni uzadıb başını qaldırmaqdan. 

C)Zərərçəkəni otuzdurmaqdan. 

D) Zərərçəkəni üzü üstəuzadımaq 

E) Zərərçəkəni uzadıb ayaqlarını aralamaq qaldırmaqdan 

 

188. Ətrafların çıxıqı zamanı zərərçəkənə ilk tibbi yardımın göstərilməsi nədən ibarətdir? 

A)Ətrafı zədələnmədən sonrakı vəziyyətdə təsbit (fiksə) etməklə zədələnən oynağın üzərinə buz və ya 

soyuq su qoymaq. 



B)Çalışmaq lazımdır ki, çıxıqı yerinə salmaq və ətrafı təsbit (fiksə) etmək. 

C) Ətrafı zədələnmədən sonrakı vəziyyətdə təsbit (fiksə) etməklə zədələnən oynağın üzərinə isti qoymaq. 

D) Ətrafı zədələnmədən sonrakı vəziyyətdə təsbit (fiksə) etməklə zədələnən oynağı bükmək 

E) Zədələnən oynağın üzərinə buz və ya sərin su qoymaq. 

 

189. Xarici zədə əlamətləri görünməyən və huşsuz vəziyyətdə olan, ürək-ağ ciyər reanimasiyası keçirmiş 

zərərçəkənə hansı "bərpa edici" vəziyyəti vermək lazımdır? 

A)Böyrü üstə uzadıb ayaqlarını dizdən bükmək. 

B)Başının altına döşəkcə qoyub arxası üstə uzatmaq. 

C)Üzü üstə uzadıb əllərini alnının altına qoymaq. 

D) Zərərçəkənin başını qabağa vermək 

E) Zərərçəkən sol  böyrü üstə uzatmaq. 

 

190. "Ağızdan-ağıza" ağ ciyərlərin süni tənəffüsü zamanı lazımdır: 

A)Zərərçəkənin başının arxaya verilmiş vəziyyətində çənəsini qabağa çəkmək. 

B)Zərərçəkəni böyrü üstə uzatmaq. 

C)Zərərçəkənin başını qabağa vermək 

D) Zərərçəkəni arxası üstə uzatmaq. 

E) Zərərçəkən sol  böyrü üstə uzatmaq. 

 

191. Nəfəsi və ürək fəaliyyəti dayanaraq huşsuz vəziyyətə düşmüş zərərçəkənə ilk tibbi yardım hansı 

ardıcıllıqla göstərilməlidir? 

A)Nəfəs yollarının boşaldılması, ağ ciyərlərin süni nəfəsləndirilməsi, ürəyin xaricdən massajı. 

B)Ağ ciyərlərin süni nəfəsləndirilməsi, ürəyin xaricdən massajı, nəfəs yollarının boşaldılması. 

C)Ürəyin xaricdən massajı, nəfəs yollarının boşaldılması, ağ ciyərlərin süni nəfəsləndirilməsi. 

D) Ürəyin xaricdən massajı. 

E) Ağ ciyərlərin süni nəfəsləndirilməsi 

 

192. 

.  

Göstərilən nizamlayıcının siqnalı nəyi bildirir? 

 

A).Sürəti azaldın                                      B).Sürəti dəyşməyin 

D)Durun                                                  C).Sürəti artırın 

E)Avtomobili kənara verin 

 

 

 

 

 



 

193. 

 

Göstərilən nizamlayıcının siqnalı nəyi bildirir 

 

A). Dayanın                                                     B).Sürəti dəyşməyin 

D)   Sürəti azaldın                                          C).Sürəti artırın 

E)Avtomobili kənara verin 

 

194. 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. 

 

195. Yaşayış məntəqələrində sutkanın qaranlıq vaxtı yolun süni işıqlandırılmış sahələrində hərəkət edərkən 

hansı işıq cihazlarından istifadə olunmalıdır? 

A) Ancaq yaxın işıqlardan                             B) Ancaq uzaq işıqlardan  C)İşıqlardan istifadə  

D) Yaxın işıqlardan və ya qabarit işıqlardan   E) Ancaq qabarit işıqlardan    

 

196. Süni işıqlandırılan tunelə daxil olduqda hansı xarici işıq cihazları yandırılmalıdır? 

A) Yaxın və ya uzaq işıqlar    C) Ancaq qabarit işıqlar   D) Yaxın işıqlar və ya qabarit işıqlar 

B) Xarici işıq cihazlarının qoşulmasına ehtiyac yoxdur.  E) 

 

197. Qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsinə azı nə qədər qalmış uzaq işıqlar yaxın işıqlara keçirilməlidir? 

A) 150 m.                   B)100                    C)300               D)50                    E) Sürücü özü təyin edir. 

 

198. Gözləri işıqdan qamaşan sürücü hərəkət zamanı nə etməlidir? 

A) Qəza işıq siqnalını qoşmalı və hərəkət zolağını dəyişmədən sürəti azaldaraq nəqliyyat vasitəsini 

dayandırmalıdır 

B) Səs siqnalı verib dayanmalıdır.             C) Sağa dönüb dayanmalıdır 

D)Hərəkətini davam etdirməlidir                E)Dərhal dayanmalıdır 

 

199. Yük nəqliyyat vasitəsinin qabaritindən yan tərəfə hansı ölçüdən çox çıxdıqda xüsusi tanınma nişanı ilə 

işarələnməlidir? 

A) 0,4 metrdən çox.                 C) 0,8 metrdən çox.                E) 2m  metrdən çox. 

B) 0,6 metrdən çox.                 D) 1m  metrdən çox. 

 

200. Hansı nasazlığın yaranması zamanı hətta təmir və ya duracaq yerinə kimi hərəkəti davam etdirmək 

qadağandır? 

A) Hidravlik tormoz ötürücüsündə hermetiklik pozulduqda.C) Amortizator nasaz hala düşdükdə.B) 

Şinlərin zədə almaları nəticəsində kord çılpaqlaşdıqda. D) Duracaq tormoz sisteminin ilişmə mexanizmi 

işləməyəndə. 



E)Təkələrin normadan çox yeyilməsində 

 

201. Sərt birləşdirici ilə yedəyə alınan avtobusda sərnişinlərin daşınmasına icazə verilir? 

A)Qadağandır.               C) İcazə verilir.                  D)Ancaq kiçik sürətlərdə 

B) İcazə verilir, ancaq sutkanın işıqlı vaxtı                E)Ancaq sag kənar zolaqda 

202. Elastik yedəyə alma halında birləşdirici hissə nəqliyyat vasitələri arasında nə qədər məsafənin 

qalmasını təmin etməlidir? 

A) 4 metrdən 6 metrə qədər                 C) 4 metrə qədər.   D) 3 metrə qədər. 

B) Qaydalar bu məsafəni təyin etmir     E) 7 metrə qədər. 

 

203. Hansı hallarda elastik yedəyə alma qadağan edilir? 

A) Ancaq buzlu yol şəraitində.   B) Ancaq məhdudiyyətli görünmə şəraitində 

C) Ancaq dağ yollarında             D) Ancaq böyük sürətlərdə                                     

 E)Sadalanan bütün hallarda.    

 

204. Yük qoşqusunda adamların daşınmasına icazə verilir? 

A) Qadağandır.      B) İcazə verilir, ancaq oturacaq yerləri olduğu halda. 

C) İcazə verilir, əgər onlar yükü müşayiət edirlərsə  D ) İcazə verilir, ancaq kiç sürətlərdə  

E) İcazə verilir, ancaq sag solaqda hərəkət etdikdə   

 

205. Hansı sürücü Qaydaları pozur? 

.  

A) Yük avtomobilinin və traktorun sürücüləri. B) Ancaq minik avtomobilinin sürücüsü. 

  

C)Ancaq traktorun sürücüsü.  D) Heç bir sürücü. E) Bütün sürücülər  

 

206. Əgər avtomobiliniz texniki səbəblərə görə saatda 50 kilometrdən az sürətlə hərəkət edirsə, Sizə 

avtomagistralda hərəkət etməyə icazə verilir? 

A) Qadağandır B) İcazə verilir, ancaq kənar sağ zolaqda. C) İcazə verilir. 

D)    İcazə verilir, ancaq orta zolaqda         E) İcazə verilir, sag kənar sağ zolaqda 

 

207. Avtomagistralda hərəkət edərkən Siz dayana bilərsiniz: 



 
 

A) Ancaq 500 metrdən sonra, xüsusi meydançada. B) Hərəkət hissəsində, istənilən yerdə. 

C)Hərəkət hissəsinin kənarını göstərən nişanlanma xəttindən sağda, istənilən yerdə. 

D)    Ancaq 200 metrdən sonra, xüsusi meydançada         E)   Ancaq 1500 metrdən sonra, xüsusi 

meydançada                                              

 

208. Hansı sürücü geriyə dönmə qaydasını pozur? 

 
 

A) Ancaq minik avtomobilinin sürücüsü. B) Ancaq təmir və ya təmizlik işi görən yük avtomobilinin 

sürücüsü. 

C) Hər ikisi pozur     D) Heç biri pozmur   E) 

 

209. Nizamlanmayan piyada keçidinin qarşısında dayanaraq onun görünməsini bağlayan nəqliyyat 

vasitəsinə yaxınlaşarkən, Siz hansı halda hərəkəti davam etdirə bilərsiniz? 

A) Ancaq dayanmış nəqliyyat vasitəsinin qarşısında piyadaların olmadığını yəqin etdikdən sonra.  

B)Ancaq piyada keçidi qarşısında dayandıqdan sonra.C) Ancaq səs siqnalı verdikdən sonra. 

D) Bütün hallarda                                                       E) Ancaq piyada keçidi qarşısında 1m məsafədə 

dayandıqdan sonra 

 

210. 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. 

 

211.Siz sağa dönəcəyiniz halda nə etməlisiniz? 

 

  



 
 

A)Bütün piyadalara yol verməlisiniz.   B) Ancaq nizamlanmayan piyada keçidində olan piyadaya yol 

verməlisiniz. 

C)Ancaq dönəcəyiniz yolda olan piyadalara yol verməlisiniz.     D)Siz üstünsiniz 

E)Şəritə görə qərar qəbul etməlisiniz 

 

212. Sağa dönərkən Siz yol verməlisiniz: 

 

 
A)Piyadalara və velosipedçiyə  B) Ancaq velosipedçiyə.  C) Ancaq piyadalara. 

D) Heç kimə                              E)Siqnal verib keçməlidir 

 

213. Siz düzünə hərəkət etdiyiniz zaman: 

 

 
  A)Ancaq motosikletə yol verməlisiniz.  B) Üstünlüyə maliksiniz. C) Ancaq avtomobilə yol    

verməlisiniz. 

 D) Hər iki nəqliyyat vasitəsinə yol verməlisiniz. E)heç kimə yol verməməlisiniz 

 

214. 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 

 

215. Avtomagistralda motosikleti idarə edərkən hansı maksimal sürətlə hərəkət edə bilərsiniz? 

A) 90 km/s. B) 80 km/s.   C) 100 km/s.    D) 110 km/s.   E) 70km/s. 

216. Hansı şəkildə ayırıcı zolağı olan yol göstərilib? 

 

 
A) Ancaq sağda.                       B) Ancaq solda      E)  ) Ancaq soldakı şəkilin sag tərəfində                  

C)Hər ikisində.                          D) Heçbirində 

 

217. Bu yolda neçə hərəkət zolağı vardır? 

 

 
 

A)Dörd        B)iki           C)Üç      D)Bir          E)Altı 

 

218. 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. 

 

219. 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. 

 



220. 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.       

 

 

 

 

 

 


