Gigiyena

Qida gigiyenası
1) Süddə olan zülalının fərqləndirici xüsusiyyəti hansı mineral maddənin
birləşməsi ilə bağlıdır?
A) Kalsiumla
B) Kaliumla
C) Dəmirlə
D) Maqneziumla
E) Natriumla
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
2) 4 ayından yuxarı olan körpələrin orqanizminin hansı mineral maddəyə olan
tələbatını süd tam ödəyə bilmir?
A) Fosfor
B) Maqnezium
C) Kobalt
D) Dəmir
E) Ftor
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
3) Südün bakterisid xassələrinin təsirinin davamlılığı əsasənnədən asılıdır?
A) Avtomatlaşdırılmış və mexanikləşdirilmiş üsulla südün alınmasından
B) Soyuma temperaturundan
C) Uzun müddət saxlanmasından
D) Filtrasiyanın şərait və keyfiyyətindən
E) İlkin bakterioloji çirklənməsindən
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
4) Süd istehsalında gigiyenik cəhətdən hansı əsas göstəricisinə nəzarət olmalıdır?
A) Quru qalıq
B) Temperaturu
C) Yağların miqdarı
D) Turşuluğu
E) Sıxlığı
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
5) Pasterilizə olunmuş südün qəbulundan sonra hansı xəstəlik əmələ gələ bilər?
A) İersinioz

B) Stafilokokklu toksikoz
C) Sarılığ
D) Eşerixioz
E) Botulizm
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
6) Süddə hansı mineral maddə azdır?
A) Kalsium
B) Dəmir
C) Magnium
D) Fosfor
E) Natrium
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
7) Ət hansı qida maddəsinin mənbəyi sayılmır?
A) Yağlar
B) Vitaminlər
C) Zülallar
D) Minerallar
E) Karbohidratlar
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
8) Təzə ətin qida dəyəri nədən asılıdır?
A) Ətin yetişmə prosesinin düzgün aparılması
B) Ətin sortu
C) Cəmdəyin vaxtında qansızlaşdırması
D) Ətin düzgün soyudulması
E) Heyvanın köklüyündən
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
9) Hansı helmintoz zamanı ət texniki utilizasiya prosesinə məruz qalır?
A) Teniidoz
B) Finnoz
C) Exinokokkoz
D) Fassiolyoz
E) Trixinellyoz
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
10) Trixinellyozla yoluxmuş ətin gigiyenik rəyi necə olmalıdır?
A) Heyvan yemində istifadə
B) Məhdudiyyətsiz olaraq qida qəbulu üçün yararlıdır

C) Yarımfabrikatlarda istifadə
D) Zərərsizləşdirmədən sonra qida üçün icbari qaydada qəbulu
E) Qida üçün yararlı deyil
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
11) Tərkibində hansı maddənin artıq olduğuna görə bişmiş kolbasalar xüsusən
tez xarab olan ərzaqlara aiddirlər?
A) Mineral maddələr
B) Nitritlər
C) Su
D) Karbohidratlar
E) Yağlar
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
12) Bişmiş kolbasaların tərkibində nitritlərin miqdarı neçə mq/kq-dan artıq
olmamalıdır?
A) 30 mq/kq
B) 20 mq/kq
C) 10 mq/kq
D) 50 mq/kq
E) 40 mq/kq
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
13) Qarayara ilə yoluxmuş heyvanların ətinə dair hansı gigiyenik rəy verilir?
A) Termik emal olunduqdan sonra icbari qida məhsulu kimi qəbul oluna bilər
B) Qida üçün yararlı deyil, məhv olunmalıdır
C) Qida üçün yararlı deyil, heyvan yemi kimi istifadə olunmalıdır
D) Qida üçün yararlı deyil, texniki emala məruz qalmalıdır
E) Konserva hazırlana bilər
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
14) Dabaqla xəstələnmiş heyvanların ətinə dair hansı gigiyenik rəy verilir?
A) Konserva hazırlana bilər
B) Termik emal olunduqdan sonra icbari qida məhsulu kimi qəbul oluna bilər
C) Qida üçün yararlı deyil, məhv olunmalıdır
D) Qida üçün yararlı deyil, texniki tullantıya məruz qalmalıdır
E) Qida üçün yararlı deyil, heyvan yemi kimi istifadə olunmalıdır
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
15) Balığın spesifik zülalı hansıdır?
A) Miozin

B) Albumin
C) Qlisin
D) Kazein
E) İxtulin
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
16) Duzlu balığın qüsurlarının əlaməti hansıdır?
A) Rəngi
B) Fuksin (qırmızıtəhər)
C) Qoxusu
D) Qaralması
E) Paslığı
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
17) Kolbasa məhsullarının termik emalının effektivliyinə nəzarət zamanı hansı
göstəricinin yoxlanılması vacıbdir?
A) Mikrob sayı
B) Farşda olan pH
C) Koli-titri
D) Turş fosfataza
E) Peroksidaza
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
18) Dövlət standartına uyğun +2-dən +6 oC-dək temperatur şəraitində adi
qablaşdırmada bişmiş kolbasaların saxlama müddəti neçə saat olur?
A) 36 saat
B) 18 saat
C) 20 saat
D) 48 saat
E) 72 saat
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
19) Balığın orqanoleptik xüsusiyyətinin yoxlanılmasından ötrü “ bıçaq” və ya
"məftil” alətindən istifadə olunması hansı göstəricinin təyin edilməsi üçün
məqsədəuyğundur?
A) Qoxusu
B) Rəngi
C) Dadı
D) Konsistensiyası
E) Xarici görünüşü
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

20) Difillobotriozun profilaktikası zamanı radikal tədbir hansıdır?
A) Duzlanıb hisə verilməsi
B) Balığın dondurulması
C) Konservaların hazırlanması
D) Nazik doğranıb, yastılanmış halda qızardılması
E) Balıqyetişdirmə hövzələrin çirklənməsinin qarşısını almaq
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
21) Enli lentvari pleroserkoidlərlə yoluxmuş balığın gigiyenik rəyi hansı
olmalıdır?
A) Texniki emaldan sonra qəbul oluna bilər
B) Duzlu su ilə yuyulduqdan sonra qidaya yararlı sayıla bilər
C) Qida üçün yararlı deyil, texniki emaldan sonra qəbul oluna bilər
D) Sanitar-baytar nəzarəti keçirdikdən sonra heyvanların qidası kimi istifadə oluna
bilər
E) Konservaların hazırlanması
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
22) Soyuq hisə verilmiş balıq məhsullarının xüsusiyyətləri hansıdır?
A) Qoxusu
B) Duzun miqdarının çoxluğu,nəmliyin azlığı
C) Duzun miqdarının azlığı, nəmliyin çoxluğu
D) Dadı
E) Nəmliyin və duzun çox miqdarda olması
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
23) İsti hisə verilmiş balıq məhsullarının xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Duzun miqdarının çoxluğu, nəmliyin azlığı
B) Dadı
C) Nəmliyin və duzun çox miqdarda olması
D) Qoxusu
E) Duzun miqdarının azlığı, nəmliyin çoxluğu
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
24) Termik emal prosesində balıq kulinariya məmulatlarının daxilində olan
temperatur neçə dərəcədən aşağı olmamalıdır?
A) 40 °C
B) 70 °C
C) 100 °C
D) 60 °C
E) 80 °C

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
25) Meyvə və tərəvəzlər hansı qida maddələrin mənbəyi sayılır?
A) Nişasta
B) Karbohidratlar, qida liftləri, vitaminlər, mineral maddələr
C) Duzlar
D) Zülallar, qida liftləri, vitaminlər
E) Zülallar, yağlar, karbohidratlar
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
26) Hansı bitki məhsulların tərkibində 20%-dən çox zülal var?
A) Çörək
B) Paxlalılar
C) Tərəvəz
D) Meyvə
E) Yağlar
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
27) B qrup vitaminləri neçə faizli unda daha çox olur?
A) 5%
B) 20%
C) 75%
D) 15%
E) 10%
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
28) Unun nəmliyi neçə faizdən artıq olmamalıdır?
A) 20%
B) 40%
C) 5%
D) 10%
E) 15%
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
29) Hansı vitamin dənli bitkilərin ərzaqlarında olur?
A) B qrupu
B) C
C) E
D) A
E) D

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
30) Yulaf yarmasında 15,5 % nəmlik olduqda nəyə məruz qalmalıdır?
A) Texniki tullantı kimi hesabdan silinir
B) Utilizasiya olunmalıdır
C) Saxlanıla bilər
D) Təcili realizasiya olunmalıdır
E) Qida üçün məhdudiyyət qoyulmadan yararlıdır
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
31) Pişikotu qoxulu, yapışqanlı, iç hissəsi tündrəngli olan çörək nəyə məruz
qalır?
A) Qurudulur
B) Texniki emala qaytarılır
C) Məhv olunur
D) Satişa qoyulur
E) Heyvan yemi üçün istifadə olunur
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
32) Yeyinti məhsulları sənayesi müəssisələrində hansı ərzaqlar vitaminləşdirilir?
A) Qatıq, xama
B) Buğda unu, süd, marqarin
C) Kolbasa məmulatları, şokolad
D) Pendir, qənnadı məmulatları
E) Yağlar
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
33) Daha çox sanitar-epidemioloji təhlükəsi olan ərzaq hansıdır?
A) Yağlı kremli məmulatlar
B) Bişmiş kremli məmulatlar
C) Marqarin yağlı kremli məmulatlar
D) Yumurta ağı ilə çalınmış kremli məmulatlar
E) Kərə yağlı kremli məmulatlar
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
34) Konservləşdirilmiş qablarda askorbin turşusunun parçalanması hansı halda
baş verir?
A) Mühitin neytral reaksiyası
B) Mühitin turş reaksiyası
C) Mühitin qələvi reaksiyası
D) Yüksək temperaturda saxlanma halında
E) Aşağı temperaturda saxlanma

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
35) Konservləşdirilmiş qablarda mikrobioloji bombajı törədən səbəb nədir?
A) Saxlama müddəti
B) Qabın divarlarına turş mühitin təsiri
C) Qabın germetikliyinin pozulması
D) Qalıq mikrofloranın inkişafı
E) Saxlama şəraiti
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
36) Qida məhsullarının gigiyenik ekspertizasında əsas məqsəd nədən ibarətdir?
A) Məhsulun satış şəraiti
B) Məhsulun epidemioloji və toksikoloji təhlükəsizliyi
C) Məhsulun orqanoleptik, fiziki-kimyəvi və bakterioloji göstəriciləri
D) Ərzağın qida dəyəri və sağlamlıq üçün təhlükəsizliyi
E) Məhsulun keyfiyyətinə görə dövlət standartlarına uyğun gəlməsi
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
37) Qida məhsulların təhlükəsizliyi tərkibində hansı maddələrin olmaması ilə
səciyyələnir?
A) Turşular
B) Qida maddələri
C) Bioloji aktiv əlavələr
D) Su
E) Yad maddələrin
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
38) İdarələrin yeməkxanasında hər 1000 işçisinə düşən oturaq yerlərin sayı nə
qədər olmalıdır?
A) 200
B) 150
C) 100
D) 180
E) 250
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
39) İdarələrin yeməkxanalarında bişirilən hazır yeməklər neçə saat ərzində
satışa qoyulur?
A) 4-6 saat
B) 8-10 saat
C) 6-8 saat

D) 2-3 saat
E) 1-2 saat
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
40) Qida müəssisələrində istehsalat otaqların düzgün yerləşdirilməsi üçün əsas
prinsip nədir?
A) Istehsalat sexlərinə daxil olduqda dezinfeksiyaedici “ ayaqaltısının” olması
B) Temperatur rejimi
C) Soyuducu cihazların səmərəli yerləşdirilməsi
D) İş personalı üçün sanitar-keçirici tipli otaqların ayrılması
E) Texnoloji prosesin ardıcıllıqla gedişatı
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
41) İnkişaf prosesi davam edən orqanizm üçün qida məhsullarının zülal
komponentini ən əsas hansı anlayış əsk etdirir?
A) Qida dəyəri
B) Bioloji dəyəri
C) Keyfiyyəti
D) Enerji dəyəri
E) Bioloji effektivliyi
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
42) Südün hansı miqdarında bağırsaq çöplərinin olmaması onun pasterizasiya
effektivliyini əks edir?
A) 2 sm³
B) 10 sm³
C) 3 sm³
D) 8 sm³
E) 6 sm³
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
43) Ətin yetişmə prosesini səciyyələndirən anlayış hansıdır?
A) Karbohidrat sistemində əhəmiyyətli dəyişiklərə gətirib çıxaran qlikoliz
fermentlərinin daha aktiv təzahür etdiyi avtoliz prosesin ilkin mərhələsi
B) Lipazanın təsiri altında yağ maddələrinin biokimyəvi çevrilmələr prosesi
C) Proteazanın təsiri altında zülallı maddələrdə biokimyəvi çevrilmələr prosesi
D) Zülalların parçalanması
E) Mikroorqanizmlər və onların fermentlərinin iştirakı ilə baş verən ət toxumalarının
parçalanma prosesi
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

44) Süd zülalına nə aiddir?
A) Qlisin
B) Metionin
C) Kazein
D) Lizin
E) Fenilalanin
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
45) Südturşulu içkilərin müalicəvi effektliyi onların tərkibində olan hansı
maddədən asılıdır?
A) Askorbin turşusundan
B) Dəmirdən
C) Südturşulu bakteriyalardan
D) Zülallardan
E) Kalsiumdan
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
46) Südün pasterizə olunma effektivliyinin əsas göstəricisi hansıdır?
A) Turşuluğu
B) Koli-titr
C) Laxtalanma sınağı
D) Mikrobların sayı
E) Peroksidaza sınağı
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
47) Südün pasterizasiya effektivliyi hansı şərtdən asılı deyil?
A) İlkin bakterial çirklənməsindən
B) Filtrasiya zamanı təmizlənmənin keyfiyyətindən
C) Termik emalın temperaturundan
D) Termik emalın müddətindən
E) Südün sıxlığından
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
48) Hansı xəstəliklə yoluxmuş heyvanların südü qida üçün şərti yararlı sayılır?
A) Brusellyoz
B) Iri buynuzlu heyvanların taun xəstəliyi
C) Mastit
D) Vərəm
E) İnfeksion sarılıq
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

49) Fermada aparılan südün ilkin emalının tədbirlərindən biri hansıdır?
A) 0C -ə qədər soyudulması
B) Normalaşma
C) Filtrasiya
D) Pasterizə olunması
E) Qaynadılma
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
50) Süd zavodunda südün emalı zamanı bakterioloji çirklənmənin az miqdarda
olmasını təmin edən mütləq mərhələ hansıdır?
A) Normalaşdırılması
B) Qurudulması
C) Nəql olunması
D) Qablaşdırılması
E) Yüksək temperaturda emalı
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
51) Əvəzedilməz aminturşuların tam tərkibi ətin hansı zülalında yoxdur ?
A) Kollagen
B) Aktin
C) Qlobulin
D) Miogen
E) Miozin
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
52) Ətin ilkin emalı zamanı hansı mərhələ sanitar baxımdan vacib deyil?
A) Cəmdəyin qandan təmizlənməsi
B) Heyvanın kəsilməsindən əvvəlki vəziyyət
C) Ətin yetişməsi
D) Eventrasiyası
E) Dondurulması
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
53) Ətin tərkibində olan azotsuz ekstraktiv maddələrdən biri hansıdır?
A) Anserin
B) Kreatin
C) Karnozin
D) Süd turşusu
E) Purin əsasları
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

54) Ətin tərkibində olan azotlu ekstraktiv maddələrdən biri hansıdır?
A) Süd turşusu
B) Qlükoza
C) Qlikogen
D) Dəmir
E) Purin əsasları
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
55) Ət hansı mineral maddənin mənbəyi sayılır?
A) Natrium
B) Kalsium
C) Dəmir
D) Ftor
E) Maqnezium
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
56) Mikroskopik müayinə zamanı ətdən götürülmüş yaxmada nə təyin olunur?
A) Bakteriyaların hansı növə aid olunması
B) Bakteriyaların ümumi miqdarı (kokklar və çöplər)
C) Yad maddələrin
D) Yağlar
E) Duzlar
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
57) Finnoz əti zərərsizləşdirilməsi üçün üsullardan hansı istifadə olunur?
A) Qaynar hisə verilməsi
B) Soyuq hisə verilməsi
C) Konservləşdirilməsi
D) Qurudulması
E) Yüksək temperaturda emalı
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
58) Trixinellyoz ilə insan hansı ətdən yoluxa bilər?
A) Toyuq əti
B) Quzu əti
C) Mal əti
D) Ov quşların əti
E) Donuz əti
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

59) Kolbasa emal olunan zaman farşda mikrofloranın inkişafına səbəb olan
amillərdən biri hansıdır?
A) Yüksək yağlılıq
B) Ətin qidalanma üçün yararsızlığı
C) Ətin aşağı sortlu olması
D) Xörək duzunun çox miqdarda olması
E) Yüksək nəmlik
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
60) Kolbasa məhsullarının istehsal zamanı texnoloji prosesin hansı xüsusiyyətinə
ciddi sanitar nəzarət tələb olunur?
A) Nitritlərin istifadəsi
B) Termik emal zamanı məmulatın daxilində olan müəyyən hərarətə çatmağın
vaciblıiyi
C) Doldurulması və bağlanması
D) Farşın uzun müddət yetişməsi
E) Nişastadan istifadə olunması
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
61) Adıçəkilən zülallardan hansı balıq zülalına aid deyil?
A) Kollagen
B) Albumin
C) Elastin
D) İxtulin
E) Nukleoproteinlər
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
62) Balıq və balıq məhsullarının tərkibində olan əsas vitamin hansıdır?
A) Fol turşusu
B) D vitamini
C) E vitamini
D) K vitamini
E) C vitamini
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
63) Ətin tərkibində olan azotsuz ekstraktiv maddə hansıdır?
A) Karnozin
B) Qlükoza
C) Kreatin
D) Purin əsasları
E) Dəmir

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
64) Balığın yüksək keyfiyyətini təmin edən tədbirlərə hansı aid deyil?
A) Tutulandan sonra təxirə salınmadan soyudulması
B) Təcili qansızlaşdırılması
C) Buzunun düzgün əridilməsi
D) Tez öldürülməsi və içalatının təmizlənməsi
E) İstehlakçıya çatdırılana qədər soyuq rejimdə saxlanılması
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
65) Balıq hansı xəstəliyin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər?
A) Opistorxoz
B) Askaridoz
C) Ornitoz
D) Trixinellyoz
E) Exinokokkoz
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
66) Preservlərin istehsalında gigiyenik baxımdan əsas xüsusiyyətlərdən biri
hansıdır?
A) Ədviyyatlardan istifadə olunması
B) Saxlanılma şəraiti
C) Qermetik qablaşdırma
D) Bağlanması
E) Duzlaşma
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
67) Dənli məhsullar qidalanmada hansı maddələrin mənbəyi kimi əsas yer
tuturlar?
A) C vitamini
B) Xolesterin
C) Bitki zülalı
D) Triptofan
E) Yağlar
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
68) Dənli məhsulların tərkibini əsasən nə təşkil edir?
A) Qlikogen
B) Pektin
C) C vitamini
D) Nişasta
E) Şəkər

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
69) Hazır məmulat və xammalın stafilokoklarla çirklənməsinin qarşısının
alınması üçün qənnadı məhsulları sənayesində aparılan əsas tədbir hansıdır?
A) Qida əlavələrinin istifadəsinə qoyulan nəzarət
B) Saxlama şəraiti
C) Irinli yarası olan işçilərin işdən kənarlaşdırılması
D) Ədvalardan istifadə etmə
E) Daşınma zamanı sanitar qaydalarına qoyulan nəzarət
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
70) Qənnadı məmulatları sənayesi müəssisələrində həkim hansı vacıb tədbiri
həyata keçirir?
A) Müəssisənin sanitar vəziyyəti və işçilərin istehsalat və şəxsi gigiyena qaydalarına
qoyulan nəzarət
B) Gəmiricilər və həşaratlara qarşı qoyulan nəzarət
C) Müəssisədə istehsal olunan məhsullarla qida zəhərlənmələrinin aradan
qaldırılması
D) Qida zəhərlənmələrinin güclü oyanış zamanı təxirə salınmaz tədbirlərin
planlaşdırılması
E) Laborator nəzarətin təşkili
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
71) Qablaşdırılmış konservlərin gigiyenik ekspertizası zamanı hansı müayinə
daxil edilmir?
A) Orqanoleptik xüsusiyyətlərinin təyini
B) Müəssisənin sanitar-gigiyenik rejiminin öyrənilməsi
C) Fiziki-kimyəvi göstəricilərinin təyini
D) Qabların qermetik olmasının təyini
E) Bakterioloji müayinə
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
72) Konserv qablarının bombajının hansı növündə onların qida üçün
istifadəsinə yol verilmir?
A) Fizioloji
B) Bakterioloji
C) Orqanoleptik
D) Fiziki
E) Ekoloji
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

73) Qida məhsullarının keyfiyyətinə qoyulan əsas gigiyenik tələblərdən biri
hansıdır?
A) Saxlamağa davamlığı
B) Saxlama müddəti
C) Turşuluğu
D) Təhlükəsizliyi
E) Nəmlıyi
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
74) Qida məhsulların ekspertizasını aparan həkim hansı müayinəni həyata
keçirmir?
A) Sənədlərlə tanışlıq
B) Nümunənin orqanoleptik müayinəsinin aparılması
C) Məhsulun bir partiyasına baxış
D) Laborator müayinəsinin aparılması
E) Ekspertiza aktının hazırlanması
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
75) Planlı gigiyenik ekspertiza zamanı qida məhsulunun keyfiyyətinin
qiymətləndirilməsinin əsas etaplarından biri hansıdır?
A) Müvafiq gigiyenik normativlərlə tanışlıq
B) Laborator müayinə üçün nümunənin götürülməsi, laborator müayinə
C) Əhəmiyyəti yoxdur
D) Aktın tərtib olunmasında digər səlahiyyətli orqanların iştirakı
E) Hər hansı bir etapın vacıb olması
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
76) Planlı gigiyenik ekspertiza zamanı əsas sənədlərdən biri hansıdır?
A) Cərimə aktı
B) Sanitar pozuntu haqqında protokol
C) Nəqliyyat vasitəsinin qida məhsullarının daşınması haqqında pasportu
D) Sanitar müayinənin aktı
E) Ekspertiza aktı
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
77) Ekspertiza zamanı böyük partiyalarla qablaşdırılmış məhsulun müayinə
üçün seçilən miqdarı nə qədər olmalıdır?
A) 2%
B) Hər 50 kq partiyaya 0,5 kq
C) Hər bir ərzaq üçün dövlət standartına uyğun
D) 10%
E) Müvafiq müəssisə üçün sanitar qaydalara uyğun

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
78) Qida obyektlərinin tikilmə və rekonstruksiyasında həkim nəzarəti zamanı
hansı sənədlərdən biri istifadə edilir?
A) Əhalinin sağlamlığı haqqında qanun
B) Qida məhsullarının keyfiyyətinə dair dövlət standartları
C) Qida məhsullarının qablaşdirilmasına dair sanitar qaydaları
D) Qida obyektləri üçün sanitariya qaydaları və gigiyenik normativlər
E) Əhalinin sanitar-epidemioloji salamatlığı haqqında qanun
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
79) Qida toksikoinfeksiyasının patogenezində əsas rol nədən ibarətdir?
A) Qida məhsulunda inkişaf etmiş canlı mikroblardan
B) Qələvilər
C) pH
D) Ağır metallar
E) Mikrobların çoxalmasından əmələ gələn toksinlər
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
80) Stafilokokk toksikozu zamanı inkubasiya dövrünün müddəti neçə saatdan
azdır?
A) 4 saаt
B) 12 saаt
C) 6 saat
D) 10 saаt
E) 8 saat
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
81) Konserv sənayesində stafilokokkların enterotoksini yalnız hansı dərəcədə
inaktivasiya olunur?
A) Qaynama zamanı
B) Sterilizasiya zamanı (90-100C)
C) Sterilizasiya zamanı (120C - 35 dəq)
D) Sterilizasiya zamanı (112C - 55 dəq)
E) Pasterizasiya zamanı (75-80C)
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
82) Qida zəhərlənmələrini sanitariya həkimi dərhal nə vaxt araşdırmağa
başlayır?
A) Təcili məlumat alınan vaxtdan ertəsi iş günü
B) Qidanın bakterioloji və kimyəvi müayinə zamanı alınan nəticədən sonra

C) Təcili məlumat alınan vaxtdan bir həftə ərzində
D) Təcili məlumat alınandan sonra təxirə salınmadan
E) Təcili məlumat alınan vaxtdan üç sutka ərzində
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
83) Qida zəhərlənmələrini araşdırma zamanı sanitar-həkim kimlə əlaqə
yaratmalıdır?
A) Poliknikanın baş həkimi ilə
B) Zərərçəkmişin işlədiyi yerin müdiriyyəti ilə
C) Gigiyena və epidemiolodiya mərkəzin müdiriyyəti ilə
D) Zərərçəkmişlərə yardım göstərən tibb işçiləri ilə
E) Zərərçəkmişlərin qohumları ilə
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
84) Salmonellyoz infeksiyasının baş verməsi daha çox hansı ərzaqla bağlıdır?
A) Ət və ət məhsulları
B) Qənnadı məhsulları
C) Tərəvəz
D) Meyvələr
E) Yağ və piy məhsulları
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
85) Botulizmi əmələ gətirən törədici hansı növ mikrobdur?
A) Aerob
B) Stafilokokk
C) Streptokokk
D) Viruslar
E) Anaerob
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
86) Botulizm toksinin növünü müəyyən etmək üçün hansı üsuldan istifadə
olunur?
A) Ağ siçanlar üzərində aparılan neytrallaşdırılmış toksin reaksiyası
B) Plazmakoaqulyasiya reaksiyası
C) Hemoliz reaksiyası
D) Fincan hemoliz reaksiyası
E) Aqqlutinasiya reaksiyası
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
87) Bunlardan hansı stafilokokk toksikozların törədicilərinin əsas mənbəyidir?
A) Toyuq

B) Xırdabuynuzlu heyvanlar
C) Iribuynuzlu heyvanlar
D) Balıq
E) Insan
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
88) Diaqnozu təsdiq etmək üçün xəstəyə botulizmə qarşı zərdab nə vaxt
vurulur?
A) Vaxtaşırı
B) Profilaktik
C) Qan götürüləndən sonra
D) Qan götürülməmişdən əvvəl
E) Müalicə zamanı
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
89) Botulizm törədicisi olan qida məhsulunu 15 dəqiqə qaynatdıqdan sonra
orada nə qala bilər?
A) Heç nə
B) Sporlar və toksinlər
C) Mikroblar
D) Sporlar
E) Toksinlər
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
90) Oksidləşmə əleyhinə maddələr hansı hallarda istifadə olunur?
A) Mikrobların inkişafının qarşısını almaqdan ötrü
B) Yağların xarab olmasının qarşısını almaqdan ötrü
C) Dad xüsusiyyətini yaxşılaşdırmaqdan ötrü
D) Konsistensiyasını yaxşılaşdırmaqdan ötrü
E) Südün çürüməməsi üçün
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
91) Kolbasa istehsalı zamanı fosfatidlərdən nədən ötrü istifadə olunur?
A) Dadına görə
B) Konsistensiyasına görə
C) Keyfiyyətinə görə
D) Uzun müddət saxlanılması üçün
E) Qoxusuna görə
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
92) DL50 göstəricisinə əsasən güclü təsirli pestisidlər hansılardır?

A) 1500 mq/kq
B) 50 mq/kq-a qədər
C) 200-1000 mq/kq
D) 1000 mq/kq-dan artıq
E) 50-200 mq/kq
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
93) Orta davamlı pestisidlərin qeyritoksik komponentlərə parçalanma müddəti
nə qədərdir?
A) 1-6 ay
B) 1 il
C) 1 ay
D) 2 ildən artıq
E) 6 aydan 2 ilə qədər
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
94) Meyvə və tərəvəzlər fosforoüzvi pestisidlərlə yol verilən səviyyədən 3-4 dəfə
artıq miqdarda dərmanlayan zaman necə istifadə oluna bilər?
A) 1-2 həftə saxlanmadan sonra qida üçün istifadə olunur
B) Məhdudiyyət qoyulmadan qida üçün istifadə olunur
C) Məhdudiyyət qoyulmadan onlardan mürəbbə, jem, pavidla emal olunur
D) Qabığı soyulandan sonra mürəbbə, jem, pavidlo üçün emal oluna bilər
E) Əhəmiyyəti yoxdur
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
95) Qidalanma gigiyenası baxımından pestisidlərin hansı xüsusiyyəti daha
təhlükəli sayıla bilər?
A) Allerqik xüsusiyyəti
B) Yüksək toksikliyi, ətraf mühitdə davamlığı, orqanizmdə kumulyasiya edilməsi
C) Həll olunması
D) Enterotropizm
E) Xolinesteraz aktivliyi
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
96) Tərkibində dixlordifenil3xloretanın (DDT) miqdarı normadan bir qədər çox
olan südün hansı yolla realizə edilməsi təhlükəsiz olur?
A) Yoqurt üçün istifadə edilməsi
B) Qaynadıldıqdan sonra qidada istifadəsi
C) Məhdudiyyət qoyulmadan qida üçün istifadə olunması
D) Südün hissələrinin bir-birindən ayrılma emalından sonra yağsız kəsmiyin alınması
E) Turş süd məhsulunun alınması üçün

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
97) Obyektlərin radionuklidlərdən tam təmizlənməsi hansı müddət ərzində baş
verir?
A) 10 il ərzində
B) Yarıparçalanmanın 10 mərhələsi ərzində
C) Yarıparçalanmanın 1 mərhələsi ərzində
D) 2 ay
E) 1 il
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
98) İonlaşdırıcı şüalanmanın çirklənməsindən 80 sutka sonra olan ekvivalent
doza qida məhsullarında hansı elementlərlə təyin olunur ?
A) Yod və seziumla
B) Fosfor
C) Yod və stronsiumla
D) Sezium və stronsiumla
E) Kobalt
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
99) Ərzaq məhsullarında pestisidlərin qalıq miqdarları olduğu halda gigiyenik
ekspertiza nəyi nəzərdə tutur?
A) Pestisidlərin kumulyasiya xüsusiyyətlərinin təyini
B) Pestisidlərin insan orqanizminə göstərən daimi təsirinin öyrənilməsi
C) Laborator heyvanlar üzərində toksikoloji müayinənin aparılması
D) Əhalinin xəstələnmə hallarının öyrənilməsi
E) Ərzaq məhsullarında pestisidlərin qalıq miqdarlarının laborator müayinə zamanı
təyini
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
100) Adı çəkilən əlamətlərdən hansı qida zəhərlənmələrinin səciyyəvi
əlamətlərinə aid deyil?
A) Qəfildən başlanması
B) Kütləvi şəkildə olması
C) Təmaslılıq
D) Qısa inkubasiya dövrü
E) Qida qəbulu ilə xəstələnmənin əlaqəsi
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
101) Qida zəhərlənmələrinin qabaqcadan verilən diaqnozu nəyin əsasında
qoyulmur?
A) Epidemioloji anamnez

B) Şübhə doğuran ərzaq məhsulu
C) Xəstəliyin klinik simptomları
D) Laborator müayinəsinin nəticəsi
E) İnkubasiya dövrünün müddəti
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
102) Hansı ərzaq məhsulu botulizmin əmələ gəlməsinin səbəbi deyil?
A) Tərəvəz konservləri
B) Ev şəraitində hazırlanmış (duzlu və hisə verilmiş) donuz əti
C) Ev şəraitində hazırlanmış duzlu balıq
D) İstehsalatda hazırlanmış tomat sousunda olan tərəvəz konservləri
E) Göbələk konservləri
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
103) Adı çəkilənlərdən hansı xüsusiyyət botulizm toksini üçün səciyyəvi deyil?
A) Yüksək temperaturun təsiri nəticəsində inaktivləşməsi
B) Proteolitik fermentlərin təsirinə qarşı davamlılığı
C) Mədə turşuluğuna qarşı davamlılığı
D) Qələvilərin təsiri nəticəsində inaktivləşməsi
E) Qələvilərin təsirinə qarşı davamlılığı
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
104) Ətraf mühitdə botulizmin törədicisi hansı formada ola bilər?
A) Çöplər şəklində
B) Heç bir formada
C) Kapsula formasını almış
D) Toksin halında
E) Veqetativ, sporlar şəklində
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
105) Stafilokokk toksikozunun ən səciyyəvi klinik simptomları hansılardır?
A) Hərarətin qalxması, səpkilik
B) Udqunmanın çətinləşməsi
C) Tez-tez üzücü qusmalar, epiqastr nahiyəsində olan ağrılar
D) İflic olma
E) Baş ağrıları, baş gicəllənməsi
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
106) Botulizmin ən səciyyəvi klinik simptomları hansılardır?
A) Ürəkbulanma, qusma
B) Qıcolma

C) Baş ağrısı, baş gicəllənmə
D) Hərarətin qalxması, səpkilik
E) Görmə qabiliyyətinin pozulması, afoniya (səsin tutulması), udqunmanın
cətinləşməsi
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
107) Adı çəkilənlərdən hansı göbələk qida zəhərlənməsinə səbəb olmur?
A) Muskarin tərkibli göbələklər
B) Solğun zəhərli göbələk
C) Milçəkqıran adlı zəhərli göbələk
D) Quzu göbələyi
E) Zol-zol papaqlı göbələk
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
108) Adıçəkilənlərdən şirinləşdirici qida əlavələrinə hansı aiddir?
A) Saxaroza
B) Fruktoza
C) Saxarin
D) Laktoza
E) Qlükoza
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
109) Mal yemində və qida əlavəsi kimi antibiotiklərdən istifadə zamanı gigiyenik
qaydalara riayət etmədikdə hansı fəsad ola bilər?
A) Altsqeymer xəstəliyi
B) Qida zəhərlənmələri
C) Parkinsonizm xəstəliyi
D) Allerqik reaksiya
E) Peşə zəhərlənmələri
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
110) Hansı qida əlavəsi dadı yaxşılaşdırmır?
A) Yeyinti turşuları
B) Sirkələr
C) Şirin maddələr
D) Natrium qlutaminat
E) Ultramarin
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
111) Antiseptik maddələrə - konservantlara - hansı aid deyil?
A) Sorbin turşusu

B) İndiqokarmin
C) Benzoy turşusu
D) Sulfid turşu
E) Sirkələr
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
112) Pestisidlərlə çirklənmiş qida məhsulları üzərində gigiyenik ekspertiza hansı
halda aparılmır?
A) Müalicə-profilaktik müəssisələrində realizə etmək üçün qida məhsullarının qəbul
olunması halda
B) Qida məhsullarının təsadüfü çirklənməsinə şübhə etdiyi halda
C) Planlı dövlət sanitar nəzarəti qaydası üzrə
D) Tarlada
E) Qida zəhərlənmələri zamanı
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
113) Adı çəkilənlərdən hansı orqanoleptik göstəricilərinə aid deyil?
A) Koli-indeks, koli-titr
B) Rəng
C) Dad
D) Xarici görünüş
E) Qoxu
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
114) Üzlü süddə radionuklidlərin konsentrasiyasının azalmasını hansı
məhsulların alınması ilə əldə etmək olar?
A) Məhv olunması
B) Turşsüdlü məhsulların
C) Qaynadılması
D) Südlü zərdabın
E) Zülal və yağ tərkibli məhsulların (kəsmik, pendir, qaymaq, kərə yağı)
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
115) Qida məhsullarında hansı radionuklidlər gigiyenik cəhətdən
normalaşdırılıb?
A) Sezium-137, stronsium-90
B) Plutonium-239
C) Polonium
D) Kobalt
E) Magnium
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

116) Radionuklidlərlə çirklənmiş ərazidən alınan xammal yüksək temperaturlu
kulinar emalından əvvəl hansı vacib prosesdən keçməlidir?
A) Düzlu suda qalması
B) 10 gün saxlanılması
C) Qabığının təmizlənməsi və zədəli hissələrinin atılması
D) Xırda doğranması və sürtkəcdən keçirilməsi
E) Duzlanması
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
117) Cinsindən asılı olaraq qida maddələri və enerjiyə təlabət neçə yaşından
fərqlənir?
A) 7 yaşından
B) 18 yaşından
C) 11 yaşından
D) 20 yaşından
E) 14 yaşından
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
118) Əmək qabiliyyəti olan əhali üçün qida rasionunda zülalların, yağların və
karbohidratların nisbəti neçə olmalıdır?
A) 1:1:4
B) 1:1:6
C) 1:0,8:5
D) 1:0,8:3
E) 1:1,1:4,8
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
119) Əmək qabiliyyəti olan əhali üçün qida rasionunda ümumi hesabdan heyvan
mənşəli zülallar neçə faiz olmalıdır?
A) 55%
B) 70%
C) 20%
D) 10%
E) 80%
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
120) Əmək qabiliyyəti olan əhali üçün qida rasionunda ümumi hesabdan bitki
mənşəli yağlar nə qədər olmalıdır?
A) 1/4
B) 1/3
C) 1/2

D) 1/5
E) 1/7
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
121) Dəmir insan organizminə hansı təsir göstərir?
A) Sinir sisteminə
B) Hemoglobinin sintezində
C) Qalxanvari vəzə
D) Anti allergik
E) Antiseptik
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
122) Əmək qabiliyyəti olan kişi əhalisi enerjinin sərf olunması ilə əlaqədar neçə
qrupa bölünür?
A) 5
B) 2
C) 6
D) 3
E) 4
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
123) Əmək qabiliyyəti olan qadın əhalisi enerjinin sərf olunması ilə əlaqədar
neçə qrupa bölünür?
A) 3
B) 2
C) 4
D) 6
E) 5
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
124) Zülalların və karbohidratların kalorik əmsalı hansıdır?
A) 4 kkal/q
B) 5 kkal/q
C) 2 kkal/q
D) 3 kkal/q
E) 6 kkal/q
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
125) Yağların kalorik əmsalı hansıdır?
A) 2 kkal/q
B) 3 kkal/q

C) 5 kkal/q
D) 9 kkal/q
E) 6 kkal/q
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
126) Hansı vitaminin çatışmazlığı nəticəsində kalsium və fosforun mübadiləsi
pozulur?
A) E
B) C
C) D
D) B6
E) U
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
127) Hansı vitamin karbohidratların mübadiləsində iştirak edir?
A) U
B) K
C) A
D) C
E) B2
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
128) Yaşlı insanın rasionunda kalsium və fosforun nisbi nə qədər olmalıdır?
A) 1:0,5-0,8
B) 1:1-1,5
C) 1:0,8-1,0
D) 1:1,2-1,5
E) 1:0,8-1,2
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
129) Vitamin çatışmazlığın əlamətləri hansıdır?
A) Qastrit
B) Kolit
C) Xora
D) Enterit
E) Hipovitaminoz
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
130) E vitamini nədə iştirak edir?
A) Hemopoezdə
B) Antioksidant mühafizədə

C) Tənəffüsdə
D) Birləşdirici toxumanın yaranmasında
E) Sümüklərin formalaşmasında
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
131) Hansı vitaminin çatışmazlığı osteoporozu əmələ gətirir?
A) A
B) U
C) B1
D) C
E) D
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
132) E vitaminin əsas məmbəyi hansı ərzaq sayılır?
A) Tərəvəzlər
B) Süd
C) Süd məmulatları
D) Meyvələr
E) Bitki yağları
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
133) C və P vitaminin qidada əsas mənbəyi hansı ərzaqdır?
A) Ət məhsulları
B) Bitki məhsulları
C) Süd məhsulları
D) Toyuq
E) Balıq məhsulları
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
134) Sümüklərin formalaşmasında hansı vitamin istirak edir?
A) D
B) C
C) A
D) B
E) E
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
135) Hansı vitamin temperatura ən həssasdır?
A) B2
B) A
C) C

D) E
E) D
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
136) Xəstələrə hazır yemək paylandıqdan əvvəl sınağın götürülməsini
(brakerajını) kim aparır?
A) Tibb bacısı
B) Növbətçi həkim
C) Həkim-dietoloq
D) Müalicə həkimi
E) Baş həkim
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
137) Sənaye müəssisələrində dietik gidalanmanı kim təyin edir?
A) Tibb bacısı
B) Müəssisənin müdiri
C) Yeməkxananın müdiri
D) Sex terapevti
E) Həkim dietoloq
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
138) Menyunun qiymətləndirilməsində nə nəzərə alınmır?
A) Enerji dəyəri
B) Gida dəyəri
C) Xorəyin temperaturu
D) Vitamin dəyəri
E) Gida rejimi
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
139) A vitaminin əsas mənbəyi hansı ərzaqdır?
A) Bitki yağları
B) Qaraciyər
C) Tərəvəz
D) Meyvə
E) Çörək
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
140) Müalicə-profilaktik rasionlara vitaminlər hansı formada daxıl edilir?
A) Toz
B) Drajje
C) Suda həll olunmuş

D) Şirə
E) Həb
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
141) Xəstəxanalarda C vitaminizasiya üzərində dövlət sanitariya nəzarəti necə
aparılır?
A) İldə 1 dəfədən az olmayaraq
B) Ayda 1 dəfədən az olmayaraq
C) Rübdə 1 dəfədən az olmayaraq
D) Yarım ildə 1 dəfədən az olmayaraq
E) Həftədə 1 dəfədən az olmayaraq
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
142) Xorəyin quru qalığında nə qalır?
A) Zülallar, yağlar, karbohidratlar, mineral maddələr
B) Zülallar, yağlar
C) Zülallar, yağlar, karbohidratlar
D) Vitaminlər
E) Mineral maddələr
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
143) Kalsium və fosforun optimal nisbiəti hansı məhsulda olur?
A) Kəsmikdə
B) Toyuqda
C) Tərəvəzdə
D) Ətdə
E) Balıqda
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
144) C və P vitaminlərin ayrı-ayrılıqda çatışmazlığı zamanı hansı eyni simptom
səciyyəvidir?
A) Damarlardan qanaxma
B) Qıcolmalar
C) Qusma
D) Əzələ ağrıları
E) Qəbizlik
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
145) C vitaminin mübadiləsini əks edən göstəricilər hansıdır?
A) Sidikdə zülalın miqdarı
B) Sidikdə və plazmada vitaminin miqdarı

C) Qaranlığa qarşı adaptasiya
D) Qan zərdabında zülalın miqdarı
E) Sidikdə duzların miqdarı
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
146) Mütəşəkkil kollektivlərdə hazır xörəklərin planlı laborator müayinəsi
zamanı nəyi təyin etmirlər?
A) Yağları
B) Mineral elementləri
C) Zülalları
D) Karbohidratları
E) Kallorajı
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
147) Hazır xorəklərin laborator müayinəsi zamanı hansı göstərici keyfiyyət
xüsusiyyətlərini əks etmir?
A) Konsistensiyası
B) Dadı
C) Temperaturu
D) Rəngi
E) Qoxusu
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
148) Hazır xorəklərin laborator müayinəsi zamanı C-vitaminləşdirməyə nəzarət
harada keçirilir?
A) Kafelərdə
B) Açıq yeməkxanalarda
C) Restoranlarda
D) Xəstəxanalarda
E) Məktəb və məktəbəqədər müəssisələrində
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
149) D vitaminin əsas mənbəyi hansı ərzaqdır?
A) Süd
B) Ət
C) Bitki yağları
D) Toyuq
E) Dəniz balıqları
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
150) B 12 vitaminin əsas mənbəyi hansı ərzaqdır?

A) Meyvələr
B) Tərəvəz
C) Süd
D) Balıq
E) Heyvanların qaraciyəri
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
151) Kalsiumun orqanizmdə əsas rolu hansıdır?
A) Hemoglobinin sintezində
B) İltihaba qarşı və desensibilizəedici
C) Antispastik
D) Mədənin funksiyasında
E) Qalxanabənzər vəzinin funksiyasında
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
152) Maqneziumun orqanizmdə əsas rolu hansıdır?
A) Mədənin funksiyasında
B) Qalxanvari vəzinin funksiyasında
C) Desensibilizəedici
D) Hemoglobinin sintezində
E) Antispastik
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
153) Fosforun orqanizmdə əsas rolu hansıdır?
A) Hemoglobinin sintezində
B) Antispastik
C) Desensibilizəedici
D) Qalxanvari vəzinin funksiyasında
E) Sinir sisteminin funksiyasında
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
154) Yodun orqanizmda əsas rolu hansıdır?
A) Sinir sistemində
B) Antispastik
C) Qalxanvari vəzinin funksiyasında
D) Desensibilizəedici
E) Hemoglobinin sintezində
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
155) “Yeyinti məhsulları” anlayışı hansıdır?

A) Uşaq orqanizminin fizioloji xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılmış xüsusi qida
məhsulları
B) Ərzaq xammalı, qida məhsulları və əlavələri (inqrediyentlər), tamlı mallar
qrupuna daxil edilmiş məhsullar
C) Ərzaq xammalı və qida məhsulları
D) İnsan tərəfindən təbii və ya emal edilmiş halda istifadə olunan məhsullar
E) Profilaktiki və müalicəvi məqsədlər üçün istifadə edilən xüsusi qida məhsulları
Ədəbiyyat: “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
Maddə 1
156) “Yeyinti məhsullarının təhlükəsizliyi” anlayışı hansıdır?
A) Bitki, heyvan, mikrobioloji və mineral mənşəli məhsulların, habelə, qida
məhsullarının istehsalında, dövriyyəsində, saxlanmasında tətbiq edilən təhlükəsizlik
tədbirlər sistemi
B) Ölkə əhalisinin sağlamlığı və fəaliyyəti üçün vacib olan yeyinti məhsullarına
tələbatın təmin edilməsi məqsədilə dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi, hüquqi və
təşkilati tədbirlər sistemi
C) Yeyinti məhsullarının insanların həyatının təhlükəsizliyini və sağlamlığını təmin
edən istehlak xassələrinin məcmusu
D) Qida məhsullarının insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəli olmamasına zəmanət
verən texniki, ekoloji, sanitariya, baytarlıq və fitosanitar standartlara, norma, qayda
və tələblərə uyğunluğu
E) İnsanların qidalılıq, bioloji və fizioloji tələbatını təmin edən, habelə, müvafiq
məqsədlər üçün nəzərdə tutulan və istifadə edilən yeyinti məhsullarının xüsusiyyətləri
Ədəbiyyat: “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
Maddə 1
157) “Yeyinti məhsullarının keyfiyyəti” anlayışı hansıdır?
A) Qida məhsullarının insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəli olmamasına zəmanət
verən texniki, ekoloji, sanitariya, baytarlıq və fitosanitar standartlara, norma, qayda
və tələblərə uyğunluğu
B) Yeyinti məhsullarının insanların həyatının təhlükəsizliyini və sağlamlığını təmin
edən istehlak xassələrinin məcmusu
C) Ölkə əhalisinin sağlamlığı və fəaliyyəti üçün vacib olan yeyinti məhsullarına
tələbatın təmin edilməsi məqsədilə dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi, hüquqi və
təşkilati tədbirlər sistemi
D) İnsanların qidalılıq, bioloji və fizioloji tələbatını təmin edən, habelə müvafiq
məqsədlər üçün nəzərdə tutulan və istifadə edilən yeyinti məhsullarının xüsusiyyələri
E) Bitki, heyvan, mikrobioloji və mineral mənşəli məhsulların, habelə qida
məhsullarının istehsalında, dövriyyəsində, saxlanmasında tətbiq edilən təhlükəsizlik
tədbirlər sistemi

Ədəbiyyat: “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
Maddə 1
158) “Əhalinin ərzaq təhlükəsizliyi” anlayışı hansıdır?
A) Yeyinti məhsullarının insanların həyatının təhlükəsizliyini və sağlamlığını təmin
edən istehlak xassələrinin məcmusu
B) Bitki, heyvan, mikrobioloji və mineral mənşəli məhsulların, habelə qida
məhsullarının istehsalında, dövriyyəsində, saxlanmasında tətbiq edilən təhlükəsizlik
tədbirlər sistemi
C) İnsanların qidalılıq, bioloji və fizioloji tələbatını təmin edən, habelə müvafiq
məqsədlər üçün nəzərdə tutulan və istifadə edilən yeyinti məhsullarının xüsusiyyələri
D) Ölkə əhalisinin sağlamlığı və fəaliyyəti üçün vacib olan yeyinti məhsullarına
tələbatın təmin edilməsi məqsədilə dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi, hüquqi və
təşkilati tədbirlər sistemi
E) Qida məhsullarının insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəli olmamasına zəmanət
verən texniki, ekoloji, sanitariya, baytarlıq və fitosanitar standartlara, norma, qayda
və tələblərə uyğunluğu
Ədəbiyyat: “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
Maddə 1
159) “Qida məhsulları” anlayışı hansıdır?
A) Ərzaq xammalı və qida məhsulları
B) Profilaktiki və müalicəvi məqsədlər üçün istifadə edilən xüsusi qida məhsulları
C) Uşaq orqanizminin fizioloji xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılmış xüsusi qida
məhsulları
D) İnsan tərəfindən təbii və ya emal edilmiş halda istifadə olunan məhsullar
E) Ərzaq xammalı, qida məhsulları və əlavələri (inqrediyentlər), tamlı mallar qrupuna
daxil edilmiş məhsullar
Ədəbiyyat: “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
Maddə 1
160) Azərbaycan Respublikasına idxal edilən yeyinti məhsullarının dövlət
gigiyena qeydiyyatı hansı icra hakimiyyəti orqanı tərfindən həyata keçirilir?
A) Dövlət Gömrük Komitəsi
B) Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
C) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
D) Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
E) Səhiyyə Nazirliyi

Ədəbiyyat: “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun
tətbiq edilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 25 oktyabr 2005 - ci il tarixli 969 nömrəli fərmanı
161) Konservləşdirilmiş qida məhsullarının hansı qrupu yarımkonservlərə
aiddir?
A) Yalnız “D” qrupu
B) Yalnız “B” və “D” qrupları
C) Yalnız “A” və “B” qrupları
D) Yalnız “D” və “E” qrupları
E) Yalnız “E” qrupu
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 30. 04. 2010 - cu il tarixli
25 № - li əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida
dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya - epidemioloji qaydalar və normativlər”.
səh 137
162) Qida məhsullarının hazırlanması üçün istifadə edilən qida əlavələrinə
hansılar aiddir?
A) Konservantlar, stabilizatorlar, emulqatorlar, vitaminlər, mineral maddələr
B) Konservantlar, stabilizatorlar, turşuluq tənzimləyiciləri, qatılaşdırıcılar,
emulqatorlar, dad və aromat gücləndiriciləri
C) Konservantlar, stabilizatorlar, emulqatorlar, mikroelementlər
D) Konservantlar, stabilizatorlar, emulqatorlar, vitaminlər, mikroelementlər
E) Konservantlar, stabilizatorlar, emulqatorlar, vitaminlər
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 30. 04. 2010 - cu il tarixli
25 № - li əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida
dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya - epidemioloji qaydalar və normativlər”
səh 124
163) Ətdə, ət məhsullarında və qida üçün əlavə ət məhsulllarında, quş ətində
hansı antibiotiklərə nəzarət edilir?
A) Streptomisin, penisillin, levomisetin, basitrasin
B) Penisillin, tetrasiklin, levomisetin, qrizin
C) Streptomisin, penisillin, tetrasiklin, qrizin
D) Qrizin, basitrasin, tetrasiklin, levomisetin
E) Qrizin, basitrasin, tetrasiklin, penisillin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 30. 04. 2010 - cu il tarixli
25 № - li əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida
dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya - epidemioloji qaydalar və normativlər”.
səh 4

164) Süddə və süd məhsullarında hansı antibiotiklərə nəzarət edilir?
A) Qrizin, penisillin, streptomisin, levomisetin
B) Qrizin, basitrasin, streptomisin, levomisetin
C) Qrizin, penisillin, streptomisin, tetrasiklin
D) Penisillin, streptomisin, levomisetin, tetrasiklin
E) Basitrasin, streptomisin, levomisetin, penisillin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 30. 04. 2010 - cu il tarixli
25 № - li əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida
dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya - epidemioloji qaydalar və normativlər”.
səh 4
165) Yumurta və yumurta məhsullarında hansı antibiotiklərə nəzarət edilir?
A) Qrizin, tetrasiklin, streptomisin, levomisetin
B) Qrizin, basitrasin, penisillin, tetrasiklin
C) Basitrasin, penisillin, streptomisin, levomisetin
D) Basitrasin, tetrasiklin, streptomisin, levomisetin
E) Penisillin, tetrasiklin, streptomisin, levomisetin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 30. 04. 2010 - cu il tarixli
25 № - li əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida
dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya - epidemioloji qaydalar və normativlər”.
səh 4

Əmək gigiyenasi
166) Peşə xəstəliklərinin klinik gedişatına görə hansı növləri olur ?
A) Kəskin və xroniki
B) Remissiyalı gedişatı
C) Yalnız kəskin
D) Yalnız xroniki
E) Latent
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
167) Xroniki peşə xəstəliklərinin (zəhərlənmələrinin) tərifi hansıdır?
A) Zərərli peşə amilləri ilə təkrarən və uzunmüddətli təmasda olduğu halda baş verən
xəstəliklər
B) Zərərli peşə amillərlə bir dəfəlik (bir iş növbəsindən artıq olmamaq şərti ilə)
təmasda olduğu halda baş verən xəstəliklər
C) Zərərli peşə amilləri ilə bir dəfə təmasda olduqda

D) İlk dəfə təmasda olduqda
E) Zərərli peşə amillərlə təkrarən (bir iş növbəsindən artıq olmamaq şərti ilə) təmasda
olduğu halda baş verən xəstəliklər
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
168) Xroniki peşə xəstəliyinin (zəhərlənmənin ) sonuncu diaqnozu haqqında
məlumat alandan sonra bu xəstəliyin və ya zəhərlənmənin həkim gigiyenist
tərəfindən araşdırılması neçə müddət ərzində aparılır?
A) 10 gün
B) 5 gün
C) 20 gün
D) 3 sutka
E) 1 sutka
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
169) Peşə xəstəliklərinin (zəhərlənmələrinin) araşdırmalarını aparan zaman
aktda hansı məsələləri əks etdirirlər?
A) Təhlükəsizlik qaydalarına cavab verən mühüm şəxslərin məsuliyyəti
B) Baş vermə şəraiti, səbəbləri, görüləcək profilaktik tədbirlərin siyahısı və yerinə
yetirilmə müddəti
C) Baş vermə şəraiti, səbəbləri, laborator və cihazlarla müayinəsinin nəticələri,
profilaktik tədbirlərin siyahısı və onların yerinə yetirilmə müddəti
D) Qayda-qanunun pozulmalarına yol verənlərin məsuliyyəti
E) Laborator və cihazların müayinəsinin nəticələri
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
170) Yeni texnoloji proseslər, avadanlıq, kimyəvi maddələrin tətbiqi ilə bağlı
olan normativ-texniki sənədləşdirmənin gigiyenik ekspertizası nəzarətin hansı
kateqoriyasına aiddir?
A) İnzibati nəzarət
B) Cari sanitar nəzarət
C) Müəyyən sənaye sahəsi tərəfindən qoyulan nəzarət
D) Xəbərdaredici və cari sanitar nəzarət
E) Xəbərdaredici sanitar nəzarət
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
171) İstehsalat müəssisələrində fəhlələrə tibbi xidmət hansı prinsipə görə təşkil
edilir?
A) İqtisadi prinsipə
B) Ərazi-istehsalat
C) Sosial prinsipə
D) Müəssisələrin işçilərinin yaşına görə

E) Müəssisələrin statusuna görə
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
172) Sanitar-epidemioloji xidmətin nümayəndələri tərəfindən qoyulan inzibati
ölçülər hansılardır?
A) Xəbərdarlıq və ya cərimə
B) Sərəncam vermə
C) Yazılı xəbərdarlıq
D) Fəaliyyətə qadağa
E) Töhmət
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
173) Sənaye müəssisələrində ilkin tibbi idarə hansıdır?
A) Zavod və ya fabrikin profilaktik sanatoriyası
B) Tibbi-sanitar hissə
C) Ərazi poliklinika
D) Həkim və ya feldşer tibb məntəqəsi
E) Xəstəxana
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
174) İşə qəbul olunan zaman tibbi komissiyanın rəyi olmadan şəxsin işə qəbul
edilməsi haqda hüquqi cavabdehliyi kim daşıyır?
A) Tibb bacısı
B) Müəssisənin tibbi-sanitar hissənin baş həkimi
C) Əmək gigiyenası üzrə həkim
D) Müəssisənin rəhbərliyi
E) Sex həkimi
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
175) İş yerlərin havasının tərkibində olan fibrogen təsirli aerozolların nəzarəti
zamanı onların hansı konsentrasiyası yoxlanılır?
A) Orta növbə
B) Birdəfəlık minimal
C) Yol verilən hədd konsentrasiyası
D) Birdəfəlik maksimal
E) Orta sutka
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
176) Tənəffüs orqanlarının 2 sinifdən ibarət olan mühafizə vasitələri
hansılardır?
A) Oksigenli və borulu

B) Oksigenli və filtredici
C) İzolyasiyaedici və filtredici
D) Zərərsizləşdirici və oksigenli
E) İzolyasiyaedici və əlehqazlar
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
177) İşçilərdə dəri xərçəngini əmələ gətirən peşə kanserogenləri kimyəvi
birləşmələrin hansı sinfinə daxildir?
A) Halogenli hidrogenlər
B) Xlorüzvi maddələr
C) Aromatik aminlər
D) Aromatik hidrogenlər
E) Polisiklik aromatik karbohidrogenlər
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
178) İstehsalat ventilyasiyasının tərifi hansıdır?
A) İş yerlərinin hava mühafizəsinin sanitar-texniki vasitəsi (zərərli maddələrin
gigiyenik həddlər səviyyəsinə qədər sorulması)
B) Komfort mühit üçün
C) Texnoloji (zərərli maddələrin əmələ gəlməsinə yol verməmək)
D) Gigiyenik normalar səviyyəsinə qədər zərərli maddələrin azalması
E) Texniki (istehsalat mühitinə zərərli maddələrin olmasının qarşısını almaq)
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
179) Yol verilən həddən artıq olan istilik şüalanma mənbəyi olduğu halda hansı
ventilyasiya növü istifadə olunur?
A) Yerli axın
B) Zont
C) Sorucu şkaf
D) Ümumi dəyişkən axın və sovrulma
E) Ümumi axın
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
180) Axın ventilyasiyasında yerləşən çıxış dəliklərində hava cərəyanını təyin
etmək üçün hansı cihaz istifadə edilir?
A) Barometr
B) Anemometr
C) Aktinometr
D) Mikromanometr
E) Reometr
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

181) Qalvanik sexlərdə vannaların üst səthindən buxarlanan maddələrin
qarşısını almaqdan ötrü nədən istifadə olunur?
A) Böyürdən sorulma
B) Sorucu zont
C) Sorucu şkaf
D) Əhəmiyyəti yoxdur
E) Sorucu qəfəs
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
182) Hamarlayıcı dəzgahın üzərindəki hamarlama işi aparılan zaman əmələ
gələn tozun qarşısı nə ilə alınır?
A) Sorucu şkaf
B) Zont
C) Böyürdən sorulma
D) Örtük
E) Boks
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
183) Xırda detalları rəngləməkdən ötrü istifadə olunan həlledicilərin buxarını
sormaq üçün nədən istifadə olunur?
A) Sorucu zont
B) Örtük
C) Boks
D) Böyürdən sorulma
E) Sorucu şkaf
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
184) Yeni texnologiyanın kanserogen təhlükəsini proqnozlaşdırmaq üçün hansı
üsullardan istifadə olunur?
A) Statistik
B) Toksikoloji
C) Kliniki
D) Fizioloji
E) Epidemioloji
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
185) Kanserogen təhlükəsi olan müəssisənin işindən çıxmış şəxslər hansı tezlikdə
tibbi baxışdan keçməlidirlər?
A) Hər il
B) Hər ay
C) Hər rüb

D) Hər həftə
E) Hər 6 ay
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
186) Adı çəkilən patoloji hallardan hansı peşə xəstəliklərinin (zəhərlənmələrinin)
tərifinə aid deyil?
A) Əmək şəraitinin zərərli təsiri nəticəsində somatik xəstəliklərin gedişatının
ağırlaşması
B) Zoonoz infeksiyalarının patogen törədicilərinin təsiri nəticəsindən sonra
C) Zərərli istehsalat amillərin təsiri nəticəsindən sonra
D) Bakteriyalarla çirklənmiş qida qəbulu nəticəsindən sonra
E) Tozların təsiri nəticəsindən sonra
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
187) Əmək gigiyenası həkiminin peşə fəaliyyətinin nəzarət funksiyası nədən
ibarətdir?
A) Cari və xəbərdaredici sanitar nəzarətin aparılması
B) İşçilərlə təhlükəsizlık instruktajını keçirmək
C) Müəssisələrdə gigiyena maarifini həyata keçirmək
D) Sexlərdəki həkim-profpatoloqlara kömək
E) Müəssisələrdə istehsalat nəzarətinin aparılması
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
188) Əmək gigiyenası həkiminin peşə fəaliyyətinin təbliğat funksiyası nədən
ibarətdir?
A) Fəhlələr arasında məqsədli gigiyenik maarifin keçirilməsi
B) Xroniki xəstəlikləri olanları iş ilə təmin etmək
C) Cəzalandırmaqda
D) Tibbi baxışların keçirilməsində iştirak etməkdə
E) Cari və xəbərdaredici sanitar nəzarətdə
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
189) Əmək gigiyenası həkminin iş vəzifələrinə nə aid deyil?
A) Cari sanitar nəzarət
B) Sanitar maarifləndirici iş
C) Fizioloji tədqiqatlar
D) Tibbi baxışlarda iştirak
E) Xəbərdaredici sanitar nəzarət
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
190) Əmək gigiyenası həkiminin əsas fəaliyyətinə nə daxil deyil?

A) Maarifləndirmə
B) Nəzarət
C) Cəzanı yerinə yetirmə
D) Cəzavermə üçün sənədlərin tərtibi
E) Təşkilatçılıq
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
191) Hansı zərərli istehsalat amillə bağlı olduqda fəhlələr üçün səhiyyə
məntəqələrində inqalyatorlar quraşdırılır?
A) Vibrasiya
B) Yüksəktezlikli küy
C) Qıcıqlandırıcı təsirə malik olan buxar və qazlar
D) Radiotezlikli elektromaqnit sahələr
E) Radionuklidlər
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
192) Əmək gigiyenası üzrə sanitariya həkimi dövrü tibbi müayinənin
nəticələrinə görə hansı işləri aparmalıdır?
A) Aşkar olunmuş xəstələri müalicə olunmaqdan ötrü kurort-sanatoriyalara
göndərilməlidir
B) Aşkar olunmuş xəstələri işlədiyi peşədən azad edilməsi
C) Sağlamlıqları ilə əlaqədar pozuntuları olan işçilərin işlə təmin olunmaqlarında
iştirak etməlidirlər
D) Peşə xəstəliyinə şübhəli şəxslərə sanitar-gigiyenik xarakteristikasının verilməsi
E) Aşkar olunmuş xəstələri stasionara yerləşdirməlidir
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
193) Hal-hazırda peşə onkoloji xəstəliklərinin (şişlərin) hansı nozoloji
formaları qeyd olunmur?
A) Dəri
B) Süd vəzisi
C) Sidik kisəsi
D) Ağ ciyərlər
E) Bronxların
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
194) Hansı sənaye müəssisələrində ağciyər xərçəngin əmələ gəlmə riski daha
çoxdur?
A) Polietilenin istehsalında
B) Qamma quraşdırıcıları tezləşdirici qulluğu
C) Anilinrəngləyici müəssisələrdə
D) Azbestotexnoloji müəssisədə

E) Qazanxanalarda
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
195) Hansı adı çəkilən tədbir onkoloji peşə xəstəliklərinin profilaktikası
üçün radikal sayılmır?
A) Texniki və sanitar-texniki
B) Müalicə-profilaktika
C) Fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə
D) Texnoloji
E) Zərərli maddələrə qoyulan gigiyenik reqlamentlər
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
196) Hansı əlamət qadının anatomik-fizioloji xüsusiyyətlərinə aid deyıl?
A) Dəri qatının az vaskulizasiya olunması
B) Reproduktiv sistemin olması
C) Nisbətən balaca boy
D) Ağ ciyərlərin həyat həcminin aşağı olması
E) Əzələ qüvvəsinin aşağı olması
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
197) Peşə xəstəliyi aşkar olunan zaman xəstənin klinikada müayinəsi üçün
dövlət sanepidnəzarət orqanları tərəfindən təqdim olunan sənəd hansıdır?
A) Əmək şəraitinin sanitariya-gigiyenik xarakteristikası
B) Müalicə-profilaktika idarəsinin göndərişi
C) İş qabiliyyətinin müvəqqəti itirilmə vərəqəsi
D) Əmək kitabçasının nüsxəsi
E) Xəstənin tibbi vərəqəsi
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
198) Əmək şəraitinin sanitar-gigiyenik xarakteristikasının əsas müddəası
nədir?
A) Xəstənin şikayəti
B) Peşənin ətraflı təsviri və əlverişsiz istehsalat amillərin gigiyenik
səciyyələndirilməsi
C) Yaşadığı ətraf mühitin sanitar vəziyyəti
D) Xəstənin məişət şəraitinin əlverişsiz amilləri
E) Xəstəlik anamnezi
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
199) Qoruyucu iş paltarına xas olan cəhət nədir?
A) İstehsalat zərərlərindən fəhlənin qorunması üçün

B) Qoruyucu iş paltarı fəhlənin pulu ilə alınır
C) İş qabiliyyətini aşağa salmaq üçün
D) Fəhlənin ev geyimini çirklənmədən qorumaq üçün
E) Əhəmiyyəti yoxdur
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
200) Fəhlələr üçün sanitar-məişət otaqlarının layihələşdirilməsi nədən asılı
deyil?
A) İşçilərin sayından
B) İstehsalat prosesinin sanitar xarakteristikasından
C) İşçilərin cinsi heyətindən
D) İşçilərin yaş tərkibindən
E) İşçilərin peşəsindən
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
201) Zərərli istehsalat faktoru ilkin olaraq nəyə səbəb ola bilər?
A) Travmatik zədələnmələr
B) İş qabiliyyətinin aşağa düşməsi, müvəqqəti olaraq itirilməsinə
C) İş qabiliyyətini həmişəlik itirilməsinə, əlilliyə
D) Ateroskleroz, ürək-damar çatmazlığına
E) Yanığlara
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
202) Təhlükəlı istehsalat faktoru nəyə səbəb ola bilər?
A) İş qabiliyyətin aşağa düşməsi
B) Gələcək nəslin sağlamlığına
C) Ateroskleroz, ürək-damar çatmamazlığına
D) Travmatik zədələnmələr, şikəstliyə
E) Ömrün qısalmasına
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
203) Dövlət və müəyyən sənaye sahəsinə aid sanitariya norma və qaydaları hansı
təşkilat tərəfindən işlənib hazırlanır?
A) Parlament tərəfindən
B) İcra hakimiyyəti tərəfindən
C) Elmi-tədqiqat və ya layihə institutları tərəfindən
D) Nazirlər Kabineti tərəfindən
E) Dövlət sanepidnəzarət qurumları tərəfindən
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
204) Sanitar normalar hansı sənəddə əks olunmur?

A) Sənaye standartları
B) İnşaat norma və qanunları
C) Texnoloji layihələşdirmə normaları
D) Əmək qanunları kodeksində
E) Texniki şərtlər
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
205) Hansı hallarda əmək gigiyenası həkimi araşdırılma komissiyasının
tərkibinə cəlb olunmalıdır?
A) Yanığlar, elektrik cərəyanın vurması
B) İsti vurma, gün vurma
C) Zədələnmə,travma
D) Ayaq, əl barmaqların və bütün bədənin donması
E) Kəskin zəhərlənmələr, şüa xəstəliyi
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
206) Nəyə əsasən xroniki peşə xəstəliklərinin qeydiyatı aparılır?
A) Sahə polikninika həkimi tərəfindən qoyulmuş ilkin diaqnoz
B) Təcili yardım həkimi tərəfindən qoyulmuş ilkin diaqnoz
C) Sex həkimi tərəfindən qoyulan diaqnoz
D) Tibbi sanitar hissənin həkimi tərəfindən qoyulan ilkin diaqnoz
E) Peşə patologiyası klinikası və ya mərkəzi tərəfindən qoyulan sonuncu diaqnoz
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
207) Yorğunluq nədir?
A) Orqanizmdə funsksional dəyişikliklər
B) İstehsalatda dinamik stereotipin pozulması
C) İşi icra edən zaman əmək qabiliyyətinin müvəqqəti olaraq aşağı düşməsi
D) Baş ağrısı
E) Baş beyin mərkəzlərində durğun tormozlanmanın əmələ gəlməsi
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
208) Növbə ərzində reqlamentli fasilələr iş növbəsinin hansı dövründə verilir?
A) Yüksək iş qabiliyyətinin orta fazasında
B) Yorulma fazasının sonunda
C) “Son qırılma” fazası zamanı
D) İş qabiliyyətinin aşağı düşməsinin əvvəlində
E) Əhəmiyyəti yoxdur
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
209) İşə dözümlük nədir?

A) İş şəraitindən asılı olmayan orqanizmin dözümlük qabiliyyəti
B) Xəstə orqanizmin işə dözümlük qabiliyyəti
C) Stress zamanı orqanizmin dözümlük qabiliyyəti
D) Sərf olunan qüvvə vasitəsi ilə icra olunan işə ayrılan vaxt
E) Müəyyən vaxt müddətində fəhlənin qaldırdığı yükün çəkisi
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
210) “ Aktiv istirahət ” anlayışı nəyi təyin edir?
A) Əmək vərdişlərinin mükəmməl olmasını təmin etmək
B) Yorğunluq nəticəsində aşağı düşmüş iş qabiliyyətinin fizioloji tədbirlərə
əsaslanaraq bərpası
C) İş qabiliyyətini sabit səviyyədə saxlamaq üsulları
D) Dinamik stereotip prosesini tarazlaşma yolu ilə təmin etmək
E) Yüngül işin icrası
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
211) Universal xronorefleksometr ilə nəyi təyin edirlər?
A) Görmə-motor və eşitmə-motor reaksiyasının gizli dövrü
B) Dərk etmə
C) Diqqət
D) Vətər reflekslərinin gizli dövrü
E) Yaddaş həcmi
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
212) Statik iş hansıdır?
A) Əhəmiyyəti yoxdur
B) Ağırlıq qüvvətinin istiqamətində olan yükün daşınması
C) Aşağı enmə üzərində
D) Hərəkətsiz olduğu halda yükün qaldırılması
E) Ağırlıq qüvvətinin əks istiqamətində olan yükün daşınması
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
213) İnsanın peşə əhəmiyyətli psixiki funksiyalarına hansı aid deyil?
A) Yaddaş
B) Sinir-emosional gərginlik
C) Diqqət
D) Görmə itiliyi
E) Düşünmə
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
214) Dinamometr üsulu ilə nə təyin olunur?

A) Vibrasion hissiyyat
B) Növbə ərzində hərəkətlərin sayı
C) Ağ ciyərlərin həyat tutumu
D) Zaman vahidinə düşən toxunmaların sayı
E) Maksimal sərbəst gücü
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
215) Səmərəli zehni əmək üçün hansı şərt vacib deyil?
A) İşə tələsmədən başlamaq
B) İşdə ardıcıllıq və sistematiklik
C) İşlə aktiv istirahətin bir-birini əvəz etməsi
D) İnteryerin “soyuq rəngli” qamma ilə işlənməsi
E) Əlverişli mikroiqlim şəraiti
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
216) Monotonluluqla mübarizədə hansı tədbir əsas sayılmır?
A) İşi icra edən zaman vaxtın uzadılması
B) Əmək elementlərinin sayının artırılması
C) İşi icra edən zaman vaxtın azaldılması
D) İcra olunan işin temp və ritminin dəyişkənliyi
E) Əmək əməliyyatlarının dəyişdirilməsi
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
217) İş prosesinin ağırlıq meyarlarına hansı aid deyil?
A) Növbə ərzində stereotip iş hərəkətlərinin sayı
B) Məcburi iş vəziyətində olmağın müddəti
C) Məcburi iş vəziyətində olmamaq
D) Statik yüklənmə
E) Əl ilə daşınan və qaldırılan yükün kütləsi
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
218) Fiziki iş zamanı yorğunluq əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Əzələ gücünün azalması
B) Tremorometrik göstəricisinin azalması
C) Dözümlülük göstəricisinin azalması
D) Əzələ gücünün artması
E) Nəbzin güclənməsi
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
219) Operatorun zəhmətinə nə aid deyil?
A) Güclü fiziki gərginlik

B) Emosional gərginlik
C) Diqqətin tez-tez yayılması
D) Yorğunluq
E) Hər cür informasiyanın axınını qəbul edib araşdırma
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
220) Hansı əsas şərt iş duruşunun seçimini təyin etmir?
A) Görülən işin dəqiqliyi
B) Optimal əlçatma zonasının dərinliyi
C) Görülən işin müddəti
D) Sərf olunan enerjinin miqdarı
E) İşə sərf olunan gücün miqdarı
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
221) Xronometraj müayinə üsulu ilə nə təyin edilmir?
A) Şəxsi məqsədlərlə işdən ayrılma müddəti
B) İş gününün yüklənməsi
C) Sensomotor reaksiyaların müddəti
D) Saat hesabına görə əməyin məhsuldarlığı
E) Ayrı-ayrı iş əməliyyatlarının müddəti
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
222) Hansı növ əmək zehni iş fəaliyyətinə aid deyil?
A) Tələbə və şagirdlərin əməyi
B) Yük daşımaq
C) Tibb işçiləri və müəllimlərin əməyi
D) Yaradıcılıq əməyi
E) Operator əməyi
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
223) Yorğunluqla əlaqədar olaraq adıçəkilənlərdən hansı iş qabiliyyətinin
azalmasını ölçən göstəricilərinə aid deyil?
A) İş vaxtı keyfiyyətsiz malların sayının azalması
B) İşi yerinə yetirmə vaxtının uzadılması
C) Əməyin məhsuldarlığının aşağı düşməsi
D) Hərəkət sürətinin azalması
E) Diqqətin azalması
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
224) Yorğunluğun elektromioqrafik əlaməti hansıdır?
A) Ostilyasion amplitudasının azalması

B) Əzələ ağrısı
C) Ostilyasion tədqiqatlarında tezliklərin çoxalması
D) Ostilyasion tədqiqatlarında tezliklərin azalması
E) Ostilyasion tədqiqatlarında tezliklərin artması
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
225) Əməyin elmi təşkilinin formalarına nə aid deyıl?
A) Əməyin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması
B) Əlverişli sanitar-gigiyenik şəraitin olması
C) Optimal iş duruşunun seçilməsi
D) Əmək fəaliyyətinin rasionallaşdırılması
E) İstirahətin və əmək rejiminin rasionallaşdırılması
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
226) Lazer şüalanması (spektrin görünən və ən yaxın infraqırmızı sahəsində
olan) görmə orqanının hansı nahiyəsinə qədər çatır?
A) Torlu qişaya
B) Bəbəyə
C) Konyunktivaya
D) Buynuz qişasına
E) Büllura
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
227) Hansı tezlikli diapazonda olan elektromaqnit dalğaları metalların termik
işləməsində istifadə olunur?
A) İfrat dərəcədə yüksək tezlikli diapozonda
B) Yüksək tezlikli diapozonda
C) Ultra qısa dalğalar – (10m-1m)
D) Ultra yüksək tezlikli diapozonda
E) Millimetrlə ölçülən dalğalar – (1sm-1mm)
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
228) Yaxın məsafədən dəqiq iş görülən səthin uzun müddət lazımi qədər
işıqıandırılmaması zamanı hansı fəsadlar baş verir?
A) Nistaqm
B) Katarakta
C) Konyuktivit
D) Astigmatizm
E) Yalan yaxındangörmə
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

229) Gözün kontrast hissiyatı nəyə qadirdir?
A) Uzaq məsafədə aşyaları seçmək üçün
B) Uzaq məsafədə rəngi seçmək üçün
C) Ən qısa vaxt ərzində əşyaları seçmək
D) Qarışıq əşyaların parlaqlığını fərqləndirmək üçün
E) Nəzərdən keçirilmiş detalları aydın qavramaq
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
230) İşıqlandırılmanın ölçü vahidi nədir?
A) Lyumen
B) Farada
C) Stilb
D) Kandela
E) Lyuks
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
231) Gigiyenik cəhətdən optimal rasional süni işıqlandırıcı sistem hansıdır?
A) Birgə quraşdırılmış
B) Gün işığı
C) Kombiniəedilmiş
D) Ümumi
E) Yerli
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
232) Gözün tez qavrama xüsusiyyəti necə bilinir?
A) Uzaq məsafədə rəngi seçməklə
B) Uzaq məsafədə əşyaları seçməklə
C) Ən qısa müddət ərzində əşyaları seçməklə
D) Nəzərdən keçirilmiş detalları olduğu kimi qavramaqla
E) Əlvan qarışıq əşyaları ayırmaqla
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
233) Aydın görmənin ölçü vahidi hansıdır?
A) Stilb
B) Lyumen
C) Lyuks
D) Farada
E) Kandela / m²
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
234) Tezliyi 1000 hers təşkil edən küy hansı sinifə aid edilir?

A) Sex küyü
B) Yüksək tezlikli
C) Orta tezlikli
D) Aşağı tezlikli
E) Küçə küyü
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
235) Tezliyi 150-300 hers təşkil edən küy hansı sinfinə aiddir?
A) Orta tezlikli
B) Yüksək tezlikli
C) Küçə küyü
D) Sex küyü
E) Aşağı tezlikli
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
236) İş yerində infraqırmızı şüaların intensivliyi hansı cihazlarla ölçülür?
A) Civə termometri
B) Akrinometr və ya radiometr
C) Assman psixrometri
D) Radiometr
E) Anemometr
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
237) İş yerində havanın temperaturunu və rütubətliyi hansı cihazlarla ölçülür?
A) Assman psixrometri
B) Anemometr
C) Akrinometr və ya radiometr
D) Civə termometri
E) Radiometr
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
238) İnfraqırmızı şüaların təsiri nəticəsində dərinin T-ru 35oC olan, havanın Tru 35oC və nisbi rütubət 50%-i olanda işçinin bəndindən isyilik hansı yolla
çıxır?
A) Konvensiya
B) Şüalanma
C) Heç cürə
D) Buxarlanma
E) Kimyəvi
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

239) Küyün azaldılması üçün ən rasional tədbir hansıdır?
A) İndividual müdafiə üsullarda istifadə yolu
B) Heç cürə
C) Yaranmanın mənbəyində
D) Ətrafda yayılma yolları
E) Kombinəedilmiş
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
240) Infrasəs tezliklərə görə hansı sayılır?
A) 20 Hz dən 20 KHz qədər
B) 20 Hz-dən aşağı
C) 40 KHz dən yuxarı
D) 20 KHz dən yuxarı
E) 30 KHz dən yuxarı
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
241) İş yerinin mikroiqliminin yolverilmə parametri, yəni temperaturu,
rütubəti, havanın hərəkət sürəti nəyə əsasən hesablanır?
A) İşin müddəti
B) Işin ağırlığı
C) İş yükünün ağırlığı
D) İşin davamiyyəti
E) İşin gərginliyi
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
242) İşçilərin arasında dağ xəstəliyinin əmələ gəlmə səbəbləri hansılardır?
A) Havada olan parsial təzyiq komponentlərinin azalması
B) Azotun parsial təzyiqinin azalması
C) Aşağı atmosfer təzyiqi və oksigen çatışmazlığı
D) Fiziki iş
E) Rütubət
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
243) Toz anlayışı nə deməkdir?
A) Maddələrin radioloji xüsusiyyəti
B) Hissəciklərin mayelərdə həll olunması
C) Hissəciklərin elekrikləşməsi
D) Maddələrin kimyəvi xüsusiyyəti
E) Mikrometr ölçü vahidlərində hissəciklərə bölünmüş, parçalanmış maddələrin
fiziki vəziyyəti
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

244) Aktavalı xətlərdə səs təzyiqinin səviyyəsi (dB ilə) hansı küylərin
normalaşdırma parametridir?
A) İnplyuslu küy üçün
B) Məişət küyu üçün
C) Daimi küy üçün
D) Kəsilən küy üçün
E) Küçə küyu üçün
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
245) İş yerlərinin havasında olan tozların konsentrasiyası nə ilə təyin olunur?
A) M2
B) Çəki ilə
C) Radioloji
D) Hesabla
E) Kimyavi
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
246) İşçilərin tənəffüz orqanlarına təsir edən toz yükü (TY) hansıdır?
A) Müəyyən vaxt ərzində işçilərin tənəffüz orqanlarına daxil olan toz hissəciklərinin
çəkisi (il, ay, növbə, staj)
B) Tənəffüz orqanlarına təsir etməyən toz kütlələrinin hissəcikləri
C) Miqdarı
D) Tənəffüz orqanlarına təsir edən toz kütlələrinin hissəcikləri
E) Xüsussiyəti
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
247) Havada olan nazik parçalanmış toz dənəciklərinin təmizlənməsi necə
həyata keçir?
A) Toz yatırılma kameralarında
B) Yağ filtrlərində
C) Siklonda
D) Su filtrlərində
E) Elektrofiltr vasitəsi ilə
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
248) Hansı tozlandırıcı aerozollar daha çox fibrogen aktivliyə malikdirlər?
A) Tərkibində sərbəst Silisium dioksid olanlar
B) Tərkibində sərbəst Silisium dioksid olmayanlar
C) Tərkibində sərbəst Kobalt olmayanlar
D) Tərkibində sərbəst Xrom olanlar
E) Tərkibində sərbəst Kobalt olanlar

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
249) Lazer şüalanması üçün hədəf nədir?
A) Baş beyni
B) Cinsiyyət orqanları
C) Qulaqlar
D) Gözlər
E) Onurğa beyni
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
250) Küylərin orqanizmə təsiri hansı sindromlara səbəb olmur?
A) Nevrosteniya
B) Astenovegetativ sindrom
C) Osteoxondroz
D) İki tərəfli eşitmə aparatının zədələnməsi
E) Damarların vegetativ disfunksiyası
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
251) Hansı xarakterli küy peşə ağır eşitmələrinin daha tez baş verməsinə səbəb
olur?
A) Spektral
B) Daimi
C) Tonal
D) Enlixətli
E) Xətli
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
252) Sənaye küyləri hansı orqanlara təsir etmir?
A) Böyrək üstü vəziyə, hupofizə, qalxanabənzər vəziyə
B) Ürək-damar sisteminə
C) Vestibulyar aparata
D) Qaraciyərə, dalağa
E) Mərkəzi sinir sisteminə
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
253) Eşitmə analizatorunun iş qabiliyyətini ölçməkdən ötrü nədən istifadə
olunmur?
A) Xronorefleksometr
B) Kamerton
C) Ton audiometri
D) Pıçıltı ilə danışmaq

E) Audiometr
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
254) Qızdırılmış mikroiqlimdə işləyən zaman istivurma nəticəsində aparılan
profilaktik tədbir hansılar deyil?
A) Su proseduraları
B) İçmək üçün azca duzlanmış qazlı su
C) Bədən, ayaq, əl üçün fərdi qorunma üsulları
D) İstirahət üçün şüa qızdırıcıları
E) Sərinləşdirici yer istirahət üçün
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
255) İş zamanı işçilərin əllərinə keçən intensiv vibrasiyanın təsiri hansı
simptoma səbəb olmur?
A) Kapilyarların spazması, barmaqların ağraması
B) Toxunma hissiyyatın artması
C) Vibrasiya hissiyyatının azalması
D) Əllərdə güclü ağırlar
E) Əzələ gücünün azalması (zəifləməsi)
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
256) Silikatozların nozoloji formaları hansılardır?
A) Manqanokonioz
B) Artroz
C) Sideroz
D) Asbestoz
E) Baritoz
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
257) dBA ilə ölçülən enerjiyə görə ekvivalent səs səviyyəsinin normalaşdırılan
parametri nə üçündür?
A) Daim olan küy
B) Fasilələrlə olan küy
C) Tonal küy
D) Dalğaları dəyişməyən küy
E) Heç ölçülmür
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
258) Müxtəlif əlamətli vibrasiya xəstəliklərini hansı üsul üzə çıxarmır?
A) Soyuq sınaqlı termometrlə
B) Dinamometriya

C) Kapillyarskopiya
D) Elektrokardioqrafiya
E) Vibrasiya həssaslığının ölçülməsi
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
259) Ümumi və yerli vibrasiyanın təsirindən yaranan vibrasiya xəstəliklərinin
profilaktikası üçün kompleks müalicəvi profilaktik tədbirlərə nə aid deyil?
A) Ayaq üçün su vannaları
B) Əllər üçün su vannaları
C) Tibbi baxışlar
D) Əllərin masajı
E) Dietik gida ilə təminat
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
260) İşçilər arasında ümumi vibrasiyanın intensiv təsiri nəticəsində hansı
xəstəlik yaranmır?
A) Aşağı ətrafların polinevropatiyası
B) Ekstrapiramidal sindrom
C) Onurğa sütununun osteoxondrozu
D) Vestibulopatiya
E) Serebral-periferik anqiodistonik sindrom
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
261) Silikoz zamanı hansı fəsadlar rast gəlmir?
A) Ağ ciyər vərəmi
B) Xroniki bronxit
C) Spontan pnevmotoraks
D) Plevrit
E) Ağ ciyərlərin emfizeması
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
262) İnfrasəslər istehsalat şəraitində adətən nə ilə müştərəkdir?
A) Aşağı keyfiyyətli vibrasiya ilə
B) Kimyəvi faktorlarla
C) Aşağıtezlikli küylərlə
D) Yüksək temperatur ilə
E) Fibrogen təsirli tozların xüsusiyyəti ilə
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
263) Qızdırılmış mikroiqlim şəraitində işləyən işçilərdə nə müşahidə olunmur?
A) Mayenin itirilməsinin azalması

B) Mayenin itirilməsinin artması
C) Açıq dəri qatında temperatrun dəyişməməsi
D) Açıq dəri qatında temperatrun artması
E) Dəri damarlarının genişlənməsi
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
264) Orqanizmə yüksək atmosfer təzyiqinin təsiri nə vaxt baş vermir?
A) Şaxtalarda
B) Yüksək atmosfer təzyiqi şəraitində olan zaman
C) Kompressiya
D) Dekompressiya
E) Sualtı şəraitində
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
265) DL 50 və ya CL 50 anlayışının düzgün təyini hansıdır?
A) Kəskin təsir həddin xroniki təsir həddinə nisbəti
B) DL 50-nin təkrar halda daxil edilməsinin DL 50-nin 1-dəfəlik daxil edilməsinə
nisbəti
C) Qrupda laborator heyvanların 50%-dan az ölümünə səbəb olan doza və ya
konsentrasiya
D) Qrupda laborabor heyvanların 50%-dan çox ölümünə səbəb olan doza və ya
konsentrasiya
E) Qrupda laborator heyvanların 50% ölümünə səbəb olan doza və ya konsentrasiya
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
266) Kəskin təsir zonası az olduqca kimyəvi maddə nə dərəcədə təhlükəlidir?
A) Kəskin təsir zamanı daha çox təhlükəlidir
B) Zonanın miqdarı təhlükəlidir
C) İnqalyasiya təsir zamanı daha çox təhlükəlidir
D) Xronik təsir zamanı daha çox təhlükəlidir
E) İnqalyasiya təsir zamanı daha az təhlükəlidir
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
267) Peşə və ya istehsalat zəhərlərin tərifi hansıdır?
A) Bioloji istehsalat amilləri
B) Fiziki istehsalat amilləri
C) İşçilərdə pnevmakoniozlar səbəb olan fibrogen təsirli kimyəvi maddələr
D) İstehsalat şəraitində orqanizmdə patoloji dəyişiklər törədən kimyəvi maddələrilkin xammal, yardımçı materiallar, və hazır məhsullar
E) Narkotik maddələr
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

268) Üzvi birləşmələrin molekulasına halogenin daxil olması bu birləşmələrin
toksik təsirini necə dəyişir?
A) Fəal komponentlərin effektlərinin cəmindən az
B) Fəal komponentlərin effektlərinin cəmindən artıq
C) Azaldır
D) Fəal komponentlərin effektlərinin toplanmasından
E) Artırır
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
269) İstehsalat şəraitində üzvi birləşmələrin orqanizmin hansı sisteminə təsirə
daha səciyyəvi sayılır?
A) Qan
B) Ürək-damar sistemi
C) Mərkəzi sinir sistemi
D) Dəri örtüyü
E) Sinir sistemi
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
270) Üzvi həlledicilərdən dərini qorumaq üçün hansı sinfə aid olan fərdi
müdafiə vasitələrdən istifadə etmək kazımdır?
A) Əksmikroblu
B) Qidalandıran
C) Hidrofil
D) Hidrofob
E) Nəmləndirici
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
271) Üzvi həlledicilər üçün tipik zəhərlənmələr hansıdır?
A) Qida zəhərlənmələri
B) Mikrotoksikozlar
C) Toksikoinfeksiyalar
D) Kəskin
E) Xroniki
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
272) Qurğuşunla xroniki zəhərlənmə zamanı orqanizmdə hansı dəyişiklər
mövcuddur?
A) Hipoksiya
B) Merkurializm
C) Dərinin professional xərçəngi
D) Porfirin mübadilənin pozuntuları

E) Pnevmokoniozun inkişafı
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
273) Xroniki qurğuşun intoksikasiyası zamanı qaraciyərin zədələnməsi hansı
növdə təzahur olunur?
A) Hepatit B
B) Xronik hepatoxolesistit
C) Hepatit C
D) Toksik hepatit
E) İnfeksion hepatit A
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
274) Anilin və nitrobenzol hansı növ kimyəvi maddələrə aiddilər?
A) Methemoqlobin törədicilərinə
B) Toksik ensefalopatiya
C) Asteno-vegetativ sindrom
D) Narkotik təsir göstərənlərə
E) Hipoksiya
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
275) Laturnizm hansı kimyəvi maddə ilə xroniki zəhərlənmə deməkdir?
A) Manqan
B) Civə
C) Xrom
D) Qurğuşun
E) Dəm qazı
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
276) Merkurializm-hansı kimyəvi maddə ilə zəhərlənmə deməkdir?
A) Manqan
B) Qurğuşun
C) Dəm qazı
D) Xrom
E) Civə ilə
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
277) Sənaye zəhərlərinin kombinəedilməsi təsiri nə deməkdir?
A) Müxtəlif yollarla daxil olma şərti ilə zəhərlərin orqanizmə bir vaxtda təsiri
B) İnqalyasion
C) Dəri və selikli qişa vasitəsi ilə
D) Komplekə təsir

E) Eyni yolla daxil olma şərti ilə bir neçə zəhərin orqanizmə bir vaxtda və ya
ardıcıllıqla təsiri
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
278) Kəskin təsir zonası hansı nisbətdir?
A) Limac/ Limch
B) Limac/ Cl50
C) DL50/ Limac, CL50/ Limac
D) Limac/ L50
E) Limch/ Limac
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
279) Kəskin toksiklik parametrlərini təyin etmək üçün ən geniş istifadə olunan
laborator heyvanlar hansılardır?
A) Dəniz donuzu
B) Dovşanlar
C) Ağ siçanlar və ağ siçovullar
D) İtlər
E) Meymunlar
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
280) Kimyəvi maddələrin orqanizmdə detoksikasiya, transformasiya və xaric
olunması ilə əlaqədar hansı üzvlər böyük əhəmiyyət kəsb edirlər?
A) Daxili sekresiya vəziləri
B) Dalaq
C) Dırnaq və saçlar
D) Dəri
E) Böyrəklər
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
281) 4 xlorkarbon dixloretan 3 xloretilen kimi üzvi həlledicilərlə istehsalatda
təmasda olduqda onların ən səciyyəvi təsiri orqanizmin üzvünə düşür?
A) Selikli qişaya
B) Böyrəklər,qara ciyərə
C) Daxili sekresiya vəziləri
D) Həzm sistemi
E) Dəri örtükləri
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
282) Adı çəkilən kimyəvi maddələrdən hansı üzvi həlledici aiddir?
A) Qurğuşun

B) Civə
C) Dixloretan
D) Pestisidlər
E) Dəm qazı
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
283) Toksiklik dərəcəsinə görə sənaye zəhərlərinin hansı sinifi var?
A) Həddən artıq toksik
B) Yüksək təhlükəli toksik
C) Az zərərli toksik
D) Orta zərərli toksik
E) Hədən artıq təhlükəli
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
284) Sənaye zəhərlərin orqanizmə təsir növlərindən hansı kombinəedilmiş təsir
növünə aiddir?
A) Kompleks
B) İnqalyasion
C) Additiv
D) Birləşmiş
E) Xronik
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
285) Iş zonası havasında kimyəvi maddələrin nəzarəti üçün hansı
konsentrasiyaların təyini daha vacibdir?
A) Yol verilən konsentrasiya həddi
B) Orta sutka
C) Yol verilən qalıq konsentrasiyası
D) Yol verilən səviyyə
E) Orta növbə, maksimal birdəfəlik
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
286) İstehsalat şəraitində yüksək temperatura olduqda kimyəvi maddələrin
sovrulması hansı istiqamətdə olur?
A) Mədə-bağırsaq traktı ilə artır
B) Tənəffüs yolları ilə azalır
C) Mədə-bağırsaq traktı ilə azalır
D) Tənəffüzs yolları ilə artır
E) Dəri örtüyü ilə azalır
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

287) Benzol və onun törəmələri kimi üzvi həlledicilərlə istehsalatda təmas
zamanı ən səciyyəvi ilkin təsir hansıdır?
A) Cinsiyyət üzvlərinə
B) Qan və qan törədici üzvlərə
C) Qara ciyərə
D) Daxili sekresiya vəzilərinə
E) Eşitmə üzvünə
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
288) Manqan ilə xroniki zəhərlənmələr zamanı onun toplandığı yerlər (depolar)
hansılardır?
A) Cinsiyyət orqanları
B) Dırnaq və saçlar
C) Qara ciyər
D) Ağ ciyərlər, baş beyin, sümüklər, qaraciyər, yoğun bağırsaq
E) Sümüklər
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
289) Dəm qazı ilə kəskin zəhərlənmənin ağırlıq dərəcəsi nə ilə təyin olunur?
A) Leykositlərin miqdarı
B) Şüurun itməsi və qanda karboksihemoqlobinin %-lə olması
C) Eritrositlərin miqdarı
D) Methemoqlobin %-lə
E) Trombositlərin miqdarı
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
290) Mikrobioloji sintez müəssisələrində işləyən fəhlələrin sağlamlıq
vəziyyətində hansı səciyyəvi dəyişiklər olur?
A) Enterokolitlər
B) Kardiopatiya
C) Tənəffüs sistemində və dəridə allergik xəstəliklər, disbakterioz
D) Fibrogen
E) Hepatogen
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
291) Adı çəkilən kimyəvi birləşmələrdən hansı real kanserogen və 1-ci qrup
təhlükəli maddə sayılır?
A) Dəm qazı
B) 3,4-benzapiren
C) Xrom
D) Aseton
E) Asbest

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
292) Adı çəkilən kimyəvi maddələrdən hansı karbohidrogenlərin aromatik
sırasına daxildir?
A) Qurğuşun
B) Dəm qazı
C) Civə
D) Arsen
E) Benzol
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
293) Tənəffüs zonasında üzvi həlledicilərin buxarlarının azalması üçün hansı
ventrilyasiya daha məqsədəuyğun sayılır?
A) Mexaniki yerli sorucu
B) Müxaniki ümumi
C) Böyrdən sorulma
D) Aerasiya
E) Sorucu şkaf
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
294) Qıcıqlandırıcı qazların təsirindən əmələ gələn burun peşə xəstəliyinin son
mərhələsi hansıdır?
A) Kəskin kataral iltihab
B) Xronik atrofik rinit
C) Burnun selikli qişasının qarışıq iltihabı
D) Xronik hipertrofik rinit
E) Xronik kataral rinit
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
295) Hansı kimyəvi maddələr işçilərdə dərinin xərçəngini törədə bilər?
A) Benzol
B) His, koks-(daş kömürdən alınan yanacaq)
C) Xrom
D) Asbest
E) Dəm qazı
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
296) Hansı peşə amillərin təsirindən əksər hallarda burun çəpərinin
perforasiyası baş verir?
A) Xrom və ya arsen birləşmələri
B) Xlor

C) Neft və onun məhsulları
D) Kükürdhidrogen
E) Amonyak buxarları
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
297) Sənaye toksikologiyasının eksperimentində istifadə olunan inqalyasiya
təsirinin növləri hansılardır?
A) Statik-dinamik
B) Kəskin
C) Xroniki inqalyasion
D) Statik və dinamik
E) Kəskin inqalyasion
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
298) Xronik təsir həddi toksikoloji əhəmiyyət daşıyaraq hansı vacib göstəricinin
əsaslandırılmasında istifadə olunur?
A) Yol verilən hədd konsentrasiyası
B) Kimyəvi maddənin təhlükəlilik sinfinin təyini
C) Kcum-kumulyasiya əmsalı
D) Limac-kəskin hədd konsentrasiyası
E) DL50 və ya CL50
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
299) Peşə bronxial astmanın diaqnostika meyarı hansılardır?
A) Anamnezdə kəskin respirator xəstəliklərin və xronik bronxit
B) Ağırlaşmamış allerqoloji anannez, istehsalat şəraitində sensibilizasiyanın ilk
təzahürları
C) Nefropatiyalar
D) Anamnezdə məişət allergenlərə sensibilizasiyanın olması
E) Allergenlərlə təmasda olmağla uzun müddətli iş stajı
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
300) Hansı istehsalat növlərinin işçilərində sidik kisəsinin peşə xərçənginə rast
gəlmək olur?
A) Mikrobioloji sintez müəssisələri
B) Ağacemalı sənayesi
C) Asbest məmulatları
D) Misəridici istehsalat
E) Rezin məlumatları, anilin boya istehsalı
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

301) Hansı kimyəvi birləşmələr işçilərdə dəri və ağ ciyərlərin peşə xərçənginin
törədə bilər?
A) Xrom
B) Asbest
C) Benzidin
D) Xlorlu karbohidrogenlər
E) Daş kömür, neft, şist qətranı və onların buxarları
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
302) Adı çəkilən göstəricilərdən kəskin toksiklik parametri hansıdır?
A) Yol verilən konsentrasiya həddi
B) Zch
C) Yol verilən qalıq konsentrasiyası
D) DL50, CL50
E) Limch
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
303) Limch parametri sənaye toksikologiyasında ən əhəmiyyətli olan hansı
göstəricinin əsaslandırılmasında istifadə olunur?
A) Limac
B) DL50
C) Zac
D) CL50
E) Yol verilən konsentrasiya həddi
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
304) Adı çəkilən kimyəvi birləşmələrdən hansı xroniki zəhərlənmə zamanı
hemorraqik sindrom törədir?
A) Benzol
B) Azot oksidlər
C) Pestisidlər
D) Dəm qazı
E) 3,4-benzapiren
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
305) Adı çəkilən kimyəvi birləşmələrdən hansı hipoksid zəhərlərə aiddir?
A) Benzol
B) Dəm qazı
C) 3,4-benzapiren
D) Pestisidlər
E) Civə

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
306) Mədəni bitkiləri zərərvericilərdən və xəstəliklərdən mühafizə etməyə, alaq
otlarından təmizləməyə, məhsuldarlığı yüksəltməyə imkan verən kimyəvi
birləşmələr necə adlanır?
A) Üzvi həlledicilər
B) Qələvilər
C) Kimyəvi liflər
D) Turşular
E) Pestisidlər
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
307) Rasional süni işıqlandırmaya olan əsas gigiyenik tələblərdən biri hansıdır?
A) Kifayət qədər işıqlanma
B) Yalnız yerli işıqlandırmadan istifadə ilə işıqlanma
C) Tələblər yoxdur
D) Lüminessent lampalardan istifadə ilə işıqlanma
E) Açıq lampaların istifadəsi ilə işıqlanma
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
308) Müxtəlif tezliyə və intensivliyə malik nizamsız xaotik səs dalğalarının
yığımından ibarət olan və insanların sağlamlığına zərərli təsir göstərən amil
necə adlanır?
A) Lazer şüalanma
B) Vibrasiya
C) Səs-küy
D) Atmosfer təzyiq
E) Elektro-maqnit şüalanma
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
309) Bərk cisimlərin rəqsi hərəkətindən ibarət olan amil necə adlanır?
A) Ultra-səs
B) Lazer şüalanma
C) Səs-küy
D) İnfra-səs
E) Vibrasiya
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
310) Sağlamlıq vəziyyətinə görə 1 - ci qrupa hansı uşaqlar daxil edilir?
A) Normal inkişaflı və normal funksional səviyyəli sağlam uşaqlar

B) Kompensasiya vəziyyətində olmaqla, funksional imkanları məhdud olan xroniki
xəstə uşaqlar
C) Müəyyən morfoloji qüsurlara malik olan, praktiki sağlam uşaqlar
D) Kompensasiya vəziyyətində olan xroniki xəstə uşaqlar
E) Xroniki xəstəliyi olan və orqanizmin funksional imkanları aşağı olan uşaqlar
Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
311) Sağlamlıq vəziyyətinə görə 2 - ci qrupa hansı uşaqlar daxil edilir?
A) Xroniki xəstəliyi olan və orqanizmin funksional imkanları aşağı olan uşaqlar
B) Sağlam, lakin sağlamlığında funksional və bir sıra morfoloji kənaraçıxmalar olan,
eləcə də kəskin və xroniki xəstəliklərə müqavimət qabiliyyəti aşağı olan uşaqlar
C) Kompensasiya vəziyyətində olan xroniki xəstə uşaqlar
D) Kompensasiya vəziyyətində olmaqla, funksional imkanları məhdud olan xroniki
xəstə uşaqlar
E) Normal inkişaflı və normal funksional səviyyəli sağlam uşaqlar
Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
312) Sağlamlıq vəziyyətinə görə 3 - cü qrupa hansı uşaqlar daxil edilir?
A) Kompensasiya vəziyyətində olmaqla, funksional imkanları məhdud olan xroniki
xəstə uşaqlar
B) Xroniki xəstəliyi olan və orqanizmin funksional imkanları aşağı olan uşaqlar
C) Sağlam, lakin sağlamlığında funksional və bir sıra morfoloji kənaraçıxmalar olan,
eləcə də kəskin və xroniki xəstəliklərə müqavimət qabiliyyəti aşağı olan uşaqlar
D) Kompensasiya vəziyyətində olan xroniki xəstə uşaqlar
E) Kompensasiya vəziyyətində xroniki xəstəliyi olan, orqanizminin funksional
imkanları aşağı olan uşaqlar
Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
313) Sağlamlıq vəziyyətinə görə 4 - cü qrupa hansı uşaqlar daxil edilir?
A) Kompensasiya vəziyyətində olan xroniki xəstə uşaqlar
B) Subkompensasiya vəziyyətində funksional imkanları aşağı olan xroniki xəstə
uşaqlar
C) Kompensasiya vəziyyətində xroniki xəstəliyi olan, orqanizminin funksional
imkanları aşağı olan uşaqlar
D) Kompensasiya vəziyyətində olmaqla, funksional imkanları məhdud olan xroniki
xəstə uşaqlar
E) Sağlam, lakin sağlamlığında funksional və bir sıra morfoloji kənaraçıxmalar olan,
eləcə də kəskin və xroniki xəstəliklərə müqavimət qabiliyyəti aşağı olan uşaqlar
Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001

314) Sağlamlıq vəziyyətinə görə 5 - ci qrupa hansı uşaqlar daxil edilir?
A) Kompensasiya vəziyyətində olan xroniki xəstə uşaqlar
B) Subkompensasiya vəziyyətində funksional imkanları aşağı olan xroniki xəstə
uşaqlar
C) Dekompensasiya vəziyyətində orqanizmin funksional imkanları əhəmiyyətli
dərəcədə aşağı olan xroniki xəstə uşaqlar
D) Sağlam, lakin sağlamlığında funksional və bir sıra morfoloji kənaraçıxmalar olan,
eləcə də kəskin və xroniki xəstəliklərə müqavimət qabiliyyəti aşağı olan uşaqlar
E) Kompensasiya vəziyyətində xroniki xəstəliyi olan, orqanizminin
funksionalimkanları aşağı olan uşaqlar
Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
315) Sağlamlıq vəziyyəti qiymətləndirilərkən “risk qrupu”na hansı uşaqlar aid
edilir?
A) Subkompensasiya vəziyyətində olan, funksional imkanları aşağı olan xroniki xəstə
uşaqlar
B) Funksional kənaraçıxmaları və xəstəliyin başlanğıc formaları olan uşaqlar
C) Dekompensasiya vəziyyətində olan, orqanizmin funksional imkanları əhəmiyyətli
dərəcədə aşağı olan xroniki xəstə uşaqlar
D) Xroniki xəstəliyi olan və funksional imkanları aşağı olan uşaqlar
E) Kompensasiya vəziyyətində olan xroniki xəstə uşaqlar
Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
316) Uşaqların “fiziki inkişafı” anlayışı nəyi nəzərdə tutur?
A) Uşaqların anadan olduğu vaxtdan müayinə edildiyi vaxtadək olan inkişafını
B) Uşaqların morfofunksional vəziyyətini
C) Uşaqların ruhi və zehni inkişaf vəziyyətini
D) Uşaqların yaşına görə boyunun və çəkisinin ölçüsünü
E) Uşaqların morfoloji və funksional xüsusiyyət və keyfiyyətinin vəziyyətini və
bioloji inkişaf səviyyəsini
Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
317) Uşaqların “xronoloji yaşı” anlayışı nəyi nəzərdə tutur?
A) Uşağın anadan olduğu vaxta münasibətdə morfofunksional inkişafının vəziyyətini
B) Uşağın boyuna və çəkisinə görə müəyyənləşdirilən yaşını
C) Uşaqların anadan olduğu vaxtla müayinə edildiyi vaxt arasında yaşadığı dövrü
D) Uşağın anadan olduğu vaxtı müəyyənləşdirmək üçün aparılan tibbi ekspertiza
nəticəsində müəyyənləşdirilən yaşını

E) Uşağın fərdi böyümə və inkişaf tempindən asılı olan morfofunksional
xüsusiyyətlərinin məcmusunu
Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
318) “Bioloji yaş” anlayışı nəyi nəzərdə tutur?
A) Uşağın anadan olduğu vaxtı müəyyənləşdirmək üçün aparılan tibbi ekspertiza
nəticəsində müəyyənləşdirilən yaşını
B) Uşaqların anadan olduğu vaxtla müayinə edildiyi vaxt arasında yaşadığı dövrü
C) Uşağın boyuna və çəkisinə görə müəyyənləşdirilən yaşını
D) Uşağın anadan olduğu vaxta münasibətdə morfofunksional inkişafının vəziyyətini
E) Fərdi böyümə və inkişaf tempindən asılı olaraq orqanizmin morfofunksional
xüsusiyyətlərinin məcmusu
Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
319) Uşaqların fiziki inkişafını öyrənərkən istifadə edilən somatometrik
göstəricilərə hansılar aiddir?
A) Ağ ciyərlərin həyat tutumu, əl barmaqlarının sıxma gücü, əzələ inkişafının
vəziyyəti
B) Bədənin uzunluğu və çəkisi, döş qəfəsinin forması, dəri örtüyünün vəziyyəti
C) Bədənin uzunluğu və kütləsi, əzələ inkişafının və dəri örtüyünün vəziyyəti
D) Döş qəfəsinin forması, əzələ inkişafının vəziyyəti, cinsi yetişkənlik göstəriciləri
E) Bədənin uzunluğu və kütləsi, döş qəfəsinin çevrə ölçüsü
Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
320) Fiziometrik, yaxud funksional göstəricilərə hansılar aiddir?
A) Bədənin uzunluğu və kütləsi, döş qəfəsinin çevrə ölçüsü
B) Bədənin uzunluğu və çəkisi, döş qəfəsinin forması, dəri örtüyünün vəziyyəti
C) Bədənin uzunluğu və kütləsi, əzələ inkişafının və dəri örtüyünün vəziyyəti
D) Döş qəfəsinin forması, əzələ inkişafının vəziyyəti, cinsi yetişkənlik göstəriciləri
E) Ağ ciyərlərin həyat tutumu, əl barmaqlarının sıxma gücü
Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
321) “Akselerasiya” anlayışı nədir?
A) Uşaq və yeniyetmələrin orqanizminin böyümə və inkişaf tempinin əvvəlki
nəsillərə nisbətən sürətlənməsi
B) Uşaq və yeniyetmələrin orqanizminin fiziki inkişaf tempinin öz yaşıdlarına
nisbətən aşağı düşməsi

C) Uşaq və yeniyetmələrin orqanizminin böyümə və inkişaf tempinin öz yaşıdlarına
nisbətən sürətlənməsi
D) Uşaq və yeniyetmələrin orqanizminin böyümə və inkişaf tempinin öz yaşıdlarına
nisbətən aşağı düşməsi
E) Uşaq və yeniyetmələrin orqanizminin böyümə və inkişaf tempinin əvvəlki
nəsillərə nisbətən aşağı düşməsi
Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
322) “Əməyin fiziologiyası” nəyi öyrənir?
A) Əmək prosesi və istehsalat mühiti şəraiti ilə əlaqədar olaraq insan orqanizminin
funksional vəziyyətinin dəyişikliklərini
B) Əmək şəraitinin yalnız kimyəvi faktorlarının orqanizmə təsirini
C) İnsan orqanizminin xarici mühit faktorlarının təsirindən yaranan dəyişikliklərini
D) Əmək şəraitinin yalnız bioloji faktorlarının orqanizmə təsirini
E) Əmək şəraitinin yalnız fiziki faktorlarının orqanizmə təsirini
Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
323) Orqanizmin ümumi enerji itkisinə əsaslanaraq bütün fiziki işlərin neçə
dərəcəsi müəyyənləşdirilir (ГОСТ 12. 1. 055 - 88 üzrə) ?
A) 2
B) 5
C) 6
D) 3
E) 4
Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
324) Yorulma prosesinin fizioloji kriteriyası nədir?
A) Növbəti iş gününə orqanizmin funksiyalarının bərpa olunmaması
B) Yorulma prosesinin fizioloji kriteriyaları məlum deyil
C) Növbəti iş gününə, xüsusən növbəti iş həftəsinə orqanizmin funksiyalarının bərpa
olunmaması
D) Növbəti iş həftəsinə orqanizmin funksiyalarının bərpa olunmaması
E) Növbəti iş gününə, xüsusən növbəti iş həftəsinə orqanizmin funksiyalarının bərpa
olunması
Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001

Uşaq və yeniyetmə gigiyenası

325) Yaş rejimlərin fizioloji əsasını nə təşkil edir?
A) Mərkəzi sinir sistemin inkişafının xüsusiyyətləri
B) Uşağın cinsi
C) Görmə və eşitmə analizatorların inkişafının xüsusiyyətləri
D) Motor funksiyalarının inkişafının xüsusiyyətləri
E) Maddələr mübadiləsinin spesifikası
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
326) Məktəbəqədər müəssisələrində təlim-tərbiyyə rejiminin yaş əlamətlərinə
görə ayırd edilməsində daha əhəmiyyətli məsələ nə sayılır?
A) Cinsi
B) Ailənin həyat tərzi
C) Fiziki hazırlığı
D) Uşağın yaşı
E) Sağlamlığın vəziyyəti
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
327) Ümumi tipli məktəbəqədər müəssisələrində 1-3 yaşlı körpələr üçün
qruplarda uşaqların sayı neçə nəfərdən çox olmamalıdır?
A) 12
B) 20
C) 15
D) 25
E) 10
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
328) Fonetik qüsurları olan 3 yaşından böyük uşaqlar üçün məktəbəqədər
müəssisələrdə qrupların tutumu nə qədərdir?
A) 10
B) 12
C) 8
D) 6
E) 15
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
329) Məktəbəqədər müəssisələrində gəzintini nə ilə bitirmək tövsiyə olunur?
A) Hərəki oyunlar
B) Ekskursiya ilə
C) Fiziki məşğələlər
D) Sakit oyunla
E) İdman oyunları və əyləncələri ilə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
330) Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda iş qabiliyyətinin optimal göstəriciləri
həftənin hansı günlərində olur?
A) Çərşənbə, cümə axşamı
B) Çərşənbə, cümə
C) Çərşənbə axşamı, çərşənbə
D) Çərşənbə axşamı, cümə axşamı
E) Bazar ertəsi, çərşənbə axşamı
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
331) Məktəbəqədər uşaqlar üçün videodispley terminal məşğələlər hansı yaşdan
tövsiyyə olunur?
A) 8 yaşından
B) 5-6 yaşından
C) 4-5 yaşından
D) 3-4 yaşından
E) 7 yaşından
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
332) Məktəbəqədər müəssisələrdə kompyuter oyun məşğələlərinin həftənin
yüksək iş qabiliyyəti olan günlərində hansı tezliklə keçirilməsi məsləhət görülür?
A) Həftədə 3 dəfə
B) Həftədə 4 dəfə
C) Həftədə 1 dəfə
D) Həftədə 5 dəfə
E) Həftədə 2 dəfə
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
333) Uşaq müəssisəsində videodispley terminal məşğələlərindən əvvəl hansı
şərait yaradılmalıdır?
A) Hərəki oyunlar üçün
B) Sakit oyunlar üçün
C) Qida qəbulu üçün
D) Bədən tərbiyyəsi məşğələləri üçün
E) Yuxu üçün
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
334) Hər hansı bir sinfin həftəlik yüklənməsi nəyə müvafiq olmalıdır?
A) Məktəblilərin maksimal yolverilən yüklənməyə
B) Valideynlərin istəyinə

C) Direktor tərəfindən təsdiq olunan cədvələ
D) Əsas tədris planına
E) Müəllimlərin istəyinə
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
335) Yuxarı sinif şagirdlərinin tədris yüklənməsinin normadan artıq olmasına
nə səbəb ola bilər?
A) Dərs zamanı yoxlama işlərin aparılması
B) Sağlamlıq saatı
C) Cədvəldə qoşa saatların olması
D) Bədən tərbiyyəsi dəqiqələri
E) Cədvələ fakultativ məşğələlərin daxil edilməsi
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
336) Əsas fənlər üzrə dərs sıxlığı neçə faiz olmalıdır?
A) 85-90%
B) 50%-dan az
C) 90%-dən çox
D) 50-70%
E) 75-80%
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
337) Məktəbdə dərslər bitkidən sonar şagirdlərin yorğunluğunu necə aradan
qaldırmaq olar?
A) İdman məşqələsi
B) Məktəbdən kənar müəssisələrdə dərnək məşğələlər
C) Açıq havada fəal istirahət
D) Bədii ədəbiyyatın mütaliyəsi
E) Faydalı əmək
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
338) Tənəffüslərin ən minimal müddəti nə qədərdir?
A) 5
B) 10 dəqiqə
C) 20
D) 25
E) 15
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
339) 6-yaşlı uşaq üçün birinci sinifdə dərsin davamı neçə dəqiqədən çox
olmamalıdır?

A) 30
B) 25
C) 40
D) 45
E) 35 dəqiqə
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
340) Polidoymamış yağ turşuların ən çox miqdarı hansı ərzaqdadır?
A) Qoyun piyində
B) Marqarində
C) Kərə yağında
D) Günəbaxan yağında
E) Donuz piyində
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
341) Böyüməkdə olan orqanizm hansı mineral maddəyə yüksək tələbat duyur?
A) Manqan
B) Natrium
C) Kalium
D) Selen
E) Kalsium
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
342) Uşaq orqanizmdə daha yaxşı mənimsənilən kalsium duzları hansı ərzaqda
olur?
A) Süd məhsullarında
B) Tərəvəzdə
C) Kartofda
D) Balıqda
E) Yarmada
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
343) Bioloji aktiv əlavələrə hansılar aiddir?
A) Mikroelementlər
B) Antioksidləşdiricilər
C) Şirinləşdirici maddələr
D) Qida boyaları
E) Emulqatorlar
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
344) Ərzaqın bioloji dəyəri hansı maddəyə görə təyin olunur?

A) Yağlar
B) Vitaminlər
C) Karbohidratlar
D) Zülallar
E) Kalorilər
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
345) Məktəbəqədər müəssisələrində çürümüş süd nəyin hazırlanmasında istifadə
olunur?
A) Blinçiklər və oladiylərin
B) Qatıq əvəzi 2-ci naharda verilməsi
C) Kəsmiyin
D) Mayalı xəmirin
E) Yoqurtun
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
346) Kənd uşaq baxçalarında nəyi qışa tədarük etmək qadağandır?
A) Mürəbbə
B) Qurudulmuş göyərti
C) Çəlləklərdə duza qoyulmuş xiyar
D) Bankalarda konservləşdirilmiş kompotlar
E) Çəlləklərdə turş kələm
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
347) Nitrat duzların ən az miqdarda toplanması hansı ərzaqda olur?
A) Kökdə
B) Çuğundurda
C) Kartofda
D) Kələmdə
E) Göyərtidə
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
348) Yeməklərin hazırlanmasında hansı uşaq müəssisələrində marqarindən
istifadə edilməsi
yol verilir?
A) Uşaq sanatoriyalarında
B) Məktəblərdə
C) Məktəbəqədər müəssisələrində
D) Sağlamlaşdırıcı düşərgələrində
E) İnternatlarda
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

349) Adı çəkilən tərəvəzlərdən nitrat duzların toplanması ən çox hansında olur?
A) Göyərtidə
B) Kələmdə
C) Çuğundurda
D) Kökdə
E) Kartofda
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
350) Məktəbdə qabyuyan maşın olmadığı halda çay və xörək qablarını yumaq
üçün vannaların sayı neçədən az olmamalıdır?
A) 2
B) 7
C) 4
D) 5-dən
E) 3
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
351) Xörək qabının yuyulma keyfiyyətinə ən az dərəcədə təsir edən amil
hansıdır?
A) Yaxalanma suyun temperaturu
B) Vanna, qab yuyan əski və əllərin təmizliyi
C) Yuyucu məhlulun konsentrasiyassı
D) Qabın çirklənmə dərəcəsi
E) Yuyucu məhlulun temperaturu
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
352) Məktəbəqədər müəssisələrində qida qəbullarının arasında olan maksimal
yol verilən interval neçə saat olmalıdır?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 6
E) 5
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
353) Botullizmə aid olan ən təhlükəli ərzaq hansıdır?
A) Turş kələm
B) Üzüm şirəsi
C) Şəkər tozu ilə qarışıq olan qarağat
D) Duzlu xiyar
E) Konservləşdirilmiş yaşıl noxud

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
354) Uşaq müəssisələrin qida blokunda xüsusən tez xarab olan ərzaqların
saxlanması hansı temperatur hüdudu rejimində yol verilir?
A) +4°C-dan + 10°C-dək
B) +2°C-dan +8°C-dək
C) 0°C-dan +6°C-dək
D) +2°C-dan +6°C-dək
E) +4°C-dan + 8°C-dək
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
355) Bağırsaq çöpünə aid olan yaxmaların laboratoriyaya çatdırılmasının
maksimal vaxtı nə qədərdən artıq olmamalıdır?
A) Əhəmiyyəti yoxdur
B) 3 saat
C) 1 saat
D) 2 saat
E) 30 dəqiqə
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
356) Sanitar-epidemioloji rejiminə nəzarət zamanı bağırsaq çöpünə aid olan
yaxmalar qida blokunda haradan götürülür?
A) Çiy ərzaq üçün masa
B) Hazır ərzaq üçün masa
C) Çiy ət üçün bıçaq
D) Çiy ət üçün taxta
E) Adıçəkilən əşyaların hamısı
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
357) Gecə-gündüz uşaq müəssisələrində əsas qida maddələri və kaloriliyinə aid
olan nümunələrin götürülməsi hansı tezliklə olmalıdır?
A) İldə 4 dəfə
B) İldə 2 dəfə
C) İldə 3 dəfə
D) İldə 1 dəfə
E) Hər ay
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
358) Yodun miqdarı daha çox hansı ərzaqda olur?
A) Balıq
B) Süd

C) Toyuq
D) Xurma
E) Ət
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
359) Tərkibində daha çox dəmir miqdarı olan yarma hansıdır?
A) Vələmir
B) Arpa
C) Yulaf
D) Qarabaşaq
E) Düyü
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
360) Uşaqlar üçün cinsiyyətdən asılı olaraq qida maddələri və enerjiyə tələbatın
differensasiyası ( fərqi) hansı yaşdan daxil edilir?
A) 12
B) 9
C) 7
D) 14
E) 11 yaşdan
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
361) Beta-karotinlə ən çox zəngin olan məhsul hansıdır?
A) İt burnu qaqası
B) Ərik
C) Xurma
D) Kök
E) Cəfəri
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
362) D vitamini ilə ən çox zəngin olan ərzaq hansıdır?
A) Bitki yağı
B) Siyənək balığı
C) Yumurta
D) Süd
E) Tərəvəzlər
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
363) Usaq orqanizmi tərəfindən daha yaxşı mənimsənilən yağ hansıdır?
A) Südün tərkibində olan yağ
B) Bitki yağı

C) Mal piyi
D) Donuz piyi
E) Marqarin
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
364) Hansı ərzaqların zülalında daha çox bioloji dəyər olur?
A) Qida yağları
B) Dən bitkilərin
C) Meyvələrin
D) Heyvan mənşəli ərzaqların
E) Tərəvəzlərin
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
365) Ərzağın qida dəyəri nə ilə təyin olunur?
A) Zülal ilə
B) Yaq ilə
C) Kaloriliyi və bütün qida maddələri ilə
D) Letisini ilə
E) Karbohidratları ilə
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
366) Tərkibində daha çox C vitamini olan meyvə hansıdır?
A) Ərik
B) Gavalı
C) Qarpız
D) Şaftalı
E) Qara qarağat
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
367) Yağda həll olunan vitamin hansıdır?
A) PP vitamini
B) C vitamini
C) Fol turşusu
D) Bioflavonoidlər
E) E vitamini
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
368) Suda həll olunan vitaminl hansıdır?
A) C vitamini
B) A vitamini
C) K vitamini

D) D vitamini
E) E vitamini
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
369) Tərkibində daha çox qida lifləri olan ərzaqlar hansılardır?
A) Ət
B) Narın üyüdülmüş undan çörək, tərəvəzlər
C) Meyvələr
D) Şirələr
E) Balıq
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
370) Qida əlavələrinə nələr aiddirlər?
A) Şirinləşdirici maddələr, qatılaşdırıcılar, konservantlar
B) Mikroelementlər
C) Vitaminlər
D) Yağlar
E) Zülallar
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
371) Məktəbəqədər yaşlı uşağın qida rasiyonuna gündəlik hansı ərzaq daxil
edilməlidir?
A) Mal əti
B) Kəsmik
C) Kərə yağı
D) Yumurta
E) Balıq
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
372) Adı çəkilən ərzaqlardan hansılar mütləq soyuduçuda saxlanmalıdırlar?
A) Kərə yağı, kəsmik
B) Yumurta
C) Bitki yağı
D) Tərəvəz
E) Meyvə
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
373) Qida infeksiyalarının səbəbi olan və toksinlər ifraz edən
mikroorqanizmlərə hansılar aiddirlər?
A) Protey, stafilokokk
B) Göy irin çöpü, batulizm çöpü

C) Bağırsaq çöpü, stafilokokk
D) Botulizm çöpü, stafilokokk
E) Salmonella, protey
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
374) Qida zəhərlənmələri profilaktikası nöqteyi – nəzərindən termik işləmənin
ən effektiv üsulu hansıdır?
A) Közdə bişirmə
B) Blanşirəetmə
C) Qızartma
D) Suda bişirmə
E) Sobada bişirmə
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
375) Qida blokun sanitar-epidemioloji rejiminə nəzarət zamanı hansı səthdən
yaxma nümunələri götürülür?
A) İş personalın təmiz əllərindən
B) Çiy ərzaq üçün masadan
C) Çiy ət üçün taxtadan
D) Çiy ət üçün bıçaqdan
E) Tərəvəz üçün vannadan
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
376) Yod defisit halların profilaktikası üçün çox hallarda hansı ərzaq
yodlaşdırılır?
A) Bütün ərzaqlar
B) Manna yarması
C) Şəkər tozu
D) Duz
E) Qənd
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
377) Kartof xörəklərin bişirilməsi zamanı C vitaminin daha çox itkisi və vaxt
olur?
A) Kartofun qızardılması
B) Təmizlənmiş kartofun suda bişməsi
C) Kartofun büğda bişməsi
D) Təmizlənməmiş kartofun suda bişməsi
E) Karttofun közdə bişməsi
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

378) Soyuducuda, t = +2- +6°C şəraitində sosislərin maksimal saxlama müddəti
neçə saatdır?
A) 72
B) 24
C) 20
D) 48 saat
E) 36
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
379) Soyuducuda, t = +2- +6°C şəraitində kəsmikin maksimal saxlama müddəti
neçə saatdır?
A) 20
B) 72 saat
C) 36
D) 24
E) 48
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
380) Adıçəkilən ərzaqlardan hansı xüsusən tez xarab olan ərzaqa aiddir?
A) Mayonez
B) Kəsilmiş heyvanın içalatı
C) Kərə yağı
D) Yumurta
E) Bitki yağı
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
381) Adı çəkilən vitaminlərdən hansı suda həll olunan vitaminlərə aiddir?
A) K vitamini
B) D vitamini
C) E vitamini
D) PP vitamini
E) A vitamini
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
382) Adı çəkilən vitaminlərdən hansı yağda həll olunan vitaminlərə aiddir?
A) PP vitamini
B) K vitamini
C) C vitamini
D) Fol turşusu
E) B12

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
383) Adı çəkilən maddələrdən polidoymamış yağ turşusu hansıdır?
A) Araxidon
B) Zeytun yağı
C) Stearin
D) Palmitin
E) Araxin yağ turşusu
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
384) Adı çəkilən maddələrdən hansı qida maddəsi sayılır?
A) Qida əlavələri
B) Zülallar
C) Ədavalar
D) Bioloji aktiv maddələr
E) Bioloji aktiv əlavələr
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
385) Adı çəkilən maddələrdən qida əlavəsi hansıdır?
A) Yağlar
B) Vitaminlər
C) Mineral maddələr
D) Konservantlar
E) Karbohidratlar
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
386) Adı çəkilən maddələrdən bioloji aktiv maddə hansıdır?
A) Konservantlar
B) Qida boyaları
C) Bifidobakteriyalar
D) Antioksidləşdiricilər
E) Emulqatorlar
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
387) Fosfatidlərə aid və antixolesterin effektə malik olan yağabənzər komponent
necə
adlanır?
A) Xolesterin
B) Lesitin
C) Sterin
D) Nişasta
E) Metionin

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
388) 5 günlük dərs həftəsi olduqda dərs günün rejimində nə icazə verilməz
sayılır?
A) Dərsin müddətinin azalması
B) Tədris planının humanitar və estetik istiqamətinin gücləndirilməsi
C) Tənəffüslərin müddətinin azalmasi
D) Həftəlik təlim yükünün azalması
E) Fiziki təmrinlərin daxil edilməsi
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
389) 6 yaşlı şagirdlərin təlim-tərbiyyə rejimindən nə vacib sayılmır?
A) Dərslərin yalnlz bir növbədə olması
B) Günü uzadılmış qrupda olması
C) İkinci və ya üçüncü dərsdən sonra açıq havada dinamik məşğələlər
D) Qidanın təşkili
E) Dərsin müddətinin 35 dəq olması
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
390) İnkişaf qüsurları olan uşaqlar üçün ayrılan internatlarda uşaqların yüksək
iş qabiliyyətini təmin etmək məqsədi ilə ən böyük əhəmiyyəti olan nə sayılır?
A) Dərsin müddətini 35 dəqiqəyə endirmək
B) Ev tapşırıqlarının olmaması
C) Sinifdə uşaqların sayının az olması
D) Korreksiyaedici məşğələlərin sayının artırılması
E) Tənəffüs müddətinin gözlənilməsi
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
391) Görmə itiliyi az olan, həmdə düzgün eynək seçilən halda şagirdləri sinif
otaqlarında necə yerləşdirmək olar?
A) Hər hansı bir sırada birinci və ikinci stolun arxasında
B) Birinci sırada hər hansı bir stolun arxasında
C) Hər hansı bir sırada və hər hansı bir stol arxasında
D) Hər hansı bir sırada birinci stolun arxasında
E) İkinci stolun arxasında
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
392) Uzun müddət stol və ya parta arxasında oturan zamanı uşaqda olan
yorğunluğun aradan qaldırılmasının ən səmərəli və effektiv vasitəsi nə sayılır?
A) Oturma müddətinin azalması
B) İşıqlanma normalarının gözlənilməsi

C) Boyuna və bədən proporsiyalarına müvafiq olan mebelin seçilməsi
D) Dərs zamanı bədən tərbiyəsi dəqiqələrin daxil edilməsi
E) Təlimin müxtəlif texniki vasitələrin daxil edilməsi
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
393) Şagirdlərin optimal iş qabiliyyətinin qorunması üçün tədris həftəsi ərzində
ən yüngünləşdirilmiş gün hansıdır?
A) Çərşənbə axşamı
B) Cümə
C) Çərşənbə
D) Bazar ertəsi
E) Cümə axşamı
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
394) Uşaqların gün rejimin elementlərinin ardıcıl təkrarı nə üçün vacibdir?
A) Yaxşı əhval-ruhiyyə üçün
B) Tələb olunan fəaliyyət növünə orqanizmin tez və sərfəli reaksiyasının
formalaşması
C) Sağlamlığın qorunması
D) Normal fiziki inkişafın təmin olunması
E) İş qabiliyyətinin yüksək səviyyəsinin təminatı
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
395) Məktəblinin vaxtında və tez yuxuya getməsi üçün nə vacibdir?
A) Yuxudan əvvəl intensiv hərəkət etmək
B) Kompyuterdə işləmək
C) Sərin duş qəbul etmək
D) Cəlbedici filmə baxmaq
E) Stolüstü oyun oynamaq və ya kitab oxumaq
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
396) Məktəblilərin dərsdə zehni qabiliyyətini yüksək səviyyədə saxlamaq üçün
müəllim tədbirlərdən hansını istifadə edir?
A) Yalnız yaxşı oxuyan şagirdlərlə işləmək
B) Dərs planına kompyuter proqramlarının tətbiqi
C) Bədən tərbiyyəsi dəqiqələrindən istifadə
D) İşıqlanma səviyyəsini artırma
E) Dərsin müddətini azaltma
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

397) Məktəblilərin tədris həftəsi rejimində fakultativ məşğələlər hansı funksiya
daşıyır?
A) Çox mütləq deyillər
B) Maksimal yol verilən yüklənməyə daxildir
C) Şənbə günlərində keçirilir
D) Tətil günləri zamanı keçirilir
E) Maksimal yol verilən həcmə əlavə dərslər kimi daxildir
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
398) Məktəbdə qoşalaşdırılmış dərslərin keçirilməsi yalnız hansı siniflər üçün
yol verilir?
A) 10-11-siniflər üçün
B) 1-4 siniflər üçün
C) 5-9 siniflər üçün
D) 1-3 siniflər üçün
E) 5-11 siniflər üçün
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
399) Gigiyenik nöqteyi nəzərindən pedaqoji innovasiyaların və təhsil
texnologiyaların effektivliyinin meyarı nə sayılır?
A) Tədris prosesinə fərdi yanaşma
B) Şagird idrakının yeni üsulla ölçmə təyini
C) İnformasiya kateqoriyalarını dərk etmə bacarığı
D) Dərk etmə prosesin daha effektiv təşkili
E) Sağlamlığın vəziyyətinin dinamikası
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
400) Məktəblilərin peşə orientasiyasını kim keçirir?
A) Yenitetmələrə baxan terapevt
B) Məktəbli və onun valideynləri
C) Sanitar həkim
D) Həkim-pediatr
E) Uşaq poliklinikasının məktəbəqədər-məktəb şöbəsinin müdiri
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
401) Əmək təliminin hansı bölməsi ibtidai məktəb şagirdləri üçün nəzərdə
tutulub?
A) İbtidai peşə təlimi
B) Politexnik xüsusiyyətini daşıyan ilkin peşə hazırlığı
C) Konkret peşələr üzrə bilik və bacarıqların mənimsənilməsi
D) Əmək mədəniyyətinə aid bilik və bacarıqların mənimsənilməsi
E) Politexnik xüsysiyyətini daşıyan ümumi əmək hazırlığı

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
402) Tədris həftəsi rejimində əmək dərsinin effektivliyinin ən yüksək dərəcəsi
həftənin hansı günündə aşkar olunur?
A) Bazar ertəsi və cümə
B) Çərşənbə və cümə axşamı
C) Çərşənbə axşamı və çərşənbə
D) Cümə axşamı və cümə
E) Bazar ertəsi və çərşənbə axşamı
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
403) Əmək dərsinin effektivliyi ən yüksək dərəcədə hansı dərsdə üzə çıxır (1
növbə)?
A) 3-4
B) 4-5
C) 5-6
D) 2-3
E) 1-2
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
404) 5-9-cu siniflərdə əmək dərsində müxtəlif xarakterli tapşırıqlar yerinə
yetirilir, bu tapşırıqların ən optimal sayı neçədir?
A) 1-2
B) 3-5
C) 5-6
D) 1-3
E) 2-3
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
405) 1-ci sinif şagirdləri üçün əmək dərsində müxtəlif materiallarla işlədikdə
fasiləsiz işin müddəti neçə dəqiqədən çox olmamalıdır?
A) 10
B) 6
C) 5
D) 8
E) 3-4
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
406) 7-ci sinif şagirdləri üçün əsas əmək növləri üzrə fasiləsiz işin müddəti nə
qədər olmalıdır?
A) 16

B) 12
C) 10
D) 20
E) 14
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
407) Məktəblilərin əmək dərsini qoşalandırılmış halda neçənci sinifdən
keçirilməsi tövsiyə olunur?
A) 5 -ci sinifdən
B) 2
C) 7
D) 6
E) 3-4
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
408) Məktəb emalatxanasında əmək dərsinin optimal sıxlığı neçə faiz təşkil edir?
A) 20-30
B) 60-85
C) 85-90
D) 10-20
E) 40-55
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
409) İbtidai peşə hazırlığı üçün tədris müəssisələrində 16-18 yaşlı
yeniyetmələrin videodispley terminal məşğələlərində iş müddəti gündə neçə
saatdan artıq olmamalıdır?
A) 3
B) 5
C) 2
D) 6
E) 4
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
410) Nəfəs yolları xəstəliklərində əks göstərişi sayılan əsas peşə-istehsalat amili
hansıdır?
A) Əmək fəaliyyətinin erkən başlanması
B) Sinir-emosional gərginlik
C) Hündürlükdə olan iş
D) Məcburi iş duruşu
E) Əlverişsiz mikroiqlim
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

411) Hansı peşəni yiyələndikdə qızlarda yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərinin
tezliyi yüksək olur?
A) Radiotexnika
B) Dəzgah
C) İnşaat
D) Əyrici-toxucu
E) Konditer
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
412) Görmə qabiliyyətinin xəstəliklərində əks göstəriş sayılan əsas peşə
istehsalat amili hansıdır?
A) Soyuq mikroiqlimdə iş
B) Nəqliyyatın idarə edilməsi
C) Xırda detallarla yüksək dəqiqliklə görülən iş
D) Tikiş əyirici işləri
E) Müəyyən dərəcədə fiziki gərgin iş
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

413) Dayaq-hərəkət sistemin xəstəliklərində əks göstərici sayılan əsas peşəistehsalat amili hansıdır?
A) Sinir-emosional gərginlik
B) Məcburi iş duruşu
C) Əlverişsiz mikroiqlim
D) Toksik və qıcıqlandırıcı maddələrlə təmasda olma
E) Qida pozuntusu ilə əlaqəli iş
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
414) İstehsalat küyün 85 dBA-yə bərabər olduğu şəraitində 16-18 yaşlı
yeniyetmələrin iş müddəti neçə saat olmalıdır?
A) 4
B) 2 saat
C) 5
D) 3
E) 6
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
415) İş növbəsi ərzində 16-17 yaşlı yeniyetmələrin fasiləsiz, əl ilə qaldırılan və
daşınan yükün ağırlığı nə qədər olmalıdır?
A) 2
B) 5

C) 4
D) 6
E) 3
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
416) 16 yaşlı oğlanlar üçün yükün arabalar və ya konteynerlər vasitəsi ilə
daşınmasına sərf olunan gücün çəkisi neçə kiloqramdan artıq yol verilmir?
A) 30 kq
B) 12 kq
C) 20 kq
D) 15 kq
E) 24 kq
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
417) 16-17 yaşlı qız yeniyetmələrin məcburi iş duruşunda maksimal qalma
müddəti nə qədər olmalıdır?
A) 30 dəqiqə
B) 15 dəqiqə
C) 20 dəqiqə
D) 25 dəqiqə
E) 10 dəqiqə
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
418) 16-17 yaşlı yeniyetmələr üçün növbə ərzində texnoloji proseslə bağlı yol
gedişlərinin məsafəsi nə qədər olmalıdır?
A) 7 km
B) 5 km
C) 10 km
D) 3 km
E) 9 km
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
419) 14-17 yaşlı yeniyetmələr üçün məcburi iş duruşunda qalma dövrlərinin
arasında olan minimal fasilələr neçə dəqiqə olmalıdır?
A) 10 dəqiqə
B) 25 dəqiqə
C) 15 dəqiqə
D) 5 dəqiqə
E) 20 dəqiqə
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

420) 14-15 yaşlı yeniyetmələr üçün növbə ərzində məcburi iş duruşunda
qalmanın maksimal cəmlənmiş müddəti nə qədər olmalıdır?
A) 2,5 saat
B) 2 saat
C) 1 saat
D) 30 dəqiqə
E) 1,5 saat
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
421) Qaynar sexlərdə yeniyetmələr üçün iş yerlərinin təşkili zamanı
ventilyasiyanın növü hansıdır?
A) Yalnız mexaniki sovrulma
B) Qarışıq
C) Yalnız mexaniki axın
D) Yerli
E) Ümumi dəyişmə
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
422) 16-yaşına qədər olan yeniyetmələrin 6 iş günü olan iş həftəsində iş həftəsi
cəmi neçə saat olmalıdır?
A) 40 saat
B) 18 saat
C) 30 saat
D) 24 saat
E) 36 saat
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
423) Məktəb emalatxanasının avadanlığın təhlükəsizliyinə və sanitar vəziyyətinə
görə kim məhsuliyyət daşıyır?
A) Məktəbin müdriyyəti
B) Məktəbin müdiriyyəti və əmək təlimi üzrə müəllim
C) Uşaq və yeniyetmə gigiyenasının sanitar-həkimi
D) Təlim emalatxanasının ustası
E) Məktəbin tibbi personalı
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
424) Məktəb emalatxanasında əmək dərslərinin keçirilməsinə dair nəzarət
zamanı ilk növbədə nəyə diqqət yetirilir?
A) Əsas əmək növlərinin yerinə yetirilməsinin müddəti
B) Tədris cədvəlində dərsin sıra üzrə yeri
C) Əmək dərsinin sıxlığı
D) Təhlükəsizlik texnikasının tədbirlərin gözlənilməsi

E) Əmək dərslərin arasında fasilələrin keçirilməsi
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
425) Məktəb emalatxanasında travmatizmə qarşı profilaktik instruktajın
vaxtında keçirilməsinə nəzarəti kim yerinə yetirir?
A) Sinif rəhbəri
B) Məktəbin müdiriyyəti
C) Məktəbin tibbi personalı
D) Gigiyena və epidemiologiya mərkəzin işçisi
E) Valideynlər komitəsinin sədri
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
426) 14-15 yaşlı yeniyetmələrin işə qəbul etdikdə nə vacibdir?
A) İşə götürənin istəyi
B) Valideyn və onları əvəz edən şəxslərin razılığı
C) Həmkarlar təşkilatının razılığı
D) Sinif rəhbərinin razılığı
E) Yeniyetmənin istəyi
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
427) 6-7 yaşlı uşaqları hansı idman növün məşqlərinə getməyə tövsiyə olunmur?
A) Fiqurlu konki sürmə
B) Üzgüçülük
C) Bədii gimnastika
D) İdman gimnastikası
E) Suya tullanma
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
428) Müxtəlif idman növləri üzrə ixtisaslaşma və uşaqları idman yarışlarına cəlb
eləmə yalnız neçə müddətli ilkin hazırlıqdan sonra mümkündür?
A) 3,5-4 il
B) 2-3 il ilkin hazırlıqdan sonra
C) 4-5 il
D) 6-11 ay
E) 1-1,5 il
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
429) Uşaq baxçasınan orta yaşlı qrup uşaqları (4-5 yaş) üçün bədən tərbiyyəsi
məşğələsinin müddəti nə qədərdir?
A) 35 dəqiqədən çox
B) 20-25 dəqiqə

C) 25-30
D) 15-20
E) 30-35
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
430) Uşaq baxşasının yaşlı uşaqları üçün (5-6 yaş) bədən tərbiyyəsi məşğələsinin
müddəti nə qədərdir?
A) 15-20 dəqiqə
B) 30-35 dəqiqə
C) 20-25 dəqiqə
D) 35 dəqiqədən çox
E) 25-30 dəqiqə
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
431) Uşaq baxçasının hazırlıq qrupunda bədən tərbiyyəsi məşğələnin müddəti
nə qədərdir?
A) 25-30 dəqiqə
B) 20-25 dəqiqə
C) 30-35 dəqiqə
D) 35 dəqiqədən artıq
E) 15-20 dəqiqə
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
432) Hansı yaşlı qrup uşaqları üçün bədən tərbiyyəsi məşğələləri açıq havada
keçirilməsi icazə verilmir?
A) Orta yaşlı uşaqlar qrupu
B) Məktəbə qədər yaşlı uşaqların kiçik yaşlı uşaq qrupunda
C) Böyük yaşlı uşaqlar qrupu
D) Hazırlıq qrupu
E) Bütün yaş qruplarında təşkil olunur
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
433) 3-4 yaşlı uşaq üçün bədən tərbiyyəsi məşq effekti mövcudur, əgər dərs
zamanı ürək döyüntüsünün tezliyi nə qədər olsa?
A) 150-160 döyüntü dəqiqə
B) 90-100 döyüntü dəqiqə
C) 130-140 döyüntü dəqiqə
D) 110-120 döyüntü dəqiqə
E) 170-180 döyüntü dəqiqə
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

434) 5-7 yaş uşaq üçün bədən tərbiyyəsi məşğələnin məşq effekti mövcudur, əgər
dərs zamanı ürək döyüntüsünün tezliyi nə qədər olsa?
A) 150-160 döyüntü dəqiqədə
B) 170-180 döyüntü dəqiqə
C) 90-100 döyüntü dəqiqə
D) 110-120 döyüntü dəqiqə
E) 130-140 döyüntü dəqiqə
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
435) Məktəbdə xüsusi tibbi qrup uşaqları üçün 45 dəqiqə bədən tərbiyyəsi
dərsinin hazırlıq hissəsinin müddəti nə qədər davam edir?
A) 25-30 dəqiqə
B) 20 dəqiqə
C) 30-35 dəqiqə
D) 5-10 dəqiqə
E) 10-15 dəqiqə
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
436) Məktəbin günü uzadılmış qrupunda gündəlik idman saatını keçirdikdə ilk
növbədə nəyi nəzərə almaq lazımdır?
A) Bədən tərbiyyəsi dərslərin keçirilməsinə səbəblər
B) Həftə ərzində tədris yükünü
C) Sağlamlığın vəziyyətini
D) Gün ərzində tədris yükünü
E) Şagirdlərin fiziki hazırlığı
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
437) Uşaq baxçasının bədən tərbiyyəsi zalında havanın temperaturunu ölçmək
üçün termometr hansı səviyyədə quraşdırılır?
A) 0,5 m
B) Yerdən 1-1,2 m hündürlüyündə
C) 1,5 m
D) 0,8 m
E) 1,7 m
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
438) Uşaq orqanizminə yerli möhkəmləndirici proseduralardan hansı
əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir?
A) Ortaq temperaturlu su ilə boğazı yaxalamaq
B) Kontrast temperaturlu suyun ayaqlara axıdılması
C) Həm əlcəklə əllər və boyunu sürtmək
D) Tədricən suyun temperaturunu aşağı salaraq ayaqlara belə suyun axıdılması

E) Su ilə isladılmış əski üzərində ayaqyalın gəzmək
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
439) Uşaq poliknikasında basseyn suyun zərərsizləşdirilməsinin ən yaxşı üsulu
hansıdır?
A) Ozonla
B) Yodla
C) Xlor
D) Brom
E) Ultrabənövşəyi şüalanma
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
440) Hovuz suyunda zərərsizləşdirici reagentlərin qalıq miqdarı üzərində
nəzarət necə aparılmalıdır?
A) İşdən əvvəl və günorta
B) İş başlandıqdan 1 saat sonra
C) Yalnız işdən əvvəl
D) İşdən əvvəl və hər 2 saatdan bir
E) İşdən əvvəl və işin hər vaxtında
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
441) Üzgüçülük hovuzunda su vasitəsi ilə insana ən çox hallarda keçə bilən
xəstəlik hansıdır?
A) Otit
B) Enterobioz
C) Epidermofitiya (üzgüçü qoturu)
D) Poliomielit
E) Dizenteriya
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
442) Qeyri-ənənəvi möhkəmləndirici vasitə hansıdır?
A) Su vannası
B) Ayaqyalın gəzmə
C) Günəş vannası
D) Hava vannası
E) Sauna
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
443) Məktəblilərin dərsdə zehni qabiliyyətini yüksək səviyyədə saxlamaq üçün
müəllim tədbirlərdən hansını istifadə edir?
A) Dərs planına kompyuter proqramlarının tətbiqi

B) Dərsin müddərini azaltma
C) Bədən tərbiyyəsi dəqiqələrindən istifadə
D) İşıqlanma səviyyəsini artırma
E) Yalnız yaxşı oxuyan şagirdlərlə işləmək
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
444) 3 yaşına qədər körpələr üçün oyuncaq istehsal etdikdə hansı materialdan
istifadə etmək icazə verilmir?
A) Polivinilxloriddən olan nazik pərdə
B) Vinilis dəri
C) Polistirol
D) Təbii dəri və xəzdən
E) Polietilen
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
445) 3 yaşına qədər körpələr üçün hansı materialdan oyuncaq hazırlamaq
olmaz?
A) Plastik kütlədən
B) Şüşə və xovlu rezindən
C) Polimerdən olan nazik pərdə
D) Ağacdan
E) Plastizol
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
446) Siniflərdə (tədris otaqlarında) təbii işıqlanmanın (işıq əmsalı, düşmə və
dəlik bucaqları, təbii işıqlanma əmsalı) normativləri hansılardır?
A) 1/8-1/9, 15°, 3°, 0,25%
B) 1/4-1/5, 27°, 5°, 1,5%
C) 1/4-1/5, 20°, 3°, 1%
D) 1/8-1/9, 27°, 3°, 0,75%
E) 1/6-1/7, 25°, 3°, 0,5%
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
447) Məktəbdə idman zalında mikroiqlim göstəricilərinin normativləri
hansılardır?
A) Havanın temperaturu-25°C, rütubəti-40-60%, hava cərəyanın sürəti-0,2-0,3m/s
B) Əhəmiyyəti yoxdur
C) Havanın temperaturu-22°C, rütubəti-60-80%,, hava mübadiləsinin tezliyi saatda1,0-1,5 dəfə
D) Havanın temperaturu-25°C, rütubəti-60-80%, atmosfer təzyiqi-760mm c.s.
E) Havanın temperaturu-16°C, rütubəti-30-60%, hava mübadiləsinin tezliyi saatda 3
dəfə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
448) Uşaq bağçalarının körpələr qrupuna (1-3 yaşlı) hansı otaqlar daxildir?
A) Həkim otağı, oyun otağı, paylama otağı, ayaqyolu
B) Qəbul otağı, oyun otağı, qrupun yeməkxana və ya bufeti, ayaqyolu, şüşəbənd və
ya yataq otağı
C) İzolyator, musiqi məşğələləri üçün otaq, ayaqyolu, yataq otağı, bufet
D) Musiqi zalı, yeməkxana və ya bufet, yataq otağı, ayaqyolu
E) Soyunub-geyinmə otağı, tədris otağı, ayaqyolu, bufet
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
449) Məktəbəqədər uşaq müəssisəsində layihələşdirmə və ya yenidən qurma
zamanı hansı prinsipə üstünlük verilir?
A) Qrupların təcrid edilməsi prinsipi
B) Ümumi giriş və çıxış prinsipi
C) Qrup meydançalarının yerləşdirilməsi prinsipi
D) Kölgəlik meydançalarının yerləşməsi prinsipi
E) Əhəmiyyəti yoxdur
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
450) İçməli suda dəmirin miqdarı neçə mq/l-dən artıq olmamalıdır?
A) 2,0
B) 0,3
C) 0,1
D) 1,0
E) 0,5
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
451) İnfeksiya ocağında toksoplazmozun əsas mənbəyi və sahibi hansı canlıdır?
A) Siçan
B) Göyərçin
C) Pişik
D) Donuz
E) İt
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
452) Videodispley terminal kabinetlərində bir iş yerinə neçə kv.m – dən az
olmamaq şərti ilə sahə düşür?
A) 4 kv.m
B) 7 kv.m
C) 6 kv.m

D) 5 kv.m
E) 8 kv.m
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
453) Televizora baxış zamanı ekranla uşağın arasında olan minimal yol verilən
məsafə
neçə metr olmalıdır?
A) 3-4 m
B) 2-3 m
C) 4,5-5 m
D) 1-2 m
E) 5-5,5 m
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
454) Birtərəfli işıqlanmada qrup, sinif və kabinet otaqların dərinliyi neçə metrdən artıq olmamalıdır?
A) 6 m-dən
B) 8 m-dən
C) 7 m-dən
D) 10 m-dən
E) 5 m-dən
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
455) Televizora baxış zamanı ən əlverişsiz şərait hansıdır?
A) Əhəmiyyəti yoxdur
B) Yalnız yerli işıqlanmanın istifadəsi
C) Tam qaranlıqda baxış
D) Kombinəedilmiş işıqlanmanın istifadəsi
E) Yalnız ümumi işıqlanmanın istifadəsi
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
456) Otaqların təbii işıqlanmasını ölçmək üçün nəzarət nöqtələrin sayı nə
qədərdən az olmamalıdır?
A) 5-dən az olmamalıdır
B) 6-dən az olmamalıdır
C) 2-dən az olmamalıdır
D) 3-dən az olmamalıdır
E) 4-dən az olmamalıdır
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

457) Tədris videodispley otaqlarında havanın hərarəti 20 C olduqda nisbi
rütubətin səviyyəsi neçədir?
A) 65 %
B) 62 %
C) 50 %
D) 45 %
E) 58 %
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
458) Atmosfer havada zərərli maddələrin konsentrasiyası hansı vahidlə ölçülür?
A) Q/m³
B) Mkq/m³
C) Mq/m³
D) Kq/m³
E) T/m³
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
459) Hansı göstərici suyun orqanoleptik göstəricilərinə aid deyil?
A) Rəng
B) İy
C) Bulanlıq
D) Dad
E) Codluq
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
460) İçməli suya daxil olan hansı qeyri-üzvi maddə 1 –ci sinif təhlükəli
maddələrə aiddir?
A) Xloridlər
B) Sulfatlar
C) Nitratlar
D) Civə
E) Dəmir
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
461) Şəhərlərin sıxlıq şəraitində neçə mərtəbəli məktəblərin inşasına yol verilir?
A) 5 və artiq mərtəbəli
B) 3 mərtəbəli
C) 4 mərtəbəli
D) 2 mərtəbəli
E) 1 mərtəbəli
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

462) Tədris müəssisəsinin yaşıllaşdırma sahəsi ümumi sahənin neçə %-i təşkil
edilməsi nəzərdə tutulur?
A) 50%
B) 30%
C) 70%
D) 40%
E) 60%
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
463) İnternat məktəblərində yataq və tədris korpusları arasında olan aralıq
neçə metr olmalıdır?
A) 40 m
B) 50 m
C) 30 m
D) 60 m
E) 80 m
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
464) Otaqların birtərəfli işıqlandırılmasında tədris müəssisəsi ilə qarşıdakı
binanın aralıq məsafəsi nə qədər olması tövsiyə olunur?
A) 2,5
B) 3,0
C) Qarşıdakı binanın 2 qat hündürlüyündən az olmamaq şərti ilə
D) 1,0
E) 1,5
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
465) Məktəbəqədər müəssisəsinin torpaq sahəsində olan qrup meydançaların
sayı nəyə əsaslanır?
A) Torpaq sahəsinin ölçüsünə
B) Məktəbəqədər müəssisənin tutumuna
C) Yer səthinin quruluşuna
D) İqlim-coğrafi şəraitinin xüsusiyyətlərinə
E) Qrupların ümumi sayına
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
466) Zibil üçün konteynerlərin meydançaları necə quraşdırılmalıdırlar?
A) Betonlaşdırma və ya asfaltedilmə
B) Ot
C) Çınqıl və qumun səpilməsi
D) Taxta

E) Torpaq ilə döyəclənmə
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
467) Tədris müəssisəsinin meydançalarının quruluşu və avadanlığı nəyə müvafiq
olmalıdır?
A) Qrupların sayına
B) Pedaqoji vəya tərbiyə tələbatına
C) Uşaqların boyu və yaşına uyğun
D) Uşaqların hərəki fəaliyyətinə
E) Müəssisənin ümumi tutumuna
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
468) 1-3 yaşlı körpələr üçün meydançalar neçə olmalıdırlar?
A) Betonlaşdırılmış
B) Taxtalı
C) Çınqıl ilə döyəclənmiş
D) Asfalt ilə örtülmüş
E) Ot ilə örtülmüş
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
469) Kölgəli talvarların döşəməsi neçə olmalıdır?
A) Asfalt
B) Linoleumlu
C) Torpaq ilə döyəclənmiş
D) Otlu
E) Taxta
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
470) Məktəbəqədər müəssisələrində ümumi giriş necə qrup üçün yol verilir?
A) 3
B) 1
C) 5
D) 2
E) 4 qrup
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
471) Sinif otaqlarında 1 şagirdə minimal sahə nə qədər təşkil edir?
A) 2,0 kv.m
B) 3,5 kv.m
C) 3,0 kv.m
D) 1,5 kv.m

E) 2,5 kv.m
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
472) Tədris müəssisələrində avadanlıq nəyə müvafiq olmalıdır?
A) Gigiyenik və pedaqoji tələbləri nəzərə alaraq uşaqların boy və yaş
xüsusiyyətlərinə
B) Uşaqların boyu və yaşına
C) Şagirdin tələblərinə
D) Müəllimln tələbinə
E) Gigiyenik və pedaqoji tələblərə
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
473) Uşaqların boy-yaş xüsusiyyətlərinə uyğun olmayan mebelin istifadəsi ilk
növbədə nəyi törədə bilər?
A) Görmə itiliyinin aşağa enməsi
B) Skolioz
C) Uşaqların yorulması
D) Görmə itiliyin aşağa enməsi və skoleozun inkişafı
E) Qamət pozuntusunun əmələ gəlməsinə
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
474) Tədris müəssisələrinin otaqlarında havanın nisbi rütubəti neçə olmalıdır?
A) 20-30 %
B) 60-80 %
C) 30-50 %
D) 50-70 %
E) 40-60 %
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
475) Qrup otağında hava temperaturun gündəlik dinamikasının nəzarəti üçün
termometr necə asılmalıdır?
A) Daxili divarın 0,8 – 1,2 m hündürlüyündə
B) Otağın mərkəzində
C) Qapıda 1,5 m səviyyəsində
D) Daxili divarın 1,5 m hündürlüyündə
E) Xarici divarın 0,8- 1,2 m hündürlüyündə
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
476) Sinif otaqlarının pencərələri hansı qütblərə səmtləşdirilməlidir?
A) Şimal, Şimal-Şərq
B) Şərq, Cənub-Şərq

C) Şərq, Şimal-Şərq
D) Cənub, Cənub-Şərq, Şərq
E) Cənub-Qərb, Qərb
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
477) Şimal qütbinə hansı otaqların səmtləşməsinə yol verilir?
A) İbtidai məktəb uşaqları üçün sinif otaqları
B) Rəsmxətt, rəsm, hesablayıcı texnika kabinetləri və qida bloku
C) Rəsmxətt və rəsm kabinetləri
D) Hesablayıcı texnikası kabineti
E) Musiqi zalı
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

Kommunal gigiyena
478) Küyün gigiyenik əhəmiyyəti hansıdır?
A) Eşitmə üzvünə səs dalğalarının təsirindən yaranmış hissiyyatdır
B) İnsan sağlamlığına ciddi təsir edən xarici mühit amilidir
C) Elektromaqnit dalğaları və gərginlik sahəsində yaranmış səs mühitinin
vəziyyətidir
D) Hər-hansı xoşagəlməz və ya arzuolunmaz səs və ya səslər qarışığı olub,
orqanizminə zərərli və ya qıcıqlandırıcı təsir edir, iş qabiliyyətini azaldır
E) Eşitmə tezlikləri diapazonunda olan elastik mühitin mexaniki titrəyişləridir
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
479) Aşağıtezlikli küyə hansı aiddir?
A) Fasiləsiz spektra malik olub, bir oktavadan daha geniş sahəyə malik küy
B) Kifayət qədər bərk cisimlərdə geniş yayılmış səs dalğaları
C) Səsin maksimum təzyiqi 300 Hs (hers) tezliyi sahəsindən aşağı olan küy
D) Səsin maksimum təzyiqi 300-dən 800 Hs-ə qədər tezliyi sahəsi arasında olan küy
E) Spektrında eşidilən diskret tonlar olan küy
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
480) Orta tezlikli küyə hansı aiddir?
A) Kifayət qədər bərk cisimlərdə geniş yayılmış səs dalğaları
B) Səsin maksimum təzyiqi 300 Hs tezliyi sahəsindən aşağı olan küy
C) Spektrında eşidilən diskret tonlar olan küy
D) Səsin maksimum təzyiqi 300-dən 800 Hs qədər tezliyi sahəsi arasında olan küy
E) Fasiləsiz spektra malik olub, bir oktavadan daha geniş sahəyə malik küy

Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
481) Struktur küyə hansı aiddir?
A) Spektrında eşidilən diskret tonlar olan küy
B) Səsin maksimum təzyiqi 300 Hs tezliyi sahəsindən aşağı olan küy
C) Kifayət qədər bərk cisimlərdə geniş yayılan səs dalğaları
D) Səsin maksimum təzyiqi 300-dən 800 Hs qədər tezlik sahəsi arasında olan küy
E) Fasiləsiz spektra malik olub, bir oktavadan daha geniş sahəyə malik küy
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
482) Geniş sahəli küyə hansı aiddir?
A) Səsin maksimum təzyiqi 300 Hs tezliyi sahəsindən aşağı olan küy
B) Spektrında eşidilən diskret tonlar olan küy
C) Fasiləsiz spektra malik olub, bir oktavadan daha geniş sahəyə malik küy
D) Səsin maksimum təzyiqi 300-dən 800 Hs qədər tezlik sahəsi arasında olan küy
E) Kifayət qədər bərk cisimlərdə geniş yayılan səs dalğaları
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
483) Şəhərin layihələşdirilməsi zamanı gələcək (perspektiv) əhalinin sayı hansı
məlumata əsasən hesablanır?
A) Yerin coğrafi koordinatlarına əsasən
B) Şəhəryaradıcı qrupun sayına əsasən
C) Mövcud torpaq sahəsinin iriliyinə əsasən
D) Xidmətçi qrupun sayına əsasən
E) Sənaye müəssisələrinin gücünə əsasən
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
484) Şəhər mikrorayonu tikinti sıxlığı normaları nədən asılıdır?
A) Şəhərin ərazisinin ölçülərindən
B) Yerin coğrafi koordinatlarından
C) Şəhəryaradıcı amilin xarakterindən
D) Şəhər nəqliyyatının sayından
E) Yaşayış evlərinin mərtəbəliliyindən
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
485) Şəhər mikrorayonunun perimetral tikinti sistemi nəyə yol verir?
A) Bunların heç birinə təsiri yoxdur
B) Mikrorayon ərazisində küləyin sürətini azaltmağa, nəqliyyat küyünün səviyyəsini
artırmağa
C) Mikrorayon ərazisində küləyin sürəti və nəqliyyat küyünün səviyyəsini artırmağa
D) Mikrorayon ərazisində küləyin sürətini artırmağa, nəqliyyat küyünün səviyyəsini
azaltmağa

E) Mikrorayon ərazisində küləyin sürəti və nəqliyyat küyünün səviyyəsini azaltmağa
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
486) İnsanın eşitmə üzvü hansı tezlikdə səs dalğalarını qəbul edir?
A) 2-dən 2000 Hs qədər olan
B) 8-dən 20000 Hs qədər olan
C) 18-dən 24000 Hs qədər olan
D) 4-dən 12000 Hs qədər olan
E) 16-dan 16000 Hs qədər olan
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
487) Səs təzyiqinin iki dəfə artmasına səsin təzyiqinin dəyişməsinin hansı
səviyyəsi uyğun gəlir?
A) 6 dB (desibel) qədər
B) 4 dB (desibel) qədər
C) 20 dB (desibel) qədər
D) 8 dB (desibel) qədər
E) 12 dB (desibel) qədər
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
488) Ardıcıl nəqliyyat axınının yaratdığı küyün ölçülməsi necə aparılır?
A) Nəqliyyat axınının ikinci cərgəsi xəttindən 7,5 m aralı, keçid hissəsi səviyyəsindən
1,2 m hündürlükdə
B) Nəqliyyat axını birinci cərgəsi xəttindən 7,5 m aralı, keçid hissəsi səviyyəsindən
1,5 m hündürlükdə
C) Nəqliyyat axını birinci cərgəsi xəttindən 8,5 aralı, keçid hissəsi səviyyəsindən 1,2
m hündürlükdə
D) Nəqliyyat axını birinci cərgəsi xəttindən 8,0 m aralı, keçid hissəsi səviyyəsindən
1,5 m hündürlükdə
E) Nəqliyyat axınının birinci cərgəsi xəttindən 7,5 m aralı, keçid hissəsi
səviyyəsindən 1,2 m hündürlükdə
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
489) Vibrasiyanın intensivliyi nə ilə ölçülür?
A) DB ilə
B) A/m ilə
C) MkVt/kv.sm ilə
D) V/m ilə
E) H/kv.m ilə
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

490) İnsanların olduğu müxtəlif yerlər üçün küyün icazə verilən səviyyəsinin
(parametrlərinin) normalaşdırılması nədən asılıdır?
A) Küyün əmələ gəlmə mənbəyindən asılıdır
B) İnsanın küydən müdafiə olunmasından asılıdır
C) Əhalinin orta yaş göstəricisindən asıldır
D) İnsanın küyün təsiri altında olması müddərtindən asılıdır
E) Həmin şəraitdə insanın fəaliyyət növünə xas olan əsas fizioloji proseslərdən
asılıdır
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
491) Küyün səviyyəsinin yaşıllıqlar zolağı ilə aşağı salınması zamanı nə nəzərə
alınır?
A) Yaşıllıq zolağının eni və onların əkilməsinin xarakteri
B) Ağacların növü
C) Yaşıllığın sıxlığı
D) Ağacların yaşı
E) Ağacların hündürlüyü
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
492) Şəhərlərin ərazisi funksional istifadəsinə görə hansı zonalara bölünür?
A) Mədəni-məişət, nəqliyyat, sənaye, ambarlar
B) Yaşıllıqlar, təhsil, yaşayış, xidmət müəssisələri
C) İstirahət, yaşayış, iaşə müəssisələri, yaşıllıq
D) Ticarət, seliteb, sənaye, kommunal xidmətləri
E) Seliteb, sənaye, kommunal-ambarlar, xarici nəqliyyat
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
493) Şəhər əhalisi ictimai istehsalatda iştirakı və əmək fəaliyyətinin xarakterinə
görə aşağıdakı hansı qruplara bölünür?
A) Şəhəryaradıcı, xidmətçi, fəaliyyətsiz
B) Demoqrafik, sağlam, sosial-iqtisadi
C) Fəaliyyətli, fəaliyyətsiz, ixtisaslı
D) Təhsilli, savadsız, iqtisadi təminatlı
E) Xüsusi təyinatlı, xidmətçi, sosial-mədəni
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
494) Şəhərlərin seliteb zonasının əsas struktur elementinə hansı aiddir?
A) Mikrorayon
B) Yaşayış rayonu
C) Ticarət mərkəzi
D) Mədəni mərkəz
E) Təhsil mərkəzi

Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
495) Layihələşdirilərkən şəhərlərin və digər yaşayış məskənlərinin əhalisinin
sayı necə hesablanır?
A) Məktəblilər qrupunun sayına əsasən
B) Xidmətçi qrupun sayına əsasən
C) Şəhəryaradıcı qrupun sayına əsasən
D) Fəaliyyətsiz qrupun sayına əsasən
E) Tibb işçilərinin sayına əsasən
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
496) Şəhərlərdə ali təhsil müəssisələri gündüz şöbələrinin tələbləri hansı qrupa
aiddir?
A) Şəhəryaradıcı qrupa
B) Fəaliyyətsiz qrupa
C) Xidmətçi qrupa
D) Sosial ehtiyaclı qrupa
E) Perspektiv inkişaf qrupuna
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
497) Şəhərlərdə ali təhsil müssisələrinin müəllimləri hansı qrupa aiddir?
A) Növbətçi
B) Qulluğçu
C) Şəhəryaradıcı
D) Fəaliyyətsiz
E) Xidmətçi
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
498) Şəhərin seliteb (yaşayış) zonası aşağıdakıların hansının yerləşdirilməsi
üçündür?
A) Yaşayış rayonları, ictimai mərkəz, ümumi istifadə üçün yaşıllıqlar
B) Hava donnması, su nəqliyyatı limanları
C) İri sənaye müəssisələri, xidmət obyektləri
D) Sənayenin perspektiv inkişafı obyektləri
E) Əhali üçün istirahət-sağlamlandırıcı obyektlər
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
499) Şəhərin sənaye zonasında yerləşdirilən obyektlərə hansılar aiddir?
A) Yaşıllıqlar, parklar, basseynlər
B) Anbarlar, nəqliyyat depoları
C) Avtobus, dəmir yol vağzalları

D) Sənaye müəssisələri və onlarla əlaqəli obyektlər
E) İctimai-iaşə müəssisələri, yaşayış evləri
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
500) Şəhərin kommunal-anbarlar zonasında yerləşdirilən obyektlərə hansılar
aiddir?
A) Məktəbəqədər uşaq idarələri, məktəblər
B) Sanitar-müdafiə yaşıllıq zolaqları
C) Anbarlar, qarajlar, şəhər nəqliyyat depoları
D) Yaşayış binaları, xidmət müəssisələri
E) Tədris, müalicə-sağlamlaşdırma idarələri
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
501) Əsas şəhəryaradıcı amillərə bunlardan hansılar aiddir?
A) Sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələri, material-texniki bazalar, xarici nəqliyyat
müəssisələri, tikinti, ictimai-mədəniyyət idarələri
B) Yerli energetika və nəqliyyat idarələri
C) Məktəblər, məktəbəqədər uşaq müəssisələri
D) İdman-istirahət müəssisələri
E) İctimai-iaşə, ticarət idarələri
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
502) Şəhərin xarici nəqliyyat zonasında yerləşdirilən obyektlərə hansılar
aiddir?
A) Sənaye müəssisələrinə xidmət idarələri
B) Nəqliyyat işçilərinə mədəni xidmət idarələri
C) Xarici ölkələrlə ticarət əlaqələri idarələri
D) Yükdaşımaların lisenziyalaşdırılması idarələri
E) Sərnişin və yük nəqliyyat vasitələri və onlar üçün stansiyalar, portlar, limanlar
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
503) İri şəhərlərdə yaşayış ərazisində yaradılan yaşayış rayonuna neçə
mikrorayon daxil olur?
A) 3-8
B) 4-5
C) 8-12
D) 2-3
E) 1-2
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
504) Əhalinin sayına görə şəhərlər aşağıdaki hansı qruplara bölünür?

A) Köhnə, yeni, cavan
B) Böyük, orta, kiçik
C) Kiçik, orta, böyük, iri, çox iri
D) Miqrasiyalı, miqrasiyasız, sabit yerləşmiş
E) İnkişaf edən, inkişafı qurtarmış, sabit
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
505) Kənd yaşayış məskənləri ərazisi hansı zonalara bölünür?
A) Taxılçılıq, tərəvəzçilik, üzümçülük zonaları
B) Mədəni-istirahət, kommunal təsərüffat, ictimai zonalar
C) Yaşayış zonası, təsərrüfat-istehsalat zonası, ictimai mərkəz
D) Yaşıllıqlar, nəqliyyat, anbarlar zonaları
E) Şəhərlərarası nəqliyyat, kənd təsərrüfatı zonaları
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
506) Urbanizasiya nə deməkdir?
A) Əhalinin idman rekordlarının artması
B) Əhali gəlirlərinin artması
C) Əhalinin yaradıcılıq qabiliyyətinin artması
D) Əhalinin sağlamlıq səviyyəsinin artması
E) Əhalinin şəhərlərdə məskunlaşmasının artması
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
507) Urbanizasiyanın müsbət təsirlərinə nə aid edilə bilər?
A) Əhaliyə yeni məlumatların çatdırılmasının sürətlənməsi
B) Cinayətkarlığın azalması
C) Əhalinin maddi və mənəvi həyat tərzinin yüksəlməsi
D) Əhaliyə tibbi xidmət göstərənlərin sayının artması
E) İdman-sağlamlıq komplekslərinin iriləşməsi
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
508) Temperatura inversiyası nədir?
A) Gün ərzində havanın temperaturasının dəyişkənliyi
B) Havanın temperaturasının isti istehsalat tullantıları hesabına dəyişməsi
C) Atmosferdə soyuq hava kütləsinin aşağı düşüb, isti hava kütləsinin onun üzərini
ötrməsi
D) Relyefin havanın temperaturasına təsiri
E) Havanın temperaturasının mövsümü dəyişkənliyi
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

509) Temperatura inversiyasının uzun müddət davam etməsinin əsas səbəbi
nədir?
A) Hava cərəyanının çox yüksək olması
B) Havanın həddən artıq çirklənməsi
C) Havada turbulent hərəkət zonalarının yaranması
D) Ultrabənövşəyi şüaların kəskin çatışmamazlığı
E) Havanın hərəkətinin zəifliyi
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
510) Belçika , Donora , Londonda qeyd olunan “toksiki dumanlar” nə ilə
nəticələndi?
A) Yaşayış məskənlərində işıqlanmanın pisləşməsi ilə
B) Əhalinin sanitariya həyat tərzinin pisləşməsi ilə
C) Tənəffüs yolları xəstəlikləri və ölümün artması ilə
D) Ümumi xəstələnmənin artması ilə
E) Evlərdə ultrabənövşəyi şüalanmanın azalması ilə
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
511) Sənaye tullantılarından təmizlənməsinin gigiyenik effektliyi atmosfer
havanın keyfiyyətini aşağıdakı hansı yerdə təyin etməklə qiymətləndirilir?
A) Sənaye meydançaları ərazisində
B) Şəhərkənarı xarici nəqliyyat zonasında
C) Sanitariya – mühafizə zonası daxilində
D) Atmosfer tullantıların havaya daxil olduğu yerdə
E) Sanitariya – mühafizə seliteb (yaşayış) zonaları sərhədində
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
512)
Müasir şəhərlərdə havanın aşağı qatlarında fotokimyəvi dəyişkənliklərin əsas
səbəbi nədir?
A) Havanın kanseroqen maddələrlə çirklənməsidir
B) Havanın yüksək səviyyədə üzvi maddələr və azot oksidləri ilə çirklənmişdir
C) Havanın tozlanmasıdır
D) Havanın temperaturasının yüksəlməsidir
E) Havanın karbon qazı və dəm qazı ilə çirklənməsidir
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
513) Fotokimyəvi dumanın əmələ gəlməsi zamanı mühüm ilkin reaksiya nədən
ibarətdir?
A) Havanın tüstü və qurumlu çirklənməsi
B) Kükürd qazının havada sürətlə yayılması
C) Havaya iri ölçülü tozların daxil olması

D) Günəş şüaları ultrabənövşəyi spektrının təsiri altında azot iki oksidin azot oksidi
və atom halında oksigenə parçalanması
E) Karbon qazının oksigenlə birləşməsi
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
514) Fotokimyəvi parçalanmanın son məhsullarina nə aiddir?
A) Karbon oksidi və karbon iki oksid, üzvi aerozollar
B) Kükürd oksidləri
C) Azot oksidləri
D) Kanserogen maddələr
E) Qurğuşun birləşmələri
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
515) Müasir şəraitdə planetimizin iqliminin dəyişə bilməsini nə ilə
əlaqələndirirlər?
A) Havanın tozlanma dərəcəsinin artması
B) Havada kükürd qazının toplanması
C) Havada fotokimyəvi proseslərin getməsi
D) Daha çox yanacağın yandırılması
E) Havaya daxil olan karbon qazının miqdarının artması
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
516) Karbon qazının iqlimin dəyişməsinə təsir edə bilməsinin səbəbi nədir?
A) Günəş şüalarını yerə tərəf buraxır , əmələ gələn infraqırmızı (istilik) şüalarını geri
fəzaya buraxmır
B) Özündən istilik şüalarını buraxır
C) Havada bütün qazların bir səviyyədə qalmasına təsir edir
D) Havada aerozolları özündə birləşdirir
E) Havaya soyuducu təsir göstərir
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
517) Şəhərlərdə ən çox yayılmış atmosfer çirkləndiricilərinə nə aiddir?
A) Karbohidrogenlər
B) Xlor birləşmələri
C) Allergenlər
D) Asılı maddələr , kükürd və oksidləri, karbon oksidi , oksidontlar
E) Kanserogen maddələr
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
518) Şəhərlərdə istifadə edilən yanacaq növlərinə hansılar aiddir?

A) Bərk yanacaq (daşkömür) , maye yanacaq (mazut) , qaz halında yanacaq (yanacaq
qazı)
B) Odun yanacağı
C) Elektrik yanacağı
D) Yeraltı qaynar sular
E) Buxar yanacağı
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
519) Mazut yanacağının yanması nəticəsində əmələ gələn maddələrə hansılar
aiddir?
A) Kanserogen maddələr-benzipirenlər
B) Fotooksidontlar
C) Qurğuşun birləşmələri
D) Toz hissəcikləri , aerozollar
E) Karbohidrogenlər , karbon oksidləri , vanadium -5 oksidi
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
520) Təbii qazın yanması nəticəsində əmələ gələn maddələrərə hansılar aiddir?
A) Fotooksidantlar
B) Karbon oksidləri
C) Aerozollar
D) Kükürd oksidləri
E) Azot oksidləri və karbohidrogenlər
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
521) Bərk yanacağın yanması zamanı əmələ gələn külün miqdarı nədən
asılıdır?
A) Yandırılarkən havada oksigenin miqdarı
B) Yanacaq materialının istehsal edilməsi yeri
C) Yanacaq peçlərinin konstruksiyası
D) Yanacaq materialının küllülük dərəcəsi və yandırılmasının növü
E) Yandırılma müddəti
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
522) Avtonəqliyyat yanacağı tullantıları içərisində gigiyenik cəhətdən əhəmiyyəti
olanlara hansılar aiddir?
A) Kükürd oksidləri, fotooksodontlar
B) Andidetonatorlar
C) Karbon oksidi, azot oksidləri, karbohidrogenlər, aldehidlər, qurum, quröuşun
aerozolları, benz (a) piren
D) Tüstü və tozlar
E) Antifrizlər

Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
523) Avtonəqliyyatın tullantılarının (işlənmiş qazların) miqdarı və tərkibi nədən
asılıdır?
A) Mühərrikin yerli istehsalı və ya xaricdən alınmasından
B) İstifadə olunan yanacağın qiymətindən
C) Mühərrikin tipi, gücü, texniki vəziyyəti , istifadə olunan yanacağın
keyfiyyətindən
D) Mühərikin işlənməsi müddətindən
E) Mühərrikə qulluğun səviyyəsindən
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
524) Neft emalı müəssisələrindən atmosferə daxil olan əsas çirkləndiricilərə
hansılar aiddir?
A) Azot oksidləri, benzpirenlər
B) Sulfat və sulfid birləşmələri
C) Hidrigen sulfit, karboidrogenlər, kükürd qazı, karbon oksidi
D) Karbon qazı, dəm qazı
E) Kanserogen maddələr, oksidontlar
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
525) Xroniki təsir edən atmosfer çirkləndiriciləri hansı qruplara bölünür?
A) Xroniki spesifik təsiri və xroniki qeyri spesifik təsiri qrupları
B) Xəstələndirici və öldürücü təsiri qrupları
C) Yaxın və uzaq müddətli təsiri qrupları
D) Kəskin və xroniki təsir qrupları
E) Birdəfəlik və çoxdəfəlik təsiri qrupları
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
526) Atmosfer çirkləndiricilərinin sanitariya həyat tərzinə təsiri nədən
ibarətdir ?
A) Atmosfer çöküntülərini artırır
B) Havanın temperaturasını yüksəldir
C) Havanın tozlanmasına şərait yaradır
D) Şəffaflığı azaldır, təbii işıqlanmanı azaldır , duman əmələ gətirir ,yaşıllıqları
məhv edir
E) Havada karbon qazı və dəm qazının toplanmasına şərait yaradır
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
527) Atmosfer çirklənmələrinin atmosferanın yerüstü təbəqəsində
konsentrasiyası və dəyişkənliyi nədən asılıdır?

A) Günəş radiasiyasının səviyyəsindən
B) Atmosfer təzyiqinin dəyişməsindən
C) Tullantıların miqdarı, materioloji amillərdən
D) Tullantıların tullandığı yerindən
E) Tullantıdan sonra 3 gün ərzində havanın dəyişkənliyindən
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
528) Atmosferanın yerüstü təbəqəsində çirkləndirici maddələrin
konsentrasiyasına təsir edən əsas materoloji amillərə hansılar aiddir?
A) Atmosfer təzyiqi və küləksiz günlərin sayı
B) Küləkli günlərin tez-tez təkrarlanması
C) Rütubətin vertikal və horizontal dəyişkənliyi
D) Alçaq və yüksək temperatur şəraiti
E) Hava cərəyanının istiqaməti və sürəti,atmosferanın temperatur strafikasiyası,
havanın rütubətliyi
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
529) Atmosfer havanın öz –özünə təmizlənməsinin əsasında duran proseslərə
hansılar aiddir?
A) Fiziki ,fiziki-kimyəvi ,kimyəvi proseslər
B) Mexaniki təmizlənmə prosesləri
C) Biokimyəvi proseslər
D) Bioloji proseslər
E) Alternativ kimyəvi proseslər
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
530) Atmosfer havanın çirklənməsindən qorunmasının əsas tədbirlər
qruplarına hansılar aiddir?
A) Radikal mübarizə tədbirləri
B) Rejim zonalarına bölünməsi tədbirləri
C) Texnoloji,planlaşdırma,sanitar–texniki tədbirlər
D) Sanitariya – qadağan tədbirləri
E) Mühavizə zonalarının təşkili
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
531) Atmosfer çirklənmələri ilə mübaizənin radikal tədbiri?
A) Tullantıları istehsal edildiyi yerdə məhv etməkdir
B) Tullantıları çox yüksək səvviyyədə tullamaqdır
C) Tullantıları istifadəyə verməkdir
D) Qapalı texnololoji prosesləi , tullantısız texnologiyanı yaratmaqdır
E) Tullantısız xammaldan istifadə etməkdir

Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
532) Atmosfer çirklənmələri ilə mübaizənin planlaşdırma tədbirlərinə hansılar
aiddir?
A) Yanacağın tam yandırılması
B) Nəqliyyatın miqdarının azaldılması
C) Ərazinin zonalara bölünməsi,sanitariya– mühafizə zonaların təşkili,yaşayış
rayonların planlaşdırılması və yaşıllaşdırılması
D) Tullantılarda çirkləndirici maddələrin azaldılması
E) Yaşayış evlərinin uzaqda tikilməsi
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
533) Sənaye müəssisələrinin sinifi və sanitar – mühafizə zolağının eni nəyə
əsasən təyin olunur?
A) Sənaye müəssisələrində iş rejiminə əsasən
B) Sənaye müəssisəsində işçilərin sayına əsasən
C) Yerin mikroiqlim şəraitinə əsasən
D) Sənaye müəssisəsinin gücü , texnolji prosesin spesifikası, tullantı maddələrin
miqdarı və keyfiyyətinə əsasən
E) Temperatura inversiyasının tezliyinə əsasən
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
534) Sənaye tullantılarının qaz halında qarışıqlardan təmizləmək üçün hansı
üsul istifadə olunur?
A) Elektrofiltirasiya və ionmübadiləsi üsulu
B) Skrubber , köpükləndirmə apparatları , barbaterlər, absorbsiya və adsorbsiya
prosesləri
C) Filtirasiya üsulu
D) Distilyasiya üsulu
E) Həlletmə üsulu
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
535) Hündür borulardan (bacalardan) sənaye tullantılarının havaya
buraxılması nəyə gətirir?
A) Tullantıların havaya daxil olmasının qarşısını alır
B) Tullantıların mənfi təsirindən əhalini tam qoruyur
C) Tullantısız mühit yaradır
D) Tullantıların konsentrasiyasını havanın aşağı qatlarında azaldır
E) Havanı tullantılardan tam təmizləyir
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

536) Su vasitəsi ilə yayılan virus xəstəliyi hansıdır ?
A) Qarın yatalağı
B) Epidemik parotit
C) Lyamblioz
D) Poliomielit
E) Tulyaremiya
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
537) Su vasitəsi ilə yayılan virus infeksiya hansıdır ?
A) Vəba
B) Lyamblioz
C) Hepatit A
D) Amyoba dizenteriyası
E) Epidemik parotit
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
538) Xlor tərkibli preparatların təsirinə daha çox hansı davamlıdır?
A) Patogen enterobakteriyalar
B) Quru bakteriyalar
C) Enterviruslar
D) Bağırsaq çöpü
E) Vəba vibrion
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
539) Paylayıcı şəbəkədən su nümunələrinin götürülmə tezliyi hansı faktorlardan
asılıdır?
A) Su mənbəyinin növündən
B) Paylayıcı şəbəkənin nümunəsindən
C) Əhalinin xidməti sayından
D) Su təchizatının növündən
E) Yaşayış yerinin abadlığı dərəcəsindən
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
540) İçməli suda qalıq xlorun təyininə nəzarət nə vaxt aparılır?
A) Paylayıcıya verilməzdən sonra
B) Paylayıcı qovşağa verilməzdən əvvəl
C) Paylayıcı şəbəkədə
D) Paylayıcıya verilməzdən əvvəl və qovsaqla şəbəkədə
E) Paylayıcı şəbəkədən sonra
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

541) Ətraf mühitin amillərinin təsirinə hansılar ən çox davamlıdır?
A) Patogen bakteriyalar
B) Viruslar
C) Sporalar
D) Saprofitlər
E) Şərti patogen bakteriyalar
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
542) Suyun plyonka ilə filtrasiya metodu ayrı metodla müqayisədə suyu nə
dərəcədə təmizləyir?
A) Tez, lakin keyfiyyətsiz
B) Gec və keyfiyyətli
C) Asta, lakin keyfiyyətsiz
D) Tez və keyfiyyətli
E) Asta, lakin keyfiyyətli
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
543) Yerüstü içməli su mənbəyinin sanitar-mühafizə zonasının ikinci qurşaq
sərhədinin yan ölçüləri nə ilə təyin olunur?
A) Sahənin relyefi ilə
B) Küləklərin tezliyi ilə
C) Çayın uzunluğu ilə
D) Çayın dərinliyi ilə
E) Çayın eni ilə
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
544) Suyun PH çoxaldıqda xlor preparatlarının bakterisid effekti necə dəyişir ?
A) Yüksəlir
B) Xlor preparatından asılı deyil
C) Enir
D) Dəyişilmir
E) Xlor preparatından asılıdır
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
545) Yeraltı su mənbəyinin epidemioloji cəhətdən təhlükəsizliyinin
qiymətləndirilməsi hansı göstəricilərə əsaslanır?
A) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar
B) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi lyambli kistaları
C) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi nmikrob sayı
D) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi kolifaqlar
E) Heç birinə

Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
546) İçməli suyun epidemik təhlükəsizliyi və səthi içməli su təchizatı mənbəyinin
qiymətləndirilməsi hansı göstəricilərə əsaslanır?
A) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi kolifaqlar
B) Heç birinə
C) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi lyambli kistaları
D) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar
E) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi mikrob sayı
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
547) Sanitar mühafizə zonasının təşkilinin əsas məsələsi səthi su mənbələri üçün
hansılardır?
A) Su mənbəyinin çirklənməsinin qarşısının alınması və su götürücü qurğuların
çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması
B) Su mənbəyinin çirklənməsinin qarşısının alınması
C) Su mənbətinin çirklənmələrini azaltmaq su götürücü qurğuların çirklənmədən və
nasazlıqdan qorunması
D) Su mənbəyinin çirklənməsini azaltmaq
E) Heç biri
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
548) Su təmizləyici qurğuların gigiyenik iş effektivliyi necə təyin olunur?
A) Qurğulardan çıxan suyun analizi, su götürülən yerdən suyun analizi və paylayıcı
şəbəkədə su analizi
B) Heç biri ilə
C) Qurğulardan çıxan suyun paylayıcı şəbəkədə analizi
D) Su götürülən yerdən suyun analizi və paylayıcı şəbəkəsində suyun analizi
E) Qurğulardan çıxan su götürülən yerdən suyun analizi
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
549) Tərkibində flüorun yüksək konsentrasiyası olan işməli suyun istifadəsi
nəyin inkişafına səbəb olur?
A) Methemoqlobin sindromu
B) Flüoroz
C) Urolitiazis
D) Endemik zob
E) Hemosideroz
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
550) İçməli suda formaldehidin əmələ gəlməsi suyun nə ilə zərərsizləşdirilməsi
ilə mümkündür?

A) Heç biri ilə
B) UB şüalarla zərərsizləşdirmə metodu ilə
C) Xlortərkibli preparatlarla metodu ilə ikili xlorlaşdırma
D) Xlortərkibli preparatlarla sadə xlorlaşdırma
E) Ozonla
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
551) Koaqulyasiya prosesi suyun keyfiyyətinin hansı əsas göstəricilərini
yaxşılaşdırır?
A) Ümumi mikrob sayını və bulanıqlığını
B) Rəngini və mikrob ədədini
C) Suyun dadını və iyini
D) Bulanıqlığını və rəngini
E) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyaların azaldılması
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
552) Bir adam başına düşən suyun istifadə norması harda nəzərə alınır?
A) Mədəni-məişət xidməti müəssisələrində
B) İctimai İAŞƏ müəssisələrində
C) Komunal xidməti müəssisələrində
D) Sənaye müəssisələrinin texnoloji tələbatında
E) Yaşayış binalarda
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
553) İçməli suyun keyfiyyətinə laborator-istehsalat nəzarəti paylayıcı şəbəkədə
hansı göstəricilərə əsasən aparılır?
A) Heç birinə
B) Orqanoleptik, mikrobioloji, kimyəvi
C) Mikrobioloji
D) Orqanoleptik
E) Orqanoleptik, mikrobioloji və reaqentlərin qalıq miqdarına görə
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
554) İçməli su təchizatı mənbəyinin sinfi nəyi nəzərə alınaraq təyin olunur?
A) Su mənbəyinin özünü təmizləmə qabiliyyəti
B) Lazımi işlənmə metodu
C) Heç birini
D) Su mənbəyinin keyfiyyəti
E) Mənbəyin su çoxluğu
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

555) Orqanik tullantılarından əmələ gələn torpağın mürəkkəb orqanik
məddələri necə adlanır?
A) Kül qalıqları
B) Heç biri
C) Qumus
D) Ana cinsi
E) Çöküntü, çürüntü
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
556) Torpağın sanitar göstəricisi hansıdır?
A) Heç biri
B) Torpaq çürüntüsündə olan karbonun bitki mənşəli karbona nisbəti
C) Karbon qumusunun torpaqda olan miqdarı
D) Torpaq çürüntüsündə olan azotun ümumi azota nisbəti
E) Azot qumusunun torpaqda olan miqdarı
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
557) Torpaq vasitəsi ilə insan yarasına düşən mikrob hansı xəstəliklər əmələ
gəlir?
A) Vəba
B) Tülyaremiya
C) Tetanus
D) Bruselyoz
E) Salmonelyoz
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
558) Elmi texniki-normativlərə cavab verən və müəyyən qədər yol verilən
konsentrasiya həddi hansıdır?
A) Heç biri
B) Tullantının atıldığı yer
C) Tikinti üçün ayrılmış yerdə fon çirklənmənin qeyd olunması
D) Sanitar-müdafiə sahəsinin ərazisində
E) Tikinti üçün ayrılmış yerdə fon çirklənmənin qeyd olunmaması
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
559) Fotokimyəvi duman əmələ gələn zaman hansı ilkin reaksiya daha vacib
sayılır?
A) Ultrabənövşəyi şüalanmanın təsiri altında azot dioksidinin yayılması
B) Ultrabənövşəyi şüalanmanın təsiri altında karbon dioksidinin yayılması
C) İnfraqırmızı şüalanmanın təsiri altında azot dioksidinin yayılması
D) Ultrabənövşəyi şüalanmanın təsiri altında karbohidrogenin oksidləşməsi
E) İnfroqırmızı şüalanmanın təsiri altında karbohidrogenin yayılması

Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
560) Əhalinin istirahəti üçün yer seçilən zaman atmosfer havasının hansı
normaları nəzərdə tutulur?
A) Yol verilən konsentrasiya həddi
B) Toplanmış bioloji maddələrin qeydə almaqla yol verilən konsentrasiya həddi
C) 0,8 yol verilən konsentrasiya həddi olmaqla bioloji təsir
D) 1,2 yol verilən konsentrasiya həddi olmaqla bioloji təsir
E) 0,8 yol verilən konsentrasiya həddi
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
561) Berilliumun atmosfer havasında yüksək konsentrasiyası nəyə səbəb ola
bilər?
A) Dəridə piqment ləkələrinə, səpkilərə və gözün selikli qişasının zədələnməsinə
səbəb ola bilər
B) Ağ ciyərlərdə düyünlərin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər
C) Heç birinə
D) Osteoskleroz tipinə xas olan sümük sisteminin zədələnməsi
E) Mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi kimi əsəb xəstəliklərinə səbəb ola bilər
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
562) Orqanizmin enerjiyə olan tələbatını ödəyən və oksidləşmə prosesinin gedişi
üçün vacib olan mühit necə adlanır?
A) Şüalanma
B) Temperatur
C) Atmosfer təzyiqi
D) Rütubət
E) Atmosfer havası
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
563) Yaşayış otaqlarına radonun daxil olunmasının əsas mənbəyi nədir?
A) Su kəməri
B) Atmosfer hava
C) Torpaq
D) Qaz sobası
E) Linoleum
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
564) Əməliyyat otağında təmiz hava axar ventilyasiya sistemində bakterioloji
filtrlər harada yerləşdirilir?
A) Heç birində

B) Havakeçiricisində
C) Hava qəbul edən şaxtada
D) Təmiz hava axarının qəfəsi qarşısında
E) Ventlyasion kamerasında kaloriferlə birlikdə
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
565) Mənzildə havanın aşağı temperaturu olduqda termorequlyasiya prosesinin
əlverişli şəraitini təmin etmək üçün hansı şərtlərin olması vacibdir?
A) Rütubətin az olması və havanın zəif cərəyanı
B) Rütubətin çox olması və havanın kifayət qədər cərəyanı
C) Heç birində
D) Rütubətin az olması və havanın kifayət qədər cərəyanı
E) Rütubətin çox olması və havanın zəif cərəyanı
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
566) Yaşayış və ictimai binaların mənzillərində ventiliyasiyanın effektivliliyin
sanitar göstəricisi hansıdır?
A) Oksidləşmə
B) Amonyak
C) Azot oksidləri
D) Toz
E) Karbon dioksidi
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
567) Mikrorayonun ərazisində və ya mənzillərdə insolyasiyaya verilən gigiyenik
qiymətləndirmə nəyə əsasən verilir?
A) Birbaşa günəş şüalanmanın müddəti
B) İl ərzində aydın günəş günlərin sayı
C) Şüalanma rejimi
D) Birbaşa günəş şüalanmanın müddəti və rejimi
E) Heç birinə
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
568) İnsolyasiyanın hansı effektinə əsasən yaşayış sahələrinin və mənzillərin
insolyasiya rejiminin gigiyenik normativi qoyulur?
A) İstilik
B) Psixofizioloji
C) Heç biri
D) Bakterisid
E) Ümumsağlamlaşdırıcı
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

569) Əməliyyat otaqların orientasiyası hansı istiqamətdə tövsiyə olunur?
A) Klimatik zonadan asılıdır
B) Şimal
C) Şərq
D) Qərb
E) Cənub
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
570) Yaşayış və ictimai binaların lahiyələşdirilməsinin bir adam başına düşən
hava axarı norması hava hansı kimyəvi maddənin məhdud olması ilə
hesablanır?
A) Toz
B) Karbon dioksid
C) Mikroorqanizmlər
D) Azot oksidləri
E) Amonyak
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
571) Xəstənin fərdi hospitalizasiyası üçün lyuks palata, sanitar hissə və xarici
tamburdan ibarət olan ayrı-ayrı bölmələr necə adlanır?
A) Yarımboks
B) Boks
C) Filtr otaqı
D) Bir çarpayılı palata
E) Yoluxucu palata
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
572) Eyni tipli xəstəliklərlə olan xəstələr üçün ayrılmış palatalar, müalicəvi və
yardımcı otaqların kompleksi necə adlanır?
A) Palata
B) Stasionarın bloku
C) Xəstəxana şöbəsi
D) Yarımboks
E) Qəbul şöbəsi
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
573) Otağın havası daxil olan xarici hava ilə 1 saat neçə dəfə dəyişməsini bildirən
rəqəm necə adlanır?
A) Havadəyişmə rəqəmi
B) Hava kubu
C) Heç biri

D) Ventilyasiya həcmi
E) Hava həcmi
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
574) Çoxprofilli xəstəxananın layihələşdirilməsində hansı şöbənin yerləşməsi
ayrıca binada (blokda) nəzərə alınmalıdır?
A) Yoluxucu
B) Uroloji
C) Fizioterapevtik
D) Terapevtik
E) Nevroloji
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
575) Yaşayış otaqların havasında radonun və onun parçalanma məhsulların əsas
mənbələri hansılardır?
A) Binanın yerləşdiyi yerdə olan torpaq
B) Atmosfer hava
C) Polimer inşaat materialları
D) Lak-boya materialları
E) Civə lyuministent lampaları
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
576) Müasir mənzildə gigiyenik nöqteyi nəzərdən havanın əhəmiyyətli kimyəvi
birləşmələri hansılardır?
A) Xlor, 3,4- benzapiren
B) Dəm qazı
C) Azot oksidləri, formaldehid, karbon dioksidi
D) Civə
E) Qurquşun, 3,4-benzapiren
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
577) Məktəbəqədər təhsil müəssisələri mülkiyyət növünə görə hansı qruplara
bölünür?
A) Dövlət, bələdiyyə, xüsusiləşdirilmiş
B) Dövlət, bələdiyyə, özəl
C) Dövlət, bələdiyyə, ictimai
D) Dövlət, özəl, ictimai
E) Dövlət, özəl, xüsusiləşdirilmiş

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012 - ci il 12 oktyabr
tarixli 218 № - li qərarı ilə təsdiq edilmiş “Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin
nümunəvi nizamnaməsi”
578) Məktəbəqədər müəssisələrinin hansı növləri var?
A) Körpələr evi; körpələr evi - uşaq bağçaları; uşaq bağçaları; xüsusi uşaq bağçaları
B) Körpələr evi; sanatoriyalar; uşaq kombinatları; uşaq bağçaları
C) Körpələr evi; uşaq kombinatları; körpələr evi - uşaq bağçaları; uşaq bağçaları
D) Körpələr evi; yaşlılar, məktəbə hazırlıq uşaq bağçaları; uşaq kombinatları
E) Körpələr evi; uşaq kombinatları; uşaq bağçaları; körpələr evi - uşaq bağçaları
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012 - ci il 12 oktyabr
tarixli 218 № - li qərarı ilə təsdiq edilmiş “Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin
nümunəvi nizamnaməsi”
579) Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə sağlamlıq imkanları məhdud olan
uşaqların qəbulu və orada qalma müddətinin müəyyənləşdirilməsi kimin
qərarına əsasən həyata keçirilir?
A) Ərazi tibb müəssisəsində yaradılan xüsusi komissiyanın
B) Məktəbəqədər təhsil müəssisəsi rəhbərinin və tibb işçisinin
C) Psixoloji - tibbi - pedaqoji komissiyanın
D) Məktəbəqədər təhsil müəssisəsində yaradılan xüsusi tibbi komissiyanın
E) Tibb müəssisəsinin göndərişinə əsasən məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin
rəhbərinin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012 - ci il 12 oktyabr
tarixli 218 № - li qərarı ilə təsdiq edilmiş “Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin
nümunəvi nizamnaməsi”
580) Azərbaycan Respublikasında gecə vaxtı saat 23 - dən səhər saat 6 - dək
binaların yaşayış otaqlarında səs - küyün yol verilən səviyyəsinə nəzarəti hansı
nazirlik həyata keçirir?
A) Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
B) Səhiyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi
C) Daxili İşlər Nazirliyi
D) Səhiyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
E) Səhiyyə Nazirliyi
Ədəbiyyat: “Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs
- küy çirklənmələri normaları”nın icrasının təmin edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 13 fevral 2009 - cu il tarixli 52 № - li fərmanı

581) Azərbaycan Respublikasında kafe, restoran, yeməkxana zalları, kinoteatr
və teatr foyelərində gündüz vaxtı səs - küyün yol verilən səviyyələrinə nəzarəti
hansı nazirlik həyata keçirir?
A) Səhiyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi
B) Səhiyyə Nazirliyi
C) Səhiyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
D) Daxili İşlər Nazirliyi
E) Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Ədəbiyyat: “Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs
- küy çirklənmələri normaları”nın icrasının təmin edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 13 fevral 2009 - cu il tarixli 52 № - li fərmanı
582) Azərbaycan Respublikasında mehmanxana nömrələrində gündüz vaxtı səs
- küyün yol verilən səviyyəsinə nəzarəti hansı nazirlik həyata keçirir?
A) Daxili İşlər Nazirliyi
B) Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
C) Səhiyyə Nazirliyi
D) Səhiyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi
E) Səhiyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Ədəbiyyat: “Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs
- küy çirklənmələri normaları”nın icrasının təmin edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 13 fevral 2009 - cu il tarixli 52 № - li fərmanı

Radiasion gigiyena
583) İonlaşmış şüalanmanın ekvivalent dozası nə ilə ölçülür?
A) Rentğen, Kulon/kq
B) Grey, Rad
C) Ber, Zivert
D) Ber, Rad
E) Kori, Bekkerelq
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
584) İonlaşmış şüalanmanın udulmuş dozası nə ilə ölcülür?
A) Rentgen, Kulon/kq
B) Ber, Zivert
C) Rad, Qrey
D) Küri, Bekkerel
E) Mr/saat, Mkr/san

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
585) Havanın radiaktiv çirklənməsi nə ilə ölçülür?
A) MkP/saat
B) Tezl/sm²/dəq
C) Zivert
D) Ki
E) Bk/sm²
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
586) Radiaktiv maddənin aktivliyi hansıdır?
A) Orqanizmdən radionuklidlərin çıxması
B) Kvant şüalanma enerjisi
C) Heç biri
D) Kütlə vahidinə ğörə udulmuş enerji
E) Zaman vahidində parçalanma dövrü
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
587) Orqanizmə təsir zamanı oksigen effekti nə zaman olmur?
A) β-şüalanma
B) Neytron şüalanma
C) Rentğen şüalanma
D) γ-şüalanma
E) α-şualanma
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
588) Xüsusi radiaktivliyi təyin etmək ücün nədən istifadə olunur?
A) Qrup dozimetrinin dozimetri
B) İnsanin spektrometr şüalanması
C) İndikator
D) İndividual dozimetr
E) Radiometr
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
589) Termolyuminesent dozalaşma nə ücün istifadə olunur?
A) Fərdi gorunma vasitələrinin çirklənmə induksiyası
B) Dəri qatının çirklənmə induksiyası
C) Biosınağın xüsusi aktivliyinin təyin olunması
D) Qrup dozimetri
E) Fərdi dozimetrik nəzarət

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
590) Radioloji cihazlar qrupuna aid olan ionlaşmış şüalanmanın gücünü ölcən
cihazlar hansılardır?
A) Fərdi dozimetr
B) Biosınağın xüsusi aktivliyinin təyin olunması
C) Qrup dozimetri
D) İonlaşmış şüalanma indikatoru
E) Radiometr
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
591) Hansı zamanda izotopun aktivliyi ikiqat artır?
A) Effektiv dövr
B) Zaman vahidində parçalanma
C) Daimi parçalanma
D) Yarım çıxartma dövrü
E) Yarımparçalanma dövrü
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
592) Radiobiologiyada bioloji təsirlərin müxtəlif şüalanma növlərini müqayisə
etmək üçün hansı anlayışdan istifadə olunurq
A) Diskriminasiya koeffisenti
B) Nisbi bioloji effektivlik
C) Keyfiyyət koeffisenti
D) Dolma effekti
E) Tarazlılıq koeffisenti
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
593) Tarazlılıq koeffisentinə vurulmuş organ və toxumalarda udulmuş doza
üçün verilmiş şüalanma hansıdır?
A) Effektiv doza
B) Ekspozisiya dozası
C) Ekvivalent doza
D) Dozanın gücü
E) Udulmuş doza
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
594) Süni radionuklidlərlə ətraf mühitin çirklənməsinin əsas mənbəyi nədir?
A) İstilik-nüvə müəssisələri, tətbiq olunma və sınagdan çıxartma, tibbi diaqnostika
proseduraları
B) Üzvi yanacaq məhsullarının yanması
C) Torpaq havası

D) Rentgendiaqnostika proseduraları
E) Kosmiki şüalanma
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
595) AES-də qəza və hadisələrin beynəlxalq təsnifatı (sıfır hesaba alınmadan)
necədir?
A) 11 dərəcə
B) 9 dərəcə
C) 7 dərəcə
D) 5 dərəcə
E) 3 dərəcə
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
596) A qrupunun personalı üçün əsas hədd dozası neçə B-dır?
A) 5
B) 20
C) 40
D) 100
E) 50
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
597) Radiasiya təhlükəsi dərəcəsinə görə bütün radionuklidlər neçə qrupa
bölünür?
A) 7
B) 3
C) 4
D) 5
E) 2
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
598) Növbəti il ücün personalın şüalanma dozasının planlaşdırılmasının nəzarət
dərəcəsi necə olmalıdır?
A) Azalmalıdır
B) Dəyişməməlidir
C) Dəyişməlidir
D) 0
E) Artmamalıdır
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
599) Teleqammaquraşdırıcılarla işləyərkən nədən istifadə olunmalıdır?
A) Qapının seyflənməsi, telemüşahidə, pnevmogeyimlər

B) Respirator, xüsusi kanalizasiya, labirint prinsipi
C) Siqnalizasiya,
D) Gapının seyflənməsi
E) Labirint prinsipi, siqnalizasiya, gapının seyflənməsi
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
600) Açıg şüalanma mənbəyinə nə aiddir?
A) Metal kapsulada radium-226
B) Qızıl-198 məhlulu ilə şüşə ampula olan lehimlənmiş konteynerdə olan qurğuşun
seyf
C) Şiş hüceyrəsinə yerləşdirilən, məftil formasında olan qızıl-198
D) Teleqammaquraşdırıcıları şüalandırmaq üçün mənbə kimi istifadə olunan, metal
silindirdə lehimlənmiş stronsium-90 tozu
E) Polad muncuqda lehimlənmiş kobalt-60
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
601) İonlaşmış şüalanma mənbəyi ilə işləyən personalın tibbi baxışı necə
müddətdən bir keçirilir?
A) 2 ildə 1 dəfə
B) İldə 1 dəfə
C) Rübdə 1 dəfə
D) 6 aydan 1
E) Ayda 1 dəfə
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
602) Rentgenoloji tədqiqatlar hansı şüalanma təhlükəsini yaradır?
A) Heç yaratmır
B) Təbii
C) Daxili və xarici
D) Daxili
E) Xarici
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
603) Radonun ən cox konsentrasiyası nədə qeyd olunur?
A) Yayda havanın aşagı qatlarında
B) Qışda havanın aşağı qatlarında
C) Okean üzərindəki havada
D) Torpaq havasında
E) Atmosferin yuxarı qatlarında
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

604) Hansı binaların tikinti materiallarında ən az radiasion fon vardır?
A) Tikinti daşından
B) Betondan
C) Kərpicdən
D) Taxtadan
E) Şlakbloklardan
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
605) Neytronlar hansı radioaktiv parçalanmalarda əmələ gəlir?
A) Os-parçalanma
B) Nüvənin sərbəst bölünməsi
C) K-cəlb etmə
D) P-parçalanma
E) Kimyavi reaksiyası
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
606) α-Şüalanmaya qarşı qoruyucu ekran hansı materialdan hazırlanır?
A) Bor, kadmium
B) Təbii uran
C) Plastmas
D) Qurğuşun
E) Xrom
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
607) γ-şüalanma üçün qoruyucu ekran hansı materialdan hazırlanır?
A) Orqanik şüşə
B) Qurğuşun
C) Xrom
D) Yumşaq material
E) Bor, kadmium
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
608) Birincili bioloji obyektlərin şüalanmasına hansı proseslər aiddir?
A) Lipidlərdən piroksidin əmələ gəlməməsi
B) Xromosom abberrasiyasının əmələ gəlməsi
C) Gen mutasiyasının yaranması
D) Qlyukozanın aerob dağilmasının pozulması
E) Suda sərbəst radikalların əmələ gəlməsi
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

609) İnsanın ionlaşmış şüalanmasının determinasiyalı bioloji effektinə nə
aiddir?
A) Irsi pozulmalar
B) Pnevmoniyalar
C) Ağ ciyər xərçəngi
D) Kəskin şüa xəstəliyi
E) Bronxitlər
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
610) Şüalanmış insanların hansı kateqoriyaları müəyyən olunmuşdur?
A) Personal , əhali
B) Heç kim
C) Ayrı-ayrı şəxslər
D) AES operatorları
E) Tibb işçiləri
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
611) A personalı qrupuna nə aiddir?
A) Həkim-radioloqlar, radiasiya qəzalarında xilasedici işlər görmək üçün əhali
arasından cəlb olunan şəxslər
B) Radioloji şöbənin xidmətçiləri
C) “Kritiki”qruplardan olan şəxslər
D) Bütün əhali
E) Heç kim
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
612) İzotopun radiotoksikliyi nədən asıldır?
A) Radionuklidin radiaktiv çevrilmə növündən, İnsan bədənində radionuklidin qalma
müddətindən
B) Orqanizmin immun qücündən
C) Orqanizmə radionuklidin daxil olma yolu
D) Enerjisindən
E) Qalma müddətindən
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
613) İnsan qarışıq qamma – betta neytron şüalanma zonasındadır.Dozimetrik
nəzarətin aparılması zamanı onun xarici şüalanması hansı vahiddə aparılır?
A) Kulon /kq
B) Farada
C) Ber
D) Rad
E) Rentgen

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
614) Qapalı mənbəyi olan ionlaşmış şüalanmadan qorunmaq üçün hansı düz
deyil?
A) Hermetikləşmə
B) Say müdafiəsi
C) Zamanlı mühafizə
D) Ekranla mühafizə
E) Məsafə ilə qorunma
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
615) Şüalanma mənbəyinin fasiləsiz təsirinə nə aid deyil?
A) Rentgen aparat
B) U-defektoskopiya üçün aparat
C) Teleqammaterapiyanın quraşdırılması
D) Radiozotop tarazlaşdırıcılar , qalınlıqölçən
E) Yüklənmiş hissəciklərin gücləndiriciləri
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
616) Rentgenradioloji şöbələrdə dozimetrik tədqiqatlar necə aparılmır?
A) Qoruyucu ekranların , divarların kəsişmə və birləşmə yerlərində
B) Baxış şüşələrində ,texnoloji dəliklərdə,pəncərə və qapı aralıqlarında
C) Qarışıq və ona yaxın olan otaqlarda
D) Personalın üzərində
E) Döşəmədən 150,90 və 10 sm məsafədə
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
617) Personalın rentgendiaqnostika proseduraları zamanı doza yükünün
formalaşması nəyə əsaslanmır?
A) Personalın kvalifikasiyası
B) İndividual qorunma vasitələri
C) Diaqnostika işi üzrə ümumi yük
D) Açıq şüalanma mənbələrinin istifadə olunması
E) Rentgen aparatın fiziki – texniki xarakteristikası
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
618) Hansı mənbələrin hesabına radiasion fon formalaşmır?
A) Orqanik yanacağın yanması zamanı daxil olan təbii radionuklidlər
B) Yerin yuxarı qatlarında kosmiki şüalanma
C) Havada, suda, ərzaq qidalarında təbii halda olan radionuklidlər
D) Torpaq qatında olan radionuklidlər

E) Televizor və kompyuterdən əmələ gələn ionlaşmış şüalanma
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
619) Süni radiasion fon hansı mənbələr hesabına formalaşır?
A) Gün şüaları
B) Uran yataqlarının əldə olunması və işləniıməsi zamanı ətraf mühitin çirklənməsi
C) Atom reaktorları ilə işləyən zaman radionuklidlərin ətraf mühitə daxil olması,
radiasiya qəzalarinda radionuklidlərin ətraf mühitə daxil olması
D) Torpaq tullantılarından ətraf mühitə radiumun, toriumun, aktinouranın daxil
olması
E) Atmosferdə kosmiki şüalanma nətıcəsındə ikincili radionuklidlərin əmələ gəlməsi
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
620) Tibbi müəsisələrdə radiaktiv tullantılara nə aid deyil?
A) Avadanlıqların dezaktivasiyası nətiıcəsində yaranan maye radiaktiv tullantilar
B) Vaxti bitmiş instrumentlər, xüsusi geyim, açıq mənbə
C) Rentgen kabinetlərin bərk və maye tullantıları
D) Xəstələrin ekskrementindən yaranan radiaktiv tullantılar
E) Dartilma şkaflarından və bokslardan xaric olunan radiaktiv tullantılar
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
621) Radiaktiv tullantılardan ətraf mühitin qorunması üçün hansı tədbir
görülmür?
A) Təbii radiaktiv biosfer üzərində nəzarət
B) Yığımın effektiv metodları, radiaktiv tullantıların dezaktivasiya və basdırılması
C) Sanitar-müdafiə zonalarının və planlı tədbirlərin təşkil olunması
D) Radiaktiv tullantılar və sızıntıların minimal sayını təmin edən, müasir istehsalat
texnologiyasını istifadə etmək
E) Radioloji obyektlərin personalı üzərində tibbi nəzarət
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
622) Basdırılmadan öncə radiaktiv tullantılar hansı metodla işlənilmir?
A) Suda həll olma
B) Yandırılma
C) Şüşələmək,bitumiriləşmə, sementləşmə
D) Xırdalanma
E) Presləmə
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
623) İzotopların tərifi hansıdır?

A) Neytronların sayı (N = A - Z) eyni, kütlə ədədləri isə müxtəlif olan atomlar
B) Sıra nömrəsi eyni, kütlə ədədi isə müxtəlif olan atomlar
C) Sıra nömrələri və kütlə ədədləri eyni, radioaktivlik xassələri isə müxtəlif olan
atomlar
D) Kütlə ədədi eyni, sıra nömrəsi müxtəlif olan atomlar
E) Eyni sıxlığa və cazibə qüvvəsinə malik olan atomlar
Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 13
624) İzobarların tərifi hansıdır?
A) Sıra nömrələri və kütlə ədədləri eyni, radioaktivlik xassələri isə müxtəlif olan
atomlar
B) Sıra nömrəsi eyni, kütlə ədədi isə müxtəlif olan atomlar
C) Kütlə ədədi eyni, sıra nömrəsi müxtəlif olan atomlar
D) Eyni sıxlığa və cazibə qüvvəsinə malik olan atomlar
E) Neytronların sayı (N = A - Z) eyni, kütlə ədədləri isə müxtəlif olan atomlar
Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 13
625) İzomerlərin tərifi hansıdır?
A) Sıra nömrəsi eyni, kütlə ədədi isə müxtəlif olan atomlar
B) Neytronların sayı (N = A - Z) eyni, kütlə ədədləri isə müxtəlif olan atomlar
C) Kütlə ədədi eyni, sıra nömrəsi müxtəlif olan atomlar
D) Eyni sıxlığa və cazibə qüvvəsinə malik olan atomlar
E) Sıra nömrələri və kütlə ədədləri eyni, radioaktivlik xassələri isə müxtəlif olan
atomlar
Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 13
626) İzotonların tərifi hansıdır?
A) Kütlə ədədi eyni, sıra nömrəsi müxtəlif olan atomlar
B) Neytronların sayı (N = A - Z) eyni, kütlə ədədləri isə müxtəlif olan atomlar
C) Sıra nömrəsi eyni, kütlə ədədi isə müxtəlif olan atomlar
D) Sıra nömrələri və kütlə ədədləri eyni, radioaktivlik xassələri isə müxtəlif olan
atomlar
E) Eyni sıxlığa və cazibə qüvvəsinə malik olan atomlar
Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 13
627) Radioktivlik anlayışı nədir?
A) Müəyyən elementin atom nüvəsinin ionlaşdırıcı şüalar buraxmaqla öz - özünə
digər elementin atom nüvəsinə çevrilməsi prosesi

B) Müəyyən elementin atom nüvəsi hissəcikləri arasındakı rabitə qüvvəsinin
(enerjisi) artmasından yaranan çevrilmə prosesi
C) Müəyyən elementin atom nüvəsini təşkil edən nuklonların sıxlığının və cazibə
qüvvəsinin (nüvə qüvvəsinin) süni şəkildə artırılmasından yaranan çevrilmə prosesi
D) Proton və neytronların cəmindən yaranan kütlə ədədinin artması və ya azalması
nəticəsində yaranan çevrilmə prosesi
E) Müəyyən elementin molekullarının ionlaşdırıcı şüalar buraxmaqla öz - özünə digər
elementin atom nüvəsinə çevrilməsi prosesi
Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 24
628) Nüvə bölünməsi prosesi hansıdır?
A) Atom nüvəsini təşkil edən proton və neytronların yükdaşıma xüsusiyyətlərinin
(mənfi, yaxud müsbət) dəyişməsindən yaranan bölünmə prosesi
B) Böyük atom çəkisinə malik radioaktiv element atomları nüvələrinin yavaşıdılmış
neytronları udması prosesi
C) Böyük atom çəkisinə malik radioaktiv element atomları nüvəsinin yavaşıdılmış
protonları udması prosesi
D) Atom nüvəsini təşkil edən nuklonların sıxlığının və cazibə qüvvəsinin dəyişməsi
nəticəsində yaranan bölünmə prosesi
E) Böyük atom çəkisinə malik radioaktiv element atomları nüvəsinin yavaşıdılmış
pozitronları udması prosesi
Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 26
629) Enerji səviyyəsinə görə neytronlar şərti olaraq neçə qrupa bölünür?
A) 2
B) 6
C) 4
D) 5
E) 3
Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 36
630) İonlaşdırıcı şüaların tərifi hansıdır?
A) Nüvə çevrilmələri və ya radioaktiv hissəciklərin assimilyasiyası zamanı yaranan
diskret spektrli elektromaqnit - foton şüaları
B) Xarakteristik və tormozlanma şüalarının cəmi olub, fotonlarının enerji diapozonu
10 Ke V - dan 1 Me V - a qədər olan hər hansı növ şüalar
C) Maddə ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda mənfi və müsbət yüklü ionlar əmələ gətirən
hər hansı növ şüalar
D) Tərkibi d - , B - , proton, neytron və s. hissəciklərindən ibarət olan şüalar

E) Atomun energetik vəziyyətinin dəyişməsi zamanı yaranan diskret spektrli foton
şüaları
Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 38
631) İonlaşdırıcı şüaların insan orqanizminə təsirinin bioloji effektlərini və
ağırlaşmalarını hansı siniflərə bölünməsi qəbul olunmuşdur?
A) Qısamüddətli və uzunmüddətli
B) Müvəqqəti və daimi
C) Kəskin və xroniki
D) Determinə edilmiş və stoxastik
E) Müalicəvi və patoloji
Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 70
632) Açıq radioaktiv maddələr potensial daxili şüalanma mənbəyi kimi iş
yerlərində aktivliyin səviyyəsinə və radiasiya təhlükəliliyinə görə neçə qrupa
bölünür?
A) 6
B) 3
C) 4
D) 5
E) 2
Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh
362

Əlavə suallar
633) Orqanizmdə qida maddələrinin oksidləşməsi zamanı 1q zülaldan, 1q
yağdan, 1q karbohidratdan müvafiq olaraq nə qədər enerji ayrılır?
A) 5:6:7 kkal
B) 5:6:10 kkal
C) 4:9:4 k kal
D) 5:10:5 k kal
E) 6:12:6 k kal
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
634) Unun növü nəyə əsasən müəyyən olunur?
A) Tərkibində metal qırıntılarının miqdarına görə
B) Üyüdülmə və çıxış faizinə görə

C) Mikroskopik və orqanoleptik göstəricilərinə görə
D) Heç birinə
E) Rənginə və iyinə görə
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
635) Unun orqanoleptik müayinəsi zamanı hansı göstəricilər təyin olunur ?
A) Dadı, dişlərin altında xırçıltı, metal qarışıqların olması
B) Heç birinə
C) Unun və dənin xarici görünüşü, kleykovinanın, turşuluğunun
D) Rəng, əl ilə yoxlayaraq, alaq otları ilə çirklənməsi
E) Rəngi, iyi, dadı, kənar qarışıqlarla və ziyanvericilərlə çirklənməsi
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
636) Çörəyin keyfiyyəti onun bişirildiyi unun tərkibindəki olan kleykovinanın
miqdarı və keyfiyyəti nədən asılıdır?
A) Vitamin kompleksi
B) Polidoymamış yağ turşuları
C) Suda həll olmayan zülal maddəsi
D) Karbohidratların qarışığı
E) Heç biri
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
637) Kleykovina xəmirə hansı xüsusiyyətini verir?
A) Möhkəmlik, elastiklik
B) Heç birini
C) Yapışqanlıq, nişastanın olması, məsaməlilik
D) Yüngüllük, tez bişirilməsi
E) Yaxşı rəng, iyi və dad verir
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
638) Unun təzə və köhnəliyini müəyyən etmək üçün adı çəkilən hansı göstəricilər
təyin edilir?
A) Heç biri
B) Kleykovinanın miqdarı
C) Turşuluqa və ammonyak sınağı
D) Rəngi və nəmliyi
E) Həşaratların sayı
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
639) Çörəyin keyfiyyəti hansı göstəricilərdən asılıdır?
A) Hamsından

B) Unun növündən, əlavələrdən və bişirilmə texnologiyasından
C) Heç birindən
D) Bişirilmə üsuldan və bişirilmə temperaturdan
E) Unun kleykovinasının keyfiyyətindən, nəmliyindən və əlavələrdən
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
640) Çörəyin xarici görünüşünün müayinə zamanı, qabığın qalınlığı 0,5 sm az və
çox olması nəyi göstərir?
A) Bişirilmə temperaturun qaydada olmaması
B) Bütün bişirilmə prosesinin pozulması
C) Heç birini
D) Unun və çörəyin düzgün saxlamaması
E) Keyfiyyətsiz unu
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
641) Hazır süd xörəklərində “C” vitamininin təyini üçün ən geniş istifadə
olunan reaktiv hansıdır?
A) Nesslər reaktivi
B) Rozol aqarı
C) Heç biri
D) Natrium qələvisi məhlulu
E) Tilmans reaktivi
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
642) Südün orqanoleptik müayinəsi zamanı hansı göstəricilər təyin olunur?
A) Xarici görünüşü, qarışıqlar, dad
B) Heç biri
C) Temperatur, iy, təbiiliyi və tamlığı, mühitin-PH
D) Rənd, təmizliyi, saxlama müddəti, sıxlığ
E) Xarici görünüşü rəng, iy, dad, konsistensiyası
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
643) Südün sıxlığının azalması və artırması müvafiq olaraq nəyi göstərir?
A) Suyun qarışmasını və üzünün yığılmasını
B) Çay sodası və nişastanın qatılması
C) Heç birini
D) Temperaturun artması və azalması
E) Laktobakteriyaların olması və olmaması
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

644) Buğda və çovdar növ çörəklərin məsaməliliyi müvafiq olaraq neçə faizdən
az olmamalıdır?
A) 80-85 % və 55-68 %
B) 45-55 % və 20-25 %
C) 45-55 % və 40-45 %
D) 55-75 % və 45-55 %
E) 20-45 % və 30-35 %
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
645) Məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin lahiyələşdirmə və yenidən qurma
işlərində vacib prinsip hansıdır?
A) Qrupların təcrid edilmə prinsipi
B) Qrup meydançalarının yerləşməsi prinsipi
C) Heç biri
D) Ümumi giriş və çıxış prinsipi
E) Kölgəlik meydançaları yerləşmə prinsipi
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
646) Uşaq bağçalarının körpələr qrupuna aid hansı otaqlar daxildir?
A) Soyunub geyinmə otağı, tədris otağı, ayaqyolu, bufet
B) Həkim otağı, oyun otağı, paylama otağı, ayaqyolu
C) Qəbul otağı, oyun otağı, qrupun yeməkxana və ya bufeti, ayaqyolu, yataq otağı
(şüşəbənd və ya yataq otağı)
D) Həkim otağı, oyun otağı, paylama otağı, ayaqyolu, bufet
E) İzolyator, musiqi məşqələləri üçün otaq, ayaqyolu, yataq otağı, bufet
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
647) Siniflərdə (tədris otaqlarında) təbii işıqlanma göstəricilərinin (işıq əmsalı,
düşmə və dəlik bucaqları, təbii işıqlanma əmsalı) normativləri hansılardır?
A) Dörddə bir hissəsi-beşdə bir hissəsi, 27º, 5º, 1,5%
B) Səkkizdə bir hissəsi-doqquzda bir hissəsi, 15º, 3º, 0,25%
C) Dörddə bir hissəsi-beşdə bir hissəsi, 20º, º, 1%
D) Heç biri
E) Səkkizdə bir hissəsi-doqquzda bir hissəsi, 27º, 3º, 0,75%
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
648) Məktəbin idman zalında mikroiqlim göstəricilərin normativləri
hansılardır?
A) Havanın temperaturu -16ºC,havanın rütubəti 30-60%, hava mübadiləsinin tezliyisaatda 3 dəfə
B) Hava temperaturu -22ºC, hava rütubəti 60-80%, hava mübadiləsini tezliyi-saatda
1,0-1,5 dəfə

C) Hava temperaturu -25ºC, hava rütubəti 60-80%, atmosfer təzyiqi-760mm c.s.
D) Heç biri
E) Hava temperaturu-25ºC, rütubət 40-60%, hava cərəyanın sürəti-0,2-0,3m/san
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
649) Məktəblinin fiziki inkişafının qiymətləndirilməsi hansı göstəricilər ilə təyin
olunur?
A) Arterial təzyiq, ürək döyüntülərinin tezliyi
B) Heç biri
C) Bədən qurluşu və qarın nahiyəsinin piy qatı
D) Bədənin çəkisi və uzunluğu
E) Ağ ciyərlərin həyat tutumu, ürək döyüntülərinin tezliyi
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
650) Adı çəkilən göstəricilərdən hansı demoqrafik göstəricisi sayılır?
A) Yoluxucu xəstəliklər
B) Doğuş
C) Fiziki inkişaf
D) Əlillik
E) Peşə xəstəlikləri
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
651) Yuxarı sinif şagirdlərinin bioloji yaşını hansı meyarlarla təyin olunur?
A) Bacarıq və vərdişlər
B) Bədənin uzunluğu və çəkisi, ikincili cinsi əlamətlərinin inkişaf dərəcəsi
C) Psixomotor inkişafı
D) Daimi dişlərin sayı
E) Sinir-psixoloji inkişafın səviyyəsi
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
652) Məktəbəqədər yaşlı uşaqların bioloji yaşı hansı meyarla təyin olunur?
A) Ağ ciyərlərin həyat tutumu
B) Arterial təzyiqi
C) Daimi dişlərin sayına görə
D) Bacarıq və vərdişlər
E) Ürək döyüntülərinin tezliyi
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
653) Uşaq anadan olduqda bioloji riskin ən vacib amili ananın neçə yaşı
olmasıdır?
A) 25-30

B) 20-25
C) 30-dan artıq
D) 15 yaşına qədər
E) 16-20
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
654) Uşaq anadan olduqda bioloji riskin ən vacib amili ananın neçə yaşı
olmasıdır?
A) 17-22
B) 40 yaşından artıq
C) 29-34
D) 35-39
E) 23-28
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
655) Adı çəkilən göstəricilərdən məktəblilərin bioloji yaşının meyarı hansıdır?
A) Bacarıq və vərdişlər
B) Orqanizmin davamlığı
C) Arterial təzyiq
D) İkincili cinsiyyət əlamətləri
E) Psixomotor inkişaf
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
656) Fiziki iş qabiliyətinə orqanizmin hansı sisteminin vəziyyətinə görə qiymət
verilir?
A) Sinir sistemi
B) Həzm etmə sistemi
C) Kardio-respirator sistemi
D) Dayaq-hərəkət aparatı
E) Endokrin sistemi
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
657) Qida toksikoinfeksiyalarını törədən bağırsaq çöpünün rezervuarı nədir?
A) Torpaq
B) İnsanın bağırsağı
C) İnsan və heyvanların bağırsağı
D) Su
E) İnsanın dəri örtüyü və selikli qişası
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
658) Mikotoksikozlar hansı ərzaqların istifadəsindən sonra meydana çıxırlar?

A) Balıq məhsulları
B) Ət məhsulları
C) Göbələklər
D) Dənəvari və paxlalılar
E) Süd məhsulları
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
659) Botulizm toksinin ən güclü təsiri orqanizmin hansı sisteminə düşür?
A) Periferik sinir sisteminə
B) Ürək damar sisteminə
C) Mədə-bağırsaq traktına
D) Böyrəklərə
E) Mərkəzi sinir sisteminə
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
660) Adı çəkilən xəstəliklərdən hansı qida zəhərlənmələrinə aid deyil?
A) Stafilokokk intoksikasiyaları
B) Qidada civə qalıqlarının olması
C) Mikotoksinlər
D) Salmonellyoz
E) Botulizm
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
661) Məktəblilər arasında həyata keçirilən sağlam həyat tədbirlərindən hansı
birinci dərəcədə sayılır?
A) Məktəbdənkənar fəaliyyət
B) Televiziya proqramlarına baxış
C) İnformatika sahəsində biliklərin mənimsənilməsi
D) İdman və bədən tərbiyəsi
E) Tədris
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
662) Körpə ölümü nə deməkdir?
A) Uşaq ölüm hadisələrinin 1 aya qədər sayı
B) Perinatal ölüm
C) Bətn daxili ölüm
D) Uşaq ölüm hadisələrinin 10 yaşa qədər sayı
E) Uşaq ölüm hadisələrinin 1 yaşına qədər sayı
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
663) İçməli suyun mikrob ədədinin ən yüksək göstəricisi nə qədərdir?

A) 100
B) 50
C) 200
D) 150
E) 300
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı 1999
664) Kol–titr nəyə deyilir?
A) 1,0 litr suda həll olmuş oksigenin miqdarına
B) 1,0 litr suda olan üzvi maddələrin miqdarına
C) 1,0 litr suda olan bakteriyaların miqdarına
D) 1,0 litr suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarına
E) 1 bağırsaq çöpü tapılan suyun ən az miqdarına
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
665) Koli–indeks nəyə deyilir?
A) 1,0 litr suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarına
B) 1,0 litr suda olan bakteriyaların miqdarına
C) 1 bağırsaq çöpü tapılan suyun ən az miqdarına
D) 1,0 litr suda həll olmuş oksigenin miqdarına
E) 1,0 litr suda olan üzvi maddələrin miqdarına
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
666) İçməli suyun Koli- indeksi nə qədər olmalıdır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 7
E) 6
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı, 1999
667) 3,0 litr suda 20 bağırsaq çöpü tapılıbsa , bu suyun Koli–indeksi neçədir?
A) 8
B) 10
C) 5
D) 7
E) 3
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
668) Koli–indeksi 5 olan suyun Koli- titri nə qədərdir?
A) 300 ml

B) 400 ml
C) 200 ml
D) 100 ml
E) 500 ml
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı, 1999
669) Torpaqda sporəmələgətirici mikroorqanizmlər hansılardır ?
A) Botulizm, tetanus, qarın yatalağı
B) Qara yara, tetanus, səpgili yatalaq
C) Qara yara, tetanus, botulizm
D) Tetanus, botulizm, səpgili yatalaq
E) Qara yara, botulizm, səpgili yatalaq
Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
670) Torpağın çirklənmə dərəcəsinin ən vacib göstəricilərindən biri hansıdır?
A) Xlebnikov ədədi
B) Koli faqlar
C) Hidrogen göstəricisi
D) Sulfitreduksiyaedici klostridilərin sporaları
E) Lyambliya yumurtaları
Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
671) Su - duz tərkibinin xüsusiyyətinə görə hansı xəstəliklərin yaranması üçün
risk faktoru ola bilər?
A) Hipertoniya, hepatit A
B) Böyrəkdaşı xəstəliyi, hepatit A
C) Hipertoniya, diabet
D) Böyrəkdaşı xəstəliyi, diabet
E) Hipertoniya, böyrəkdaşı xəstəliyi
Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
672) Suyun zərərsizləşdirmə üsuluna hansılar aid deyil?
A) Ozonlaşdırma, ftorlaşdırma
B) Ultrabənövşəyi şüalarla işlənmə, xlorlaşdırma
C) Xlorlaşdırma, koaqulyasiya
D) Koaqulyasiya, ftorlaşdırma
E) Gümüş ionları ilə zərərsizləşdirmə, koaqulyasiya

Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
673) Suyun mineral tərkibi aşağıda göstərilənlərdən hansıların əsas səbəbi ola
bilər?
A) Karies, hipertoniya
B) Flüoroz, su qızdırması
C) Flüoroz, karies
D) Hipertoniya, diabet
E) Flüoroz, diabet
Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
674) Xəstəxana palatasının mikroiqlim göstəricisinə hansı aid deyil?
A) Göstərilənlərin heç biri
B) Nisbi rütubət
C) Havanın hərəkətliliyi
D) Havanın temperaturu
E) Təbii işıqlanma
Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
675) Xəstəxananın terapevtik palatasında optimal mikroiqlim göstəriciləri
hansılardır?
A) Havanın hərarəti 180 C, nisbi rütubət 45 %, havanın hərəkətliliyi 0, 2 metr/san
B) Havanın hərarəti 240 C, nisbi rütubət 75 %, havanın hərəkətliliyi 0, 4 metr/san
C) Havanın hərarəti 180 C, nisbi rütubət 75 %, havanın hərəkətliliyi 0, 4 metr/san
D) Havanın hərarəti 250 C, nisbi rütubət 25 %, havanın hərəkətliliyi 0, 5 metr/san
E) Havanın hərarəti 180 C, nisbi rütubət 80 %, havanın hərəkətliliyi 0, 1 metr/san
Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
676) Xəstəxana palatalarının havasının antropogen (biogen) çirklənməsinin əsas
göstəricisi hansıdır?
A) Hidrogen
B) Fenol
C) İndol
D) Ammonyak
E) Karbon qazı
Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
677) Tibb işçiləri üçün hansı infeksion mənşəli peşə xəstəliyi səciyyəvi deyil?

A) Sifilis
B) Hepatit A
C) Brüselyoz
D) Vərəm
E) Kəskin respirator virus infeksiyası
Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001

Bölmə 7 Qarışıq suallar
678) Hansı şüalanma növünün yükü yoxdur, amma hissəcikləri kütləyə
malikdir?
A) Proton
B) α
C) Neytron
D) β
E) γ
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
679) Hansı şüalanmanın daha çox xətti ionlaşma sıxlığı vardır?
A) β
B) Neytron
C) Proton
D) α
E) γ
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
680) İonlaşmış şüalanmanın müxtəlif növlərinin insan orqanizminə bioloji
effektivliyini bilməkdən ötrü hansı göstəricidən istifadə olunur?
A) İonlaşmanın xətti sıxlığı
B) Çəkilmiş əmsal
C) Qamma-şüalanma sabiti
D) Parcalanma sabiti
E) Enerjinin xətti ötürülməsi
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
681) Səthi yerlərin radioaktiv cirklənməsi nə ilə ölçülür?

A) Ki
B) Zivert
C) Tezl/sm²/dəq
D) MkRentgen/saat
E) Bk/sm²
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
682) Xüsusi radioaktivliyi təyin etmək ücün nədən istifadə olunur?
A) Qrup şəklində dozimetriya üçün dozimetr
B) Fərdi dozimetr
C) İndikator
D) Dozimetrik siqnal-ölçü qurğusu
E) Radiometr
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
683) Termolyuminesent dozimetriya nə ücün istifadə olunur?
A) Qrup dozimetriyası
B) Fərdi dozimetrik nəzarət
C) Qida məhsullarının radionuklidlərlə çirklənməsi
D) Fərdi müdafiə vasitələrinin çirklənmə indikasiyası
E) Dəri qatının çirklənmə indukasiyası
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
684) İonlaşmış şüalanmanın doza gücünü ölçən cihazlar hansı radioloji cihazlar
qrupuna aiddirlər?
A) Heç birinə
B) Qrup dozimetriyası üçün dozimetrlər
C) İndikatorlar
D) Fərdi dozimetrlər
E) Radiometrlər
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
685) Orqanizmdə radionuklidlərin aktivliyinin 2 dəfə azalma müddəti necə
adlanır?
A) Effektiv dövr
B) Yarım ixracat dövrü
C) Yarımparçalanma dövrü

D) Parçalanma sabiti
E) Zaman vahidində parçalanmanın sayı
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
686) “Sərtliklə gediş“ adlanan cihaz göstəricisi nədən asıllığını bildirir?
A) Şüalanma növündən
B) Sayğacın “ölü vaxtı”ndan
C) İonlaşma kamerasının həcmindən
D) Şüalanma enerjisindən
E) Cihazın həssaslığından
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009 Ильин Л.И
«Радиационная гигиена», Москва 2010
687) Izotopun aktivliyinin iki dəfə azalma müddəti necə adlanır?
A) Parçalanma sabiti
B) Yarımparçalanma dövrü
C) Effektiv dövr
D) Yarım ixracat dövrü
E) Zaman vahidində parçalanmanın sayı
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
688) Radiobiologiyada müxtəlif şüalanma növlərinin bioloji təsirini müqayisə
etmək üçün hansı anlayısdan istifadə olunur?
A) Diskriminasiya əmsalı
B) Nisbi bioloji effektivlik
C) Çəkilmiş əmsal
D) Dolma əmsalı
E) Keyfiyyət əmsalı
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
689) Müəyyən şüalanma növü üçün orqan və ya toxuma tərəfindən udulmuş
doza çəkilmiş əmsala vurulduqda necə adlanır?
A) Effektiv doza
B) Ekspozisiya dozası
C) Udulmuş doza
D) Dozanın gücü
E) Ekvivalent doza

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
690) A qrupunun personalı üçün əsas hədd dozası neçə mzv təşkil edir?
A) 40
B) 50
C) 5
D) 100
E) 20
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009 -Методические
указания МУ 2,6,1,2118,06 «Организация и проведение нидивидуального
дозиметрического контроля» Москва 2006
691) Şüalanmış şəxslərin hər bir kateqoriyası üçün radiasiya təsirinin
normativləri necə adlanır?
A) Əsas doza həddi
B) Əsas doza həddi, yol verilən həddi, nəzarət həddi və tövsiyyəolunan həddi
C) Tövsiyyəolunan həddi
D) Əsas doza həddi, yol verilən həddi və nəzarət həddi
E) Əsas doza həddi və yol verilən həddi
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009 Ильин Л.И
«Радиационная гигиена», Москва 2010
692) Аçıq ionlaşma mənbələri ilə bütün işlər neçə sinfə bölünür?
A) 4
B) 3
C) 7
D) 2
E) 5
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009 Ильин Л.И
«Радиационная гигиена», Москва 2010
693) Növbəti il ücün personalın şüalanma dozasının planlaşdırılması zamanı
nəzarət dozaları necə olmalıdır?
A) Dəyişməlidir
B) Azalmamalıdır
C) Artmamalıdır
D) Əhəmiyyəti yoxdur
E) Azalmalıdır

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
694) Açıq şüalanma mənbələrinə nə aiddir?
A) Teleqammaquraşdırıcılar üçün şüalanma mənbəyi kimi istifadə olunan, metal
silindirdə yerləşən stronsium-90 tozu
B) Seyfin içində qurğuşun konteynerdə yerləşən qızıl-198 məhlulu ilə şüşə ampula
C) Şiş hüceyrəsinə yerləşdirilən, məftil formasında olan qızıl-198
D) Polad muncuqda lehimlənmiş kobalt-60
E) Lehimlənmiş metal kapsulada radium-226
Ədəbiyyat: Ильин Л.И «Радиационная гигиена», Москва 2010
695) Əhalinin kütləvi şüalanma yükünə ən az təsir edən müayinə üsulu
hansıdır?
A) Radioterapiya
B) Rentgenterapiya
C) Radionuklid diaqnostika
D) Flüoroqrafiya
E) Rentgendiaqnostika
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
696) İonlaşmış şüalanmanın təsiri altında insanda əmələ gələn bəd xassəli şiş
hansı effektə aiddir?
A) Stoxastik
B) Somatik
C) Kəskin
D) Xronik
E) Erkən
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
697) AR Səhiyyə Nazirlıyinin 13 saylı əmrinə əsasən radioaktiv maddələr və
ionlaşdirici şüalanma mənbələri ilə təmasda olan işçilər dövrü tibbi müayinə
zamanı hansı müayinələrdən keçməlidirlər?
A) Terapevt, nevropatoloq, mama-ginekoloq, dermato-vineroloq, otolarinqoloq, qan
analizi
B) Leykoformulanın analizi
C) Qanın ümümi analizi
D) Terapevt, mama-ginekoloq
E) Terapevt, nevropatoloq

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 13 №-li 23.01.1989-cu il
tarixli əmri
698) Qamma-şüalanma üçün nə səciyyəvidir?
A) Hər biri
B) Korpuskulyar şüalanmaya malikdir
C) Xətti enerji seli yüksək həddə malikdir
D) Böyük xətti ionlaşma sıxlığı
E) Havada kvant qaçışının uzunluğu bir necə yüz metrələrə çatır, yükə və kütləyə
malik deyil
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
699) Radioaktiv hissəciklərin hansı növləri “+” yükə malikdir?
A) Qamma-şüalanma
B) Neytronlar
C) Rentgen- şüalanma
D) Elektronlar
E) Proton, pozitron
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
700) Radiaktiv hissəciklərin hansı növlərinin yükü vardir, lakin atom kütləsinə
malik deyillər?
A) Os-hissəciklər
B) Elektronlar, pozitronlar
C) Heç biri
D) Qamma-şüalanma, rentgen- şüalanma
E) Neytronlar
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
701) Betta-şüalanmaya qarşı qoruyucu ekran hansı materiallardan hazırlanır?
A) Bor, kadmium
B) Xrom
C) Qurğuşun
D) Təbii uran
E) Plastmas, alüminium
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

702) Canlı hüceyrə şüalanmaya məruz qaldığı zaman hansı birincili proseslər
baş verir?
A) Zülal sintezinin pozulması
B) Gen mutasiyasının yaranması
C) Xromosom aberrasiyasının əmələ gəlməsi
D) Suda sərbəst radikalların əmələ gəlməsi, qlükozanın anaerob dağilmasının
pozulması, lipidlərdən peroksidlərin əmələ gəlməsi
E) Ferment aktivliyinin dəyişilməsi
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
703) Hansı hüceyrələr ionlaşmış şüalanmaya daha çox davamlıdır?
A) Yüksək böyümə sürəti olan hüceyrələr
B) Əhəmiyyəti yoxdur
C) Diploid hüceyrələr, stasionar fazalı hüceyrələr
D) Yüksək dərəcədə oksidli fosforlaşması olan hüceyrələr
E) Haploid hüceyrələr
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
704) İnsanın radiasion şüalanmasının stoxastik effektlərinə nə aiddir?
A) Bağırsaq xərçəngi, irsi pozuntular
B) Kəskin şüa xəstəliyi
C) Cinsi sterilliik
D) Xroniki şüa xəstəliyi
E) Hemopoez pozuntuları
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
705) İzotopun radiotoksikliyi nədən asılı deyil?
A) Orqanizmin immun qücündən
B) İnsan orqanizmində radionuklidin qalma müddətindən
C) Bir parçalanmanın enerjisindən
D) Radionuklidin orqanizmə daxil olma yolu
E) Radionuklidin radioaktiv çevrilmə növündən
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
706) Şüalanmış şəxslər neçə kateqoriyalara bölünür?
A) 2
B) 6

C) 4
D) 5
E) 3
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
707) Hansı prinsıp qapalı şüa mənbələrilə iş zamanı müdafiə olunma
prinsiplərinə aid deyil?
A) Miqdarla müdafiə
B) Ekranla müdafiə
C) Vaxtla müdafiə
D) Hermetikləşmə
E) Məsafə ilə müdafiə
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
708) Fasiləsiz təsiri olan şüa mənbələrinə hansı aid deyil?
A) Teleqammaterapiya qurğuları
B) Qamma-defektoskopiya üçün apparatlar
C) Radioizotoplu qalınlıqölçən, səviyyəölçən cihazları
D) Hec biri
E) Rentgen aparatı
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
709) Xəstəxananın rentgenradioloji şöbəsində dozimetrik tədqiqatlar harada
aparılmır?
A) Döşəmədən 150,90 və 10 sm məsafədə
B) Qoruyucu ekranların , divarların kəsişmə və birləşmə yerlərində
C) Personalın əllərindən yaxma
D) Personalın iş yerində, yanaşı otaqlarda
E) Baxış şüşələrində ,texnoloji dəliklərdə,pəncərə və qapı aralıqlarında
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
710) İş yerlərin havasının radionuklidlərlə çirklənməsi nə zaman olur?
A) Təbabətdə sürətləndiricilərin istifadə olunması zamanı
B) Sənayedə, kənd təsərrüfatında, təbabətdə açıq mənbələrin planlı şəkildə istifadəsi
zamanı
C) Hər bir halda
D) Rentgen aparatının istismarı zamanı
E) Qamma-qurğuların istismarı zamanı

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
711) Rentgendiaqnostika proseduraları zamanı personalın doza yükünün
formalaşması nəyə əsaslanmır?
A) Fərdi müdafiə vasitələri
B) Açıq şüalanma mənbələrindən istifadə olunması
C) Diaqnostikaya aid olan islərlə yüklənmə
D) Rentgen aparatın fiziki – texniki xarakteristikası
E) Personalın kvalifikasiyası
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
712) Ionlaşmış şüalanma mənbəyindən istifadə edən müəssisələrdə planlı
radiasion nəzarətə nə aid deyil?
A) Fərdi dozimetrik nəzarət
B) Texnoloji proseslərin davamlılığının qiymətləndirilməsi
C) İs yerlərinin havasında radionuklidlərin təyin edilməsi
D) Təbii radiasiya fonunun səviyyəsinin təyin olunması
E) İş yerlərində doza gücünün qiymətləndirilməsi
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
713) Radiasiya fonuna nə aid deyil?
A) Süni
B) Tibbi fon
C) Təbii
D) Texnoloji səbəbdən dəyişilmiş
E) Heç biri
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
714) Hansı mənbənin hesabına təbii radiasiya fonu formalaşmır?
A) Yer qabığında olan radionuklidlər
B) Havada, suda, ərzaq məhsullarında olan təbii mənşəli radionuklidlər
C) Televizor və kompyuterdən əmələ gələn ionlaşmış şüalanma
D) Heç biri
E) Yerin səthində olan kosmik şüalanma
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

715) Texnoloji səbəbdən dəyişilmiş təbii radiasiya fonunun çirklənməsi nəyin
hesabına formalaşmır?
A) Yanacağın yanması zamanı əmələ gələn şlaklar
B) Təyyarələrdə uçuş zamanı kosmik şüalanma
C) Yaşayış otaqlarında tikinti materialları
D) Faydalı qazıntı və mineral kübrələrlə biosferə daxil olan radionuklidlər
E) Nüvə reaktorları ilə işləyən zaman atmosferə daxil olan radioaktiv inert qazlar
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
716) Atmosferdə radonun azalmasına doğru olan şərtlər hansılardır?
A) Atmosfer təzyiqin azalması
B) Torpağın donması, güclü sel, hündürlüyə qalxma
C) Torpağın şumlanması
D) Əhəmiyyəti yoxdur
E) Atmosfer təzyiqin artması
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
717) Radioaktiv tullantılardan ətraf mühitin qorunması üçün həyata keçən
tədbirlərə hansı tədbir aid deyil?
A) Heç biri
B) Radioloji obyektlərin personalı üzərində tibbi nəzarət
C) Sanitar-müdafiə zonaların və planlaşdırıcı tədbirlərin təşkil olunması
D) Radiaktiv tullantılarınyığımı, dezaktivasiya və basdırılmasının effektiv üsullarının
tətbiq olunması
E) Radiaktiv tullantıların minimal dərəcədə olmasını təmin edən müasir istehsalat
texnologiyasından istifadə edilməsi
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
718) Əhalinin şüalanmasına səbəb olan mənbələrinə hansı aid deyil?
A) Qlobal radiaktiv çöküntülər,ştat iş şəraitində atom elektrik stansiyası
B) Texnoloji səbəbdən dəyişilmiş təbii radiasiya fonu
C) Heç biri
D) Təbabətdə rentgen- və radioloji diaqnostika
E) Təbii radiasiya fonu
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
719) Sağlam insanın səmərəli sutkalıq qida payında əsas qida maddələrinin
(zülal, yağ, karbohidrat) arasındakı kütlə nisbəti necə olmalıdır?

A) 1: 3: 4,2
B) 1: 0,5: 6
C) 1: 1,2: 4,6
D) 0,8: 1: 3,5
E) 1: 3: 7
Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания» Москва 1975
720) Zehni işlə məşğul olan insanlar, yetkin və yaşlı əhali üçün sutkalıq qida
payında əsas qida maddələrin (zülal, yağ, karbohidrat) arasındakı kütlə nisbəti
hansıdır?
A) 1-1,5: 2-2,2:5-6
B) 1: 0,8-0,9: 3-3,5
C) Heç biri
D) 0,7-0,9:1-1,5: 4-4,6:
E) 0,9-1,1: 1-1,2: 3,5-4
Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания» Москва 1975
721) Orqanizm tərəfindən optimal mənimsəmə üçün sutkalıq qida payında Ca:P
və Ca:Mg nisbətləri necə olmalıdır?
A) 1:2 və 1: 3
B) 1: 1,5 və 1: 0,75
C) 3: 1 və 1:0,8
D) 2: 1 və 1:0,8
E) 1: 1 və 1: 1,5
Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания» Москва 1975
722) Qida zəhərlənmələrinin araşdırılması zamanı aparılan mütləq müayinələr
hansılardır?
A) Qusuntusundan və bağırsaq möhtəviyyatından
B) Heç biri
C) Bütün klinik materiallar və şübhəli qidanın qalıqları
D) İki gün qabaq qəbul olunan qidaların qalıqları
E) Ancaq klinik materiallar (qusuntusundan, bağırsaq möhtəviyyatından və mədənin
yuyulma suyundan)
Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания» Москва 1975
723) Hansı göstərici bioloji risk amilinə aid deyil?

A) Zərərli aminlərlə təmasda olan valideynlər
B) Ananın hamiləlik və doğuş patologiyası
C) Uşağın doğulduğu ərazidə ekoloji vəziyyətin əlverişsiz olması
D) Valideynlərdə pis vərdişlərin olması
E) Valideynlərin sağlamlığı
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
724) Orqanizmin hansı sisteminin inkişafına əsasən onun fiziki iş qabiliyyətinə
qiymət verilir?
A) Sinir sistemi
B) Həzm etmə sistemi
C) Endokrin sistemi
D) Dayaq-hərəkət aparatı
E) Kardio-respirator sistemi
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
725) Cl. Perfringens-in daimi olduğu mühit hansıdır?
A) Torpaq
B) Heyvanların bağırsağı
C) İnsanın bağırsağı
D) Ərzaq məhsulları
E) Su
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
726) Müxtəlif etiologiyalı qida toksikoinfeksiyaların ən səciyyəvi simptomu
hansıdır?
A) Yüksək hərarət
B) Ürək bulanma
C) Tez-tez qusma
D) Baş ağrısı
E) Qıc olma
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
727) Botulizm hansı mənşəli qida intoksikasiyalarına aiddir?
A) Virus infeksiyaları
B) Heç birinə
C) Mikotoksikoz
D) Bağırsaq infeksiyaları

E) Bakteriya mənşəli
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
728) Məktəbəqədər uşaqlar arasında tez-tez xəstələnən uşaqlara hansılar
aiddirlər?
A) İldə 1 dəfə
B) İldə 4 dəfədən artıq
C) İldə 3 dəfə
D) İldə 2 dəfə
E) İldə 5 dəfədən artıq
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
729) Uşaq ölümü nə deməkdir?
A) 1 yaşına qədər olan uşaqlar arasında ölüm hadisələrinin sayı
B) 10 yaşa qədər olan uşaqlar araında ölüm hadisələrinin sayı
C) Perinatal ölüm
D) Bətn daxili ölüm
E) 1 aya qədər olan uşaqlar arasında ölüm hadisələrinin sayı
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
730) İcməli suyun mikrob ədədinin ən yüksək göstəricisi normada nə qədərdir?
A) 50
B) 200
C) 100
D) 300
E) 150
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене –
Е.И .Гончарук 1977 Москва
731) Mərkəzləşdirilmiş su şəbəkəsində içməli suyun koli-titri nə qədər olmalıdır?
A) 400
B) 300
C) 500
D) 450
E) 550
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по «коммунальной гигиене» –
Е.И .Гончарук 1977 Москва

732) Mərkəzləşdirilmiş su şəbəkəsində içməli suyun koli-indeksi nə qədər
olmalıdır?
A) 7
B) 4
C) 3
D) 6
E) 5
Ədəbiyyat: 2874-82 ГОСТ «Вода Питьевая
733) 3.0 litr suda 20 bağırsaq çöpü tapılıbsa, belə suyun koli-indeksi neçədir?
A) 3
B) 10
C) 7
D) 5
E) 8
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене –
Е.И .Гончарук 1977 Москва
734) 0,5 litr suda 10 bağırsaq çöpü tapılarsa, belə suyun koli-titri nə qədərdir?
A) 300
B) 500
C) 100
D) 50
E) 200
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене –
Е.И .Гончарук 1977 Москва
735) Koli-titr göstəricilərinə görə bu sulardan hansı daha keyfiyyətlidir?
A) 100
B) 500
C) 400
D) 200
E) 300
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене –
Е.И .Гончарук 1977 Москва
736) Koli-indeksi 5 olan suyun koli-titri nə qədərdir?

A) 200
B) 500
C) 100
D) 400
E) 300
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по kоммунальной гигиене –
Е.И .Гончарук 1977 Москва
737) Su vasitəsi ilə yayılan virus xəstəliyi hansıdır?
A) Poliomielit
B) Lyamblioz
C) Tulyaremiya
D) Qarın yatalağı
E) Epidemik parotit
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
738) Su vasitəsi ilə yayılan bakterial infeksiya hansıdır?
A) Vəba
B) Lyamblioz
C) Hepatit A
D) Amyoba dizenteriyası
E) Epidemik parotit
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
739) İbtidailərlə yaranan və su vasitəsi ilə yayılan infeksiya hansıdır?
A) Qarın yatalağı
B) Hepatit A
C) Vəba
D) Epidemik parotit
E) Lyamblioz
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
740) Suyun tərkibində olan birinci təhlükə sinfinə aid kimyəvi maddələrin insan
üçün təhlükə dərəcəsi necə qiymətləndirilir?
A) Az təhlükəli
B) Orta təhlükəli
C) Yüksək təhlükəli

D) Heç biri
E) Həddən artıq təhlükəli
Ədəbiyyat: «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест» САНПИН
2.1.4.559-96
741) Sanitar mühafizə zonası neçə qurşaqdan ibarətdir?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 4
E) 1
Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва «ГЕОТАР-Медиа»2001
742) Hansı xlor tərkibli preparat daha yüksək bakterisid aktivliyi ilə seçilir?
A) Xlor əhəngi
B) Xlor dioksid
C) Ozon
D) Xloramin
E) Qaz halında olan xlor
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
743) Xlortərkibi preparatların təsirinə daha çox hansı mikroorqanizm
davamlıdır?
A) Heç biri
B) Patogen enterobakteriyalar
C) Bağırsaq çöpü
D) Vəba vibrionu
E) Enteroviruslar
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
744) Mərkəzləşdirilmiş su təchizatı üçün hansı su mənbəyinin seçilməsinə
üstünlük verilir?
A) Qrunt suları
B) Layarası sular
C) Quyu suları
D) Səthi sular
E) Yatağ-altı sular

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
745) Flüorozun patogenezində aparıcı faktor kimi hansı mübadilənin pozulması
olur?
A) Duz-su balansı
B) Purin mübadiləsi
C) Kalsium-fosfor mübadiləsi
D) Zülal mübadiləsi
E) Turşu-qələvi tarazlığı
Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва «ГЕОТАР-Медиа»2001
746) Mərkəzləşdirilmiş içməli su mənbəyi seçilərkən suyun keyfuyyətinin
qiymətləndirilməsi üçün 3 il müddətində nümunələrin ğötürülməsi hansı tezliklə
aparılır?
A) Yarım ildə 1 dəfə
B) Həftədə 1 dəfə
C) İldə 1 dəfə
D) Hər mövsümdə
E) Ayda 1 dəfə
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
747) Suyun dadı hansı vahidlə ölçülür?
A) Bal
B) mq/l
C) mq-ekv/l
D) Heç biri
E) qradus
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене –
Е.И .Гончарук 1977 Москва
748) Mərkəzləşdirilmiş içməli su təchizatı mənbəyinin sinfi hansı təşkilat
tərəfindən təyin olunur?
A) “Azərsu SC”
B) Layihə təşkilatı
C) Təbiəti mühafizə orqanları
D) Yerli idarəetmə orqanı
E) GEM

Ədəbiyyat: ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственногопитьевого водоснабжения»
749) İstehsalat nəzarəti zamanı paylayıcı şəbəkədə içməli suyun keyfiyyətinə
görə hansı göstəricilərə əsaslanmaq lazımdır?
A) Mikrobioloji və orqanoleptik
B) Orqanoleptik və kimyəvi
C) Mikrobioloji və kimyəvi
D) Kimyəvi, mikrobioloji, orqanoleptik
E) Fiziki
Ədəbiyyat: 2874-82 ГОСТ «Вода питьевая»
750) Paylayıcı şəbəkədən su nümunələrinin götürülmə tezliyi nədən asılıdır?
A) Yaşayış üçün tikintisinin növündən
B) Paylayıcı şəbəkənin növündən
C) Yaşayış yerinin abadlığı dərəcəsindən
D) Xidmət edilən əhalinin sayından
E) Su təchizatı mənbəyinin növündən
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
751) İçməli suda qalıq xlorun təyininə olan nəzarət harada aparılır?
A) Paylayıcı şəbəkəyə verilməzdən əvvəl
B) Heç bir yerdə
C) Paylayıcı şəbəkəyə verilməzdən əvvəl və paylayıcı şəbəkədə
D) Paylayıcı şəbəkədə
E) Su təchizatı mənbəyində
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
752) Su kəməri stansiyasında içməli suda qalığ xlora olan nəzarətin tezliyi
hansıdır?
A) Saatda 1 dəfələn az olmayaraq
B) Sutka ərzində 1 dəfə
C) Növbədə 1 dəfə
D) Su təchizatı mənbəyinin növündən asılı olaraq
E) Həftədə 1 dəfə
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
753) Suyun orqanoleptik xassələrinə hansı göstəricilər aiddir?

A) Şəffaflığ
B) İy, dad, rəng, bulanlıq
C) İy, dad
D) İy, dad, rəng
E) İy, dad, rəng, bulanlıq,codluq
Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва «ГЕОТАР-Медиа»2001
754) Sərbəst xlorun zərərsizləşdirici effekti qeyri sərbəst xlorla müqayisədə bu
prosesin gedişatı neçə xarakterizə olunur?
A) Asta və uzun sürən
B) Tez və uzun sürməyən
C) Asta və uzun sürməyən
D) Əhəmiyyəti yoxdur
E) Tez və uzun sürən
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
755) İçməli suyun xlortərkibli preparatlarla zərərsizləşdirilməsi zamanı suyun
orqanoleptik xassələri necə dəyişə bilər?
A) Pisləşər
B) Yaxşılaşar
C) Dadı dəyişir
D) Qoxusu dəyişir
E) Dəyişməz qalar
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
756) İçməli suyu ozonla zərərsizləşdirmə zamanı orqanoleptik xassələr necə
dəyişə bilər?
A) Dəyişməz qalar
B) Qoxusu dəyişir
C) Yaxşılaşar
D) Pisləşər
E) Dadı dəyişir
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
757) İçməli suyu UB-şüalarla zərərsizləşdirmə zamanı orqanoleptik xassələr
necə dəyişə bilər?
A) Dəyişməz qalar

B) Pisləşər
C) Dadı dəyişir
D) Yaxşılaşır
E) Qoxusu dəyişir
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
758) İçməli suyun keyfiyyəti su xəttinin hansı yerində gigiyenik normativlərə
cavab verməlidir?
A) Su götürülən yerdən
B) Paylayıcı qovşağa daxil olmazdan əvvəl
C) Mənzildə
D) Paylayıcı qovşağa daxil olmazdan əvvəl və su götürülən yerdən
E) Heç bir yerdə
Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва «ГЕОТАР-Медиа»2001
759) Ətraf mühitin amillərinin təsirinə görə mikroorqanizmlərdən ən davamlısı
hansıdır?
A) Saprofitlər
B) Sporalar
C) Şərti patogen bakteriyalar
D) Heç biri
E) Patogen bakteriyalar
Ədəbiyyat: “Tibbi mikrobiologiyanın əsasları” N.Əliyev 1975 Bakı
760) Suyun codluğu hansı vahidlə ölçülür?
A) mq-ekv/l
B) Heç biri
C) mq/l
D) Dərəcə
E) Bal
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене–
Е.И .Гончарук 1977 Москва
761) Kontakt koaqulyasiyanın sərbəst həcm koaqulyasiyasından üstünlüyü
nədir?
A) Suyun temperatur və qələviliyindən az asılıdır
B) Suyun codluğundan az asılıdır
C) Suyun bulanlığından və temperaturundan az asılıdır

D) Suyun qələviliyindən və rəngindən az asılıdır
E) Suyun rəngindən və bulanlığından az asılıdır
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
762) Ftorun içməli suda olan norma miqdarı insan orqanizminə daxil olduqda
nəyi təmin edir?
A) Yüksək doza
B) Kariyesə qarşı təsir edən dozadır
C) Kariyesə qarşı maksimal doza və əhalinin 10 % - n 1-ci dərəcəli flüorozla
xəstələnməsi zamanı olan doza
D) Optimal doza
E) Minimal doza
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
763) Yeraltı su mənbəyinin sanitar mühafizə sonasının 1-ci qurşaq ölçüsü nədən
asılıdır?
A) Su mənbəyinin qorunma dərəcəsindən
B) Su mənbəyinin debitindən
C) Su mənbəyinin qorunma və suyun bolluq dərəcəsindən
D) Su mənbəyinin qorunma dərəcəsindən və götürülən suyun həcmindən
E) Su mənbəyinin qorunma və suyun bolluq dərəcəsindən, götürülən suyun
həcmindən
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
764) IV-cü klimatik zona üçün suda ftorun miqdarı neçə mq/l-dən çox
olmamalıdır?
A) 1,2 mq/l
B) 0,5 mq/l
C) 0,3 mq/l
D) 1,5 mq/l
E) 0,7 mq/l
Ədəbiyyat: ГОСТ 2874-82 “Вода питьевая”
765) Suyun plyonka ilə filtrasiya metodu həcm metodu ilə müqayisədə suyu nə
dərəcədə təmizləyir?
A) Fərqi yoxdur
B) Tez və keyfiyyətli
C) Tez, lakin keyfiyyətsiz

D) Asta, lakin keyfiyyətli
E) Asta, lakin keyfiyyətsiz
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
766) Suyun zərərsizləşdirməsi zamanı ozonun xlordan üstünlüyü nədədir?
A) Zərərləşdirmənin keyfiyətində
B) Orqanoleptik xassələri yaxşılaşdırır, kontakt üçün az vaxt tələb olunur və patogen
ibtidailərə qarşı çox yararlıdır
C) Orqanoleptik xassələri yaxşılaşdırır və kontakt üçün az vaxt tələb olunur
D) Fərqi yoxdur
E) Orqanoleptik xassələri yaxşılaşdırır
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
767) Suyun zərərsizləşdirməsində ozon bir reaqent kimi xlora nisbətən hansı
təsirə malikdir?
A) Daha çox bakterial aktivliyi və suyun orqanoleptik xassələrini pisləşdirir
B) Daha çox bakterial aktivliyi və suyun orqanoleptik xassələrini yaxşılaşdırır
C) Az bakterial aktivliyi və orqanoleptik xassələrini yaxşılaşdırır
D) Fərqi yoxdur
E) Az bakterial aktivliyi və suyun orqanoleptik xassələrini pisləşdirir
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
768) Xlorla 30 dəqiqə təmasda olduqda suda sərbəst qalıq xlorun miqdarı nə
qədərdir?
A) 0,1-0,3 mq/l
B) Heç biri
C) 1-1,2 mq/l
D) 1,2-1,4 mq/l
E) 0,3-0,5 mq/l
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
769) Içməli su mənbəyində sanitar-mühafizə zonasının qurşaq sərhədlərinin yan
ölçüləri nəyin əsasında təyin olunur?
A) Sahənin relyefi
B) Çayın eni
C) Çayın dərinliyi
D) Küləklərin tezliyi
E) Çayın uzunluğu

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
770) Suyun rəngi hansı vahidlə ölçülür?
A) Dərəcə
B) Bal
C) mq/l
D) mq-ekv/l
E) Heç biri
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по kоммунальной гигиене –
Е.И .Гончарук 1977 Москва
771) Yatağaltı su kəmərinin mənbəyi üçün hansı sanitar mühafizə zonası
yaradılır?
A) Həm yeraltı həm səthi
B) Yeraltı qorunmuş
C) Heç biri yaradılmır
D) Səthi
E) Yeraltı qorunmamış
Ədəbiyyat: САНПИН 21.4.028-95 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»
772) Gigiyenik tələblərə uyğun paylayıcı şəbəkədə qalığ xlorun konsentrasiyası
ikincili çirklənməyə necə təsir göstərir?
A) Əhəmiyyəti yoxdur
B) Bakterial çirklənmənin dərəcəsindən asılıdır
C) Qarşısını alır
D) Bakterial çirklənmənin dərəcəsindən asılı deyil
E) Təsir etmir
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
773) Suyun pH-şı çoxaldıqda xlor preparatların bakterisid effekti necə olur?
A) Xlor preparatından asılıdır
B) Azalır
C) Dəyişilmir
D) Artır
E) Xlor preparatından asılı deyil
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005

774) Yeraltı su mənbəyinin epidemioloji cəhətdən təhlükəsizliyinin
qiymətləndirilməsi hansı göstəricilərə əsaslanır?
A) Heç biri
B) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar, ümumi mikrob sayı, kolifaqlar
C) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar, ümumi mikrob sayı
D) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar
E) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar. ümumi mikrob sayı, kolifaqlar,
lyambliya sistaları
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
775) Adı çəkilən xəstəliklərdən hansı su vasitəsi ilə yayılır?
A) Urov xəstəliyi
B) Botulizm
C) Poliomielit,adenovirus infeksiyaları
D) Quduzluq
E) Toksikoinfeksiyalar
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
776) İçməli suyun və səthi içməli su təchizatı mənbəyinin epidemioloji
təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi hansı göstəricilərə əsaslanır?
A) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar. ümumi mikrob sayı, kolifaqlar,
lyambliya sistaları
B) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar, ümumi mikrob sayı
C) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar, ümumi mikrob sayı, kolifaqlar
D) Heç biri
E) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
777) İçməli suda kimyəvi maddələrin normalaşdırma zamanı hansı kimyəvi
element üçün iqlim rayonu nəzərə alınır?
A) Ftor və arsen üçün
B) Heç biri üçün
C) Ftor üçün
D) Ftor,arsen, qurğusun üçün
E) İçməli suda norması təyin edilən bütün kimyəvi maddələr üçün
Ədəbiyyat: ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»

778) İçməli suda kimyəvi maddələrin kombinə edilmiş təsiri hansı təhlükə
siniflərinə aid olan maddələr üçündür?
A) Heç birinə
B) 3 və 4
C) 2 və 3
D) 1
E) 1 və 2
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
779) İcməli suyun keyfiyyətinə olan gigiyenik tələblər hansı sənəddə göstərilir?
A) İnşaat norma və qaydaları
B) Dövlət standartı, sanitar norma və qaydaları
C) Ekoloji kodeks
D) Texniki şərtlər
E) Heç biri
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
780) Yeraltı içməli su mənbəyi üçün sanitar mühafizə zonasının təşkilinin əsas
məqsədi nədir?
A) Su mənbəyin çirklənməsini məhdudlaşdırması, su götürücü və su kəməri
qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması
B) Heç biri
C) Su mənbəyinin ehtimalının qarşısının alınması
D) Su mənbəyinin çirklənməsinin məhdudlaşdırması
E) Su mənbəyin çirklənməsi ehtimalının qarşısının alınması, su götürücü və su
kəməri qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
781) Suda qalıq ozonun miqdarı nə qədərdir?
A) Heç biri
B) 0,3-0,5 mq/l
C) 0,1-0,3 mq/l
D) 1,2-1,4 mq/l
E) 1-1,2 mq/l
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
782) Səthi su mənbəyi üçün sanitar mühafizə zonasının təşkilinin əsas məqsədi
nədir?

A) Su mənbəyin çirklənməsini məhdudlaşdırması, su götürücü və su kəməri
qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması
B) Heç biri
C) Su mənbəyin çirklənmə ehtimalının qarşısının alınması
D) Su mənbəyinin çirklənməsinin məhdudlaşdırması
E) Su mənbəyin çirklənməsi ehtimalının qarşısının alınması, su götürücü və su
kəməri qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва
2005
783) İçməli suyun təmizləmə zamanı hansı qurğunun işinin əsasında “bioloji
plyonka”-nın əmələ gəlməsi durur?
A) Heç biri
B) Asta filtr
C) Asılı çöküntülərin durulducusu
D) Yüksək surətli filtr
E) Kontakt durulducu
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
784) İçməli suyun kimyəvi tərkibinə olan gigiyenik tələblər hansı maddələrə
aiddir?
A) Heç biri
B) Təbii mənşəli maddələr,suyun işlənməsi üçün istifadə olunan reaqentlər
C) Antropogen mənşəli maddələr
D) Təbii mənşəli maddələr, suyun işlənməsi üçün istifadə olunan reaqentlər və
antropogen çirkləndiriciləri
E) Təbii mənşəli maddələr
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва
2005
785) İçməli suyun işlənməsi zamanı viruslardan azad olunması dərəcəsinə
dəlalət edən təqribi göstərici hansıdır?
A) Termotolerant koliform bakteriyalar
B) Qalıq xlor
C) Alüminium qalığı
D) Bulanlıq
E) Rəng
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

786) Mərkəzləşdirilmiş su təchizatında içməli suyun keyfiyyətinin gigiyenik
normativə müvəqqəti olaraq cavab verməməsi hansı göstəricilərə görə yol
verilir?
A) Suyun orqanoleptik xassələrinə təsir edən kimyəvi maddələrə görə
B) Kimyəvi
C) Parazitoloji
D) Radioloji
E) Mikrobioloji
Ədəbiyyat: СанПин 2.1.4.559-96 «Вода Питьевая» Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения
787) Su kəməri stansiyası işinin gigiyenik effektivliyi hansı analizlər ilə təyin
olunur?
A) Su götürülən yerdən suyun analizi və paylayıcı şəbəkəsində suyun analizi
B) Heç bir yerdə
C) Stansiyadan çıxan suyun analizi
D) Stansiyadan çıxan suyun analizi, su götürülən yerdən suyun analizi və paylayıcı
şəbəkədə suyun analizi
E) Stansiyadan çıxan və su götürülən yerdən suyun analizləri
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
788) Yeraltı su mənbəyinin sanitar mühafizə zonasını 2-ci qurşaq ölçülərinin
hesablanması zamanı əsas parametr nə sayılır?
A) Heç biri
B) Üfüqi su daşıyıcısının mühafizəsi
C) Su xəttinin istehsal gücü
D) Su götürülən yerin istismar etmə müddəti
E) Mikrobdan özünütəmizləmə müddəti
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
789) İçməli suda sulfatların miqdarı neçə mq/l-dən artıq olmamalıdır?
A) 350mq/l
B) 700 mq/l
C) 500 mq/l
D) 300 mq/l
E) 200 mq/l

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва
2005
790) Suyun tərkibindəki maddələr və bakteriyalarla qarşılıqlı təsirdə olması
üçün lazimi xlorun miqdarı necə adlanır?
A) Fəal bağlı xlor
B) Xlorun optimal dozası
C) Suyun xloruudma qabiliyyəti
D) Qalıq xlor
E) Fəal sərbəst xlor
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
791) İçməli suda nitratların yüksək konsentrasiyas orqanizmdə nəyin inkişafına
səbəb olur?
A) Methemoqlobin sindromu
B) Hemosideroz
C) Endemik zob
D) Flüoroz
E) Urolitiazis
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
792) İçməli suda ftorun yüksək konsentrasiyası orqanizmdə nəyin inkişafına
səbəb olur?
A) Urolitiazis
B) Flüoroz
C) Karies
D) Endemik zob
E) Methemoqlobin sindromu
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
793) İçməli suda xloroformun əmələ gəlməsi suyu hansı üsulla zərərsizləşdirməsi
ilə bağlıdır?
A) Gümüş ilə
B) Ozonla
C) Xlortərkibli preparatlar sadə xlorlaşdırma üsulu ilə
D) Ultrabənövşəyi şüalarla
E) Xlortərkibli preparatlar ikiqat xlorlaşdırma üsulu ilə
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

794) İçməli suda formaldegidin əmələ gəlməsi suyu hansı üsulla
zərərsizləşdirməsi ilə bağlıdır?
A) Ozonla
B) Ultra bənövşəyi şüalarla
C) Xlortərkibli preparatlar sadə xlorlaşdırma üsulu ilə
D) Qamma şüalarla
E) Xlortərkibli preparatlar ikiqat xlorlaşdırma üsulu ilə
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
795) Suyun şəffaflığı və rəngsizliyinin təminatı üçün kontakt koaqulyasiya üsulu
zamanı istifadə olunan qurğulara hansı aiddir?
A) Lopa əmələgəlmə kamerası
B) Kontakt durulducu
C) Asta filtr
D) Asılı çöküntülü durulducu
E) Sürətli filtr
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва
2005
796) Koaqulyasiya prosesinin effektivliyini yoxlamaq üçün suyun hansı
göstəricilərinə əsaslanmaq lazımdır?
A) Suyun durultması üçün istifadə olunan reagentin qalıq miqdarı
B) Ümumi mikrob sayı
C) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar
D) Bulanlıq, rəngi
E) Suyun codluğu
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
797) Sanitar-toksikoloji zərərlilik əlamətinə görə içməli suyun hansı
göstəricilərinə əsaslanmaq lazımdır?
A) Dəmir, mis
B) Koli-indeks
C) Manqan, sink
D) Koli-titr
E) Ftor, qurğuşun, nitratlar
Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2001

798) Orqanoleptik zərərlilik əlamətinə görə içməli suyun hansı göstəricilərinə
əsaslanmaq lazımdır?
A) Dəmir
B) Koli-titr
C) Qurğuşun
D) Koli-indeks
E) Ftor
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
799) Bir adambaşına düşən içməli suyun norması onun harada istifadəsi üçün
yararlıdır?
A) Sənaye müəssisələrinin texnoloji tələbatında
B) Küçələrin yuyulmasında
C) Yaşayış binalarında, ictimai iaşə müəssisələrində və s.
D) Əhəmiyyəti yoxdur
E) Yaşıllıqların və istixanaların suvarılmasında
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва
2005
800) Bir adambaşına düşən içməli suyun norması nədən asılıdır?
A) Əhalinin sayından
B) Tikintinin mərtəbəsindən
C) Torpağın relyefindən
D) Yaşayış fondunun abadlıq dərəcəsindən, rayonun iqlimindən
E) Su mənbəyinin bolluluğundan
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
801) Artezian suları nə ilə səciyyələnir?
A) Əlverişli orqanoleptik xassələri, aşağı dərəcədə olan bakterial çirklənməsi, duz
tərkibinin daimliyi
B) Suyun bulanlığı
C) Həç biri
D) Yüksək dərəcədə olan bakterial çirklənmə
E) Əlverişsiz orqanoleptik xassələri
Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва 2001
802) Xlorlaşmadan əvvəl ammonizasiya üsulunun istifadəsinə olan göstərişlər
hansılardır?

A) Yüksək dərəcədə mikrob çirklənməsi
B) Bağırsaq infeksiyalarına görə təhlükəli epidemioloji vəziyyət
C) Heç biri
D) Yaşayış yerinin su kəmərinin uzunluğu
E) Spesifik qoxların əmələ gəlməsinin qarşısının alınması (suda fenol və benzol
olduqda)
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва
2005
803) İçməli suyun keyfiyyətinə görə paylayıcı şəbəkədə laborator-istehsalat
nəzarəti hansı göstəricilərə qarşı aparılır?
A) Mikrobioloji
B) Orqanoleptik, mikrobioloji, kimyəvi və suyun zərərsizləşdirmə və təmizləmə
zamanı reaqentlərin qalıq miqdarı
C) Fiziki
D) Kimyəvi
E) Orqanoleptik
Ədəbiyyat: ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»
804) İçməli suyun ultra-bənövşəyi şüalanma ilə zərərsizləşdirilməsinin
effektivliyi nədən asılıdır?
A) Əhəmiyyəti yoxdur
B) Suda olan qurğuşunun miqdarından
C) Suyun pH-dan
D) Suyun rəngindən, bulanlığından
E) Suda olan mikroorqanizmlərin ilkin miqdarından
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
805) Mərkəzləşdirilmiş yeraltı və səthi içməli su mənbəyinin keyfiyyətinə
qoyulan eyni gigiyenik tələblər hansı göstəricilərə görə aiddir?
A) Bulanlıq
B) Rəng, bulanlıq, quru qalıq (ümumi mineralizasiya), texnogen mənşəli kimyəvi
maddələr, xlorid və sulfatlar
C) Texnogen mənşəli kimyəvi maddələr
D) Rəng
E) Quru qalıq (ümumi mineralizasiya)
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

806) Su kəməri stansiyasında içməli suyun ftorlaşdırılmasının əks göstərişlərinə
hansı aid deyil?
A) Uşaqlar arasında dişlərinin emalının ləkələnməsinin yüksək dərəcədə olması
B) Atmosfer havada ftorun miqdarı yol verilən konsentrasiya həddindən çox olması
C) Su mənbəyində ftorun miqdarı 0,5 mq/l-dən çox olması
D) Əhalinin sutkalıq rasionunda ftorun miqdarı 2,0 mq/l-dən çox olması
E) Uşaqlar arasında dişlərinin kariyeslə yüksək xəstələnməsi
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
807) İçməli suyun keyfiyyətinə qoyulan gigiyenik tələblər və normativlər onun
hansı xassələrini səciyyələndirir?
A) Heç biri
B) Məişət şəraitində yararlığı
C) Müalıcəvi cəhətdən dəyərliyi
D) Suyun epidemioloji təhlükəsizliyi, kimyəvi tərkibin zərərsizliyi, xoş orqanoleptik
xassələrini
E) Fizioloji cəhətdən tam dəyərliyi
Ədəbiyyat: ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»
808) Səthi su mənbəyindən içməli su təchizatı üçün suyun nümunəsini hansı
yerdən götürmək olmaz?
A) Suyun donmayan sahəsindən
B) Gəmilərin hərəkət zonasından kənar
C) Suyun axarı ilə yaşayış yerındən aşağı
D) Çayın davamlı məcrası sahəsindən
E) Heç biri
Ədəbiyyat: ГОСТ 17.1.03-77 «Правила выбора и оценка качества источников
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»
809) İçməli suda qoxunun əmələ gəlməsinin qarşısının alınmasını təmin edən
zərərsizləşdirmə üsulları hansılardır?
A) İkiqat xlorlaşdırma, ultrasəslə zərərsizləşdirmə
B) Həddindən artıq xlorlaşdırma
C) Ultra-bənövşəyi şüalanma
D) Adi xlorlaşdırma,qamma-şüalanma
E) Ozolaşdırma, ammonizasiya ilə xlorlaşdırma
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

810) İçməli suyun hansı mənbələrinə dövlət standartı şamil olunur?
A) Mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilməmiş su təchizatı üçün şirin su mənbəyi
B) Mərkəzləşdirilmiş su təchizatı üçün azacıq şor su mənbəyi
C) Azacıq duzlu suyu olan yerli su mənbəyi
D) Mərkəzləşdirilməmiş su təchizatı üçün azacıq şor su mənbəyi
E) Müalicəvi su mənbəyi
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
811) Suyun ikiqat xlorlaşdırılmasının göstərişlərinə hansı aid deyil?
A) Suyun ilkin mərhələsində yüksək mikrob çirklənməsi
B) Qalogen tərkibli birləşmələrin əmələ gəlməsinin qarşısının alınması
C) Heç biri
D) Suyun xlorla kontaktı üçün lazımı müddətin təmin etmədikdə
E) Üzvi maddələrlə zəngin olan su
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
812) İçməli su təchizatı mənbəyinin sinfini təyin etdikdə nəyi nəzərə almaq vacib
deyil?
A) Su mənbəyinin özünü təmizləmə qabiliyyəti
B) Su mənbəyinin keyfiyyəti
C) Mənbəyin su bolluqu
D) Su mənbəyinin növü (səthi, yeraltı)
E) Heç birini
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
813) İçməli suyun orqanoleptik göstəricilərinin normalaşdırılmasının məqsədinə
nə aid deyil?
A) Heç biri
B) Orqanizmdə normal fizioloji funksiyaların təmin edilməsi
C) Suyun epidemioloji təhlükəsizliyinin təminatı
D) Suyun istehlak xassələrinin qorunması
E) Xörəklərin dadının qorunması
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва
2005
814) Layihəsi nəzərdə tutulan müəssisənin çirkab suların buraxılma zamanı
keyfiyyət nəzarət nöqtəsi hesabı harada yerləşir?

A) Çirkablar buraxıldığı yerdən 2 km aşağı
B) Çirkablar buraxıldığı yerdən 1 km yuxarı
C) Çirkablar buraxıldığı yerdən 1 km aşağı
D) Buraxıldıqdan sonra suyun birinci istifadə məntəqəsində
E) Buraxıldıqdan sonra suyun birinci istifadə məntəqəsindən aşağı
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
815) Çirkab suların təmizlənməsinin gigiyenik effektivliyini təyin etdikdə su
obyektinin keyfiyyət nəzarət nöqtəsi harada yerləşməlidir?
A) Çirkablar buraxıldığı yerdən 2 km aşağı
B) Çirkablar buraxıldığı yerdən 1 km yuxarı
C) Buraxıldıqdan sonra suyun birinci istifadə məntəqəsində
D) Çirkablar buraxıldığı yerdən 1 km aşağı
E) Buraxıldıqdan sonra suyun birinci istifadə məntəqəsindən aşağı
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
816) Gündəlik 500 kub m çirkab suyu olan fəhlə qəsəbəsində hansı təmizləyici
qurğular sxemi daha uyğundur?
A) Qəfəslər-septik-yeraltı filtrasiya sahələri
B) Qəfəslər-qumtutanlar-2 mərtəbəli durulducu hovuz-filtrasiya sahələri
C) Suvarılma sahələri
D) Qəfəslər- qumtutanlar-üfüqi durulducular-aerotenk-ikincili durulducu-kontakt
rezervuar
E) Qəfəslər-qumtutanlar-üfüqi durulducular-aerofiltrlar- ikincili durulducularkontakt rezervuarlar
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
817) Kanalizasiyaya buraxılmasına yol verilən təsərrüfat-məişət və istehsalat
çirkab sularının qatışığı necə adlanır?
A) Yağış-qar suları
B) İstehsalat çirkab suları
C) Şəhər çirkab suları
D) Təsərrüfat-məişət çirkab suları
E) Heç biri
Ədəbiyyat: ГОСТ 25150-82 канализация
818) Kimyəvi maddələrin yol verilən atılma konsentrasiya həddi – elmi-texniki
normativ kimi - hansı suya şamil olunur?

A) Çirkablar buraxıldıqdan sonra birinci istifadə məntəqəsinə yaxın olan suya
B) Su hövzəsinə çirkablar buraxıldığı yerdən yuxarıda olan suya
C) Təmizlənməni keçmiş çirkab suya
D) Heç biri
E) Su hövzəsinə çirkab suların atıldığı yerdə olan suya
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
819) Sutka ərzində 20 kub m çirkab suyu olan istirahət evi üçün ən
məqsədəuyğun təmizləyici sxem hansıdır?
A) Qəfəslər-qumtutanlar-şaquli durulducuları-biofiltrlar-ikincili durulducular-kontakt
rezervuarlar
B) Suvarılma sahələri
C) Qəfəslər-qumtutanlar-suvarılma sahələri
D) Zavodda hazırlanan kompakt qurğular
E) Qəfəslər-qumtutanlar-ikiyaruslu durulducuları-filtrasiya sahələri
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
820) Istehsalatda olan çirkab sular mənşəyinə görə neçə qrupa bölünür?
A) 6
B) 2
C) 5
D) 4
E) 3
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
821) Təsərrüfat –məişət çirkab suların mexaniki təmizlənməsinin əsas məqsədi
nədir?
A) Çirkab suların orqanoleptik xassələrinin yaxşılaşması
B) Asılı maddələrin konsentrasiyasının azalması
C) Həllolunmuş və kolloid halında olan üzvi maddələrin konsentrasiyasının azalması
D) Patogen bakteriyaların saxlanılması
E) Lyambliya sistaların və helmintlərin yumurtalarının saxlanılması
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
822) Təsərrüfat –məişət çirkab suların bioloji təmizlənməsinin əsas məqsədi
nədir?
A) Lyambliya sistaların və helmintlərin yumurtalarının saxlanılması
B) Patogen bakteriyaların saxlanılması

C) Həllolunmuş və kolloid halında olan üzvi maddələrin konsentrasiyasının azalması
D) Asılı maddələrin konsentrasiyasının azalması
E) Çirkab suların orqanoleptik xassələrinin yaxşılaşması
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
823) “Su obyektlərinin sanitar mühafizəsi” bölməsinin sanitar-epidemioloji
nəzarətin əsas məsələsi nədən ibarətdir?
A) Kimyəvi maddələrin yol verilən atılma konsentrasiyası həddinin təsdiq edilməsi
B) Heç biri\
C) Hidrotexniki qurğuların işinin üzərində nəzarət
D) Su obyektlərinin sanitar rejiminə olan nəzarət
E) Su obyektlərində olan canlı aləminin üzərində nəzarət
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
824) Çirkab suların təmizlənməsi zamanı artıq lilin qıcqırması hansı qurğuda
baş verir?
A) Biofiltr
B) Heç biri
C) Aerofiltr
D) Metantenk
E) Aerotenk
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
825) Hansı sənaye müəssisələri ətraf mühit üçün təhlükəli olan fenol qarışıqlı
çirkab suları axıdır?
A) Mikrobioloji sintez istehsalatı
B) Asbest istehsalatı
C) Elektron sənayesi
D) Neftemalı, metallurgiya, koksemalı sənaye müəssisələri
E) Yüngül sənaye müəssisələri
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

Bölmə kliniki hal
826) Qida rasionlarının və qida məhsullarının enerji dəyərlərinin
hesablanmasında ölçü vahidi qismində aşağıdakılardan hansı iştirak edə bilər?

A) Coul
B) %
C) m/q %
D) kq
E) Qr/sutka
Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş
və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
827) Piy turşulu yağlar hansı vitaminlərin həllediciləridir?
A) A və B
B) D və P
C) A və D
D) D və B
E) B və P
Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş
və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
828) Qarğıdalı yağında tokoferolun miqdarı neçə faiz olmalıdır?
A) 60 mq %
B) 80 mq %
C) 20 mq %
D) 50 mq %
E) 100 mq % və yuxarı
Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş
və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
829) Yumurtanın ağında əsas zülallar hansılardır?
A) ovomukoid, ovoqlobulin
B) ovoqlobulin, ovoalbumin
C) ovoalbumin, konalbumin
D) ovomucid, ovomikoid
E) avidin, konalbumin
Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş
və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
830) Triqliserid qatışıqlarının hansı əsas fizioloji əhəmiyyəti var?
A) Yağların ərimə temperaturunu aşağı salmaqla on iki barmaq bağırsqdan daha
yaxşı sorulmaya şərait yaradır

B) Karbohidratların mənimsənilməsini artırır
C) Yağların ərimə temperaturunu yüksəltməklə on iki barmaq bağırsaqdan daha yaxşı
sorulmaya şərait yaradır
D) Yağların ərimə temperaturunu aşağı salmaqla on iki barmaq bağırsqdan daha pis
sorulmaya şərait yaradır
E) Yağların ərimə temperaturunu yüksəltməklə on iki barmaq bağırsaqdan daha pis
sorulmaya şərait yaradır
Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş
və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
831) Sadə karbohidratlara hansılar aiddir?
A) monosaxaridlər, nişasta
B) monosaxaridlər, disaxaridlər
C) disaxaridlər, nişasta
D) nişatsa, sellüloza
E) disaxaridlər, sellüloza
Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş
və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
832) Mürəkkəb karbohidratlara hansılar aiddir?
A) qisaxaridlər, nektinlər, nişasta
B) sadalanlardan heç biri
C) qlikogen, nişasta, monosaxaridlər
D) nişasta, qlikogen, pektinlər
E) disaxaridlər, qlikogen, nişasta
Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş
və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
833) Vitaminlərə tələbat hansı şəraitdə daha çox olur?
A) göstərilənlərin heç birinin əhəmiyyəti yoxdur
B) soyuq iqlim, yüksək səviyyəli təbii işıqlanma, gərgin fiziki əmək
C) isti iqlim, yüksək səviyyəli təbii işıqlanma, gərgin zehni əmək
D) isti iqlim, aşağı səviyyəli təbii işıqlanma, gərgin fiziki və zehni əmək
E) soyuq iqlim, aşağı səviyyəli təbii işıqlanma, gərgin fiziki və zehni əmək
Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş
və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
834) Südün tərkibində hansı zülallar var?

A) laktoqlobulin, laktoalbumin, triqliseridlər
B) kazein, laktoalbumin, laktoqlobulin
C) laktoalbumin fosfatid, triqliseridlər
D) triqliseridlər, kazein, laktoqlobulin
E) laktoalbumin, kazein, fosfatidlər
Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş
və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
835) Südün normalaşdırılması nədir?
A) südün tərkibindəki yağ kürəciklərinin müəyyən ölçülərədək xırdalanması
B) südün zülal tərkibinin standart səviyyəyə çatdırılması
C) südün mineral tərkibinin standart səviyyəyə çatdırılması
D) quru südün bərpa olunması
E) südün yağlılığının standart səviyyəyə çatdırılması
Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş
və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
836) Südün homogenizasiyası nədir?
A) Quru südün bərpa olunması
B) Südün tərkibində olan yağ kürəciklərinin müəyyən ölçüyədək xırdalanması
C) Südün yağlılığının standart səviyyəyə şatdırılması
D) Südün zülal tərkibinin standart səviyyəyə çatdırılması
E) Südün mineral tərkibinin standart səviyyəyə çatdırılması
Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş
və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
837) Aflotoksin M1-in miqdarına hansı məhsullarda nəzarət edilir?
A) ət və ət məhsullarında
B) süd və süd məhsullarında
C) dənli bitkilərdə
D) qoz və yağlı bitkilərdə
E) balıq və balıq məhsullarında
Ədəbiyyat: “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik
tələblər” Sanitariya epidemioloji qaydalar və normativlər (Səhiyyə Nazirliyinin
30.04.2010-cu il tarixli 25 №-li əmri)
838) Ətin tərkibində hansı ekstraktiv maddələr var?
A) fosforlu və azotlu

B) fosforsuz və azotlu
C) azotlu və azotsuz
D) fosforlu və fosforsuz
E) Yalnız azotlu
Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş
və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
839) Balıq yağı təbiətdə hansı polidoymamış yağ turşusunun yeganə əhəmiyyətli
mənbəyidir?
A) pentaen
B) linolen
C) araxidon
D) linol
E) qeksaen
Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş
və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
840) Balıq insanlar arasında daha çox yayılan hansı helmintlərin mənbəyi ola
bilər?
A) psevdamfistlər və opistorxislər
B) heç birinin
C) klonorxislər və opistorxislər
D) difillobotriumlar və opistorxislər
E) metorxislər və difillobotriumlar
Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş
və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
841) Efir yağlarının qidalanmada əsas rolu nədir?
A) orqanizmin vitaminlərə olan tələbatını ödəyir
B) həzmi yaxşılaşdırır
C) orqanizmin mikroelementlərə olan tələbatını ödəyir
D) heç bir rolu yoxdur
E) orqanizmin yağa olan tələbatını ödəyir
Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş
və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
842) Sublimasiya qurudulması nədir?
A) məhsulun sürətli (şok) dondurulması ilə qurudulma

B) donu açılmış məhsulun vakuum şəraitində yüksək təzyiq altında və yüksək
temperatur şəraitində qurudulması
C) dondurulmuş məhsulun tərkibində olan buz kristallarının maye halına gətirilmədən
kənarlaşdırılması yolu ilə qurudulma
D) dondurulmamış məhsulun tərkibində olan suyun yüksək temperatur şəraitində
kənarlaşdırlması yolu ilə qurudulma
E) dondurulmuş məhsulun tərkibində olan buz kristallarının maye halına gətirilərək
yüksək temperatur şəraitində kənarlaşdırılması yolu ilə qurudulma
Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş
və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
843) Osmos təzyiqinin dəyişdirilməsi ilə konservləşdirmənin əsasını nə təşkli
edir?
A) məhsulun kip qablaşdırıldığı mühitdə vakkum şəraiti yaratmaq
B) məhsulu qaz mühitində qablaşdırmaq
C) məhsulun tərkibinə natrium xlorid və ya şəkərin əlavə edilməsi
D) məhsulu adi şəraitdə qablaşdırmaq
E) mikroorqanizmlərin inkişafına mane olan qatılıqda mühit yaratmaq
Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş
və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
844) Botulizm toksini hansı şəraitə davamlıdır?
A) yüksək temperatura, turşulara , qələvilərə
B) turşulara, yüksək temperatura, fermentlərə
C) göstərilənlərin heç birinə
D) aşağı temperatura, proteolitik fermentlərə, turşulara
E) aşağı temperatura, qələvilərə, proteolotik fermentlərə
Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş
və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
845) Botulizm toksini hansı şəraitə davamsızdır?
A) yüksək temperatura, proteolitik fermentlərin təsirinə
B) aşağı temperatura, qələvilərin təsirinə
C) yüksək temperatura, qələvilərin təsirinə
D) yüksək temperatura, turşuların təsirinə
E) aşağı temperatura, turşuların təsirinə
Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş
və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

846) Mal əti əsasında hazırlanan kolbasalarda qurğuşunun ən yüksək hədd
göstəricisi hansıdır?
A) 0,05 mq/kq
B) 0,5 mq/kq
C) 0,1 mq/kq
D) 0,03 mq/kq
E) 0,4 mq/kq
Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq
edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər”
sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
847) Mal əti əsasında hazırlanan əla və birinci növ kolbasalarda st.aureus
bakteriyalarının olmasına yol verilməyən ən yuxarı hədd kütləsi nə qədərdir?
A) 0,5 Qram
B) 25 Qram
C) 1,0 Qram
D) 0,1 Qram
E) 2,0 Qram
Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq
edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər”
sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
848) Pasterizasiya edilmiş süddə arsenin yol verilən ən yüksək hədd göstəricisi
hansıdır?
A) 0,03 mq/kq
B) 0,1 mq/kq
C) 0,005 mq/kq
D) 0,05 mq/kq
E) 0,2 mq/kq
Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq
edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər”
sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
849) Pasterizasiya edilmiş süddə salmonella bakteriyalarının olmasına yol
verilməyən ən yuxarı hədd kütləsi nə qədərdir?
A) 0,1 qram
B) 0,5 qtam
C) 5,0 qram
D) 0,3 qram

E) 25 qram
Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq
edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər”
sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
850) Kəsmik və kəsmik məhsullarında civənin yol verilən hədd göstəricisi
hansıdır?
A) 0,1 mq/kq
B) 0,02 mq/kq
C) 25 mq/kq
D) 0,5 mq/kq
E) 0,2 mq/kq
Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq
edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər”
sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
851) Yararlılıq müddəti 72 saatdan çox olmayan maye turş süd məhsullarında
bağırsaq çöpləri qrupu bakteriyalarının olmasına yol verilməyən ən yüksək
hədd göstəricisi hansıdır?
A) 1,0sm3
B) 0,01 sm3
C) normalaşdırılmır
D) 0,1 sm3
E) 25 sm3
Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq
edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər”
sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
852) Pendirdə kadmiumun yol verilən hədd göstəricisi hansıdır?
A) 0,8 mq/kq
B) 0,1 mq/kq
C) 0,9 mq/kq
D) 0,5 mq/kq
E) 0,3 mq/kq
Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq
edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər”
sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

853) Buğda ununda aflatoksin B1-in yol verilən ən yüksək hədd göstəricisi
hansıdır?
A) 0,1 mq/kq
B) 0.05 mq/kq
C) 0,005 mq/kq
D) 1,0 mq/kq
E) 0,5 mq/kq
Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq
edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər”
sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
854) Əlavələrsiz adi şokoladda mezofil aerob və fakultativ anaerob
mikroorqanizmlərin yol verilən ən yüksək hədd göstəricisi hansıdır?
A) məhsulun 1 qramında 1.104 koloniya əmələ gətirən vahiddən çox olmamalıdır.
B) məhsulun 1 qramında 5.103 koloniya əmələ gətirən vahiddən çox olmamalıdır
C) məhsulun 1 qramında 5.104 koloniya əmələ gətirən vahiddən çox olmamalıdır
D) məhsulun 1 qramında 50 koloniya əmələ gətirən vahiddən çox olmamalıdır
E) məhsulun 1 qramında 5.102 koloniya əmələ gətirən vahiddən çox olmamalıdır
Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq
edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər”
sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
855) Benz (a) pirenin miqdarına hansı yeyinti məhsullarında mütləq
laboratoriya nəzarəti həyata keçirilir?
A) termiki emaldan keçirilmiş kəsmik məhsullarında
B) hisə verilmiş ət və balıq məhsullarında
C) yağsızlaşdırılmış quru süddə
D) alkoqolsuz içkilərdə
E) əridilmiş pendirlərdə
Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq
edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər”
sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
856) Yeyinti məhsullarının çirklənməsində əhəmiyyət kəsb edən şərti-patogen
mikroorqanizmlərə hansılar aiddir?
A) E. coli, St.aureus, B.cereus
B) St. aureus, B. Cereus, Salmonellalar
C) E.coli, L.monocytogenes, Yersinia cinsli bakterialar
D) Vibrio parahaemolyticus, L.monocytogenes, B.cereus

E) Proteus cinsli bakterialar, St.aureus, Yersinia cinsli bakterialar
Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq
edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər”
sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
857) Ərzaq xammallarının və qida məhsullarının bütün növlərində hansı
pestisidlərin qalıq miqdarına nəzarət aparılır?
A) Heksaxlorsikloheksan, 2,4-D turşusuna və onun duzlarına
B) DDT, civə üzvi pestisidlərə
C) Heksaxlorsikloheksan, DDT və onun metabolitlərinə
D) DDT, 2,4 D turşusuna və onun duzlarına və efirlərinə
E) Heksaxlorsikloheksan, civə üzvi pestisidlərə
Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq
edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər”
sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
858) Uşaq və pəhriz qidalarında hansıların olmasına yol verilmir?
A) mikotoksinlərin, benz (a) pirenin
B) mikotoksinlərin, bağırsaq çöpləri qrupu bakteriyalarının
C) radionuklidlərin və benz (a) pirenin
D) benz(a) pirenin, salmonellalaların
E) mikotoksinlərin və radionuklidlərin
Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq
edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər”
sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
859) Hansı müəssisələrdə qida məhsullarına keyfiyyət və təhlükəsizlik
vəsiqəsinin tərtibatı tələb edilmir?
A) yeyinti məhsullarının pərakəndə satış müəssisələrində
B) ictimai-iaşə müəssisələrində
C) yeyinti məhsullarının topdan satış müəssisələrində
D) yuxarıda göstərilənlərin hər birində tələb edilir
E) yeyinti məhsullarının istehsalı müəssisələrində
Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq
edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər”
sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
860) Bioloji aktiv əlavələr qidalanma üçün hansı komponentlərin mənbəyidir?

A) karbohidratların və yağların
B) zülalların və yağların
C) vitaminlərin və mineral maddələrin
D) qida əlavələrinin
E) qida, minor, pro və prebiotik təbii qida maddələrinin
Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq
edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər”
sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
861) Yeyinti məhsullarının dövlət gigiyena qeydiyyatına alınması qaydaları
hansı sənədlə təsdiq edilmişdir?
A) “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu
B) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin əmri
C) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
D) Qaydalar təsdiq edilmə ərəfəsindədir
E) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı
Ədəbiyyat: “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun
təsdiq edilməsi ilə bağlı sənədlər toplusu
862) “ İstifadəyə yararsız yeyinti məhsullarının götürülməsi, zərərsizləşdirilməsi
və ya məhv edilməsi Qaydaları ” hansı sənədlə təsdiq edilmişdir?
A) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
B) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin əmri
C) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı
D) “ Yeyinti məhsulları haqqında ” Azərbaycan Respublikasının qanunu
E) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı
Ədəbiyyat: “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun
təsdiq edilməsi ilə bağlı sənədlər toplusu
863) “Yeyinti məhsullarının keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
sahəsində standartlara və tələblərə əməl olunmasına dövlət nəzarətinin həyata
keçirilməsi qaydaları” hansı sənədlə təsdiq edilmişdir?
A) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı
B) “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu
C) Qaydalar təsdiq olunmayıb
D) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin əmri
E) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
Ədəbiyyat: “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun
təsdiq edilməsi ilə bağlı sənədlər toplusu

864) Yeyinti məhsullarına verilən gigiyenik sertifikatın forması və verilməsi
qaydaları hansı sənədlə təsdiq edilmişdir?
A) “ Yeyinti məhsulları haqqında ” Azərbaycan Respublikasının qanunu
B) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin əmri
C) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı
D) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
E) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı
Ədəbiyyat: “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun
təsdiq edilməsi ilə bağlı sənədlər toplusu
865) Səthi suları layarası sulardan fərqləndirən əsas göstəricilər hansılardır?
A) daha stabil kimyəvi tərkibi, daha çox bakterioloji çirklənməsi
B) yalnız daha çox bakterioloji çirklənməsi
C) yüksək minerallaşma, daha çox bakterioloji çirklənməsi
D) tərkibində oksigenin çoxluğu, daha çox bakterioloji çirklənməsi.
E) tərkibində oksigenin azlığı, daha çox bakterioloji çirklənməsi
Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001
866) Ümumi minerallaşma dərəcəsinə görə şirin sulara aşağıdakılardan hansı
aiddir?
A) 1400mq/dm³
B) 1200 mq/dm³
C) 1500 mq/dm³
D) 1000 mq/dm³
E) 2000 mq/dm³
Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001
867) Suyun mineral tərkibi hansı xəstəliklərin əsas səbəbi ola bilər?
A) karies, flüoroz
B) flüoroz, iflic xəstəliyi
C) flüoroz, diabet
D) karies, diabet
E) karies, su qızdırması,
Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001
868) Suyun zərərsizləşdirilməsi üsulları hansılardır?

A) koaqulyasiya, ozonlaşdırma, ultrabənövşəyi şüalarla təsir etmək
B) xlorlaşdırma, ozonlaşdırma, florlaşdırma
C) florlaşdırma, ozonlaşdırma, ultrabənövşəyi şüalarla təsir etmək
D) koaqulyasiya, ozonlaşdırma, xlorlaşdırma
E) xlorlaşdırma, ozonlaşdırma, ultrabənövşəyi şüalarla təsir etmək
Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001
869) Hansı amillər torpağın formalaşma prosesinə əhəmiyyətli təsir göstərir?
A) atmosfer təzyiqi, havanın hərəkət sürəti
B) çöküntülər, havanın hərəkət sürəti
C) atmosfer təzyiqi, çöküntülər
D) ətraf mühitin temperaturu, havanın hərəkət sürəti
E) ətraf mühitin temperaturu, çöküntülər
Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001
870) Xəstəxanalar üçün baş plan hansı məsələni həll etmir?
A) xəstəxana elementlərinin xəstəxana ərazisində yerləşmə qaydasını
B) yaşıllıq zonalarının və xoş təsirli təbii amillərin varlığını
C) xəstəxananın və əhalinin nəqliyyat əlaqələrini
D) xəstəxananın yaşayış məntəqəsi ərazisində yerləşmə sahəsini
E) küləyin əsas əsmə istiqamətlərini hesaba almaqla xəstəxananın və zərərli
müəssisələrin yerləşməsini
Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001
871) Xəstəxananın situasiya planı hansı məsələni həll etmir?
A) xəstəxana kompleksinin xəstəxana ərazisində yerləşmə sahəsini
B) xəstəxana ərazisində giriş yollarının yerləşdirilməsini
C) xəstəxananın yaşayış məntəqəsi ərazisində yerləşməsini
D) xəstəxana kompleksinin funksional əhəmiyyət kəsb edən elemantləri nəzərə
alınmaqla xəstəxana ərazisinin zonalara bölünməsini
E) xəstəxana sahəsində tikintinin sıxlığı
Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001
872) Palata seksiyasının tərkibinə hansı daxil deyil ?
A) tibb personalı üçün otaqlar
B) qəbul şöbəsi
C) tualet otaqları
D) palatalar

E) müalicə-yardımçı otaqlar
Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001
873) Cərrahiyyə blokunun hansı şəraitdə təşkili daha səmərəli hesab edilir?
A) birinci mərtəbədə, qəbul korpusunda
B) müalicə-diqnostika şöbəsi ilə eyni mərtəbədə
C) palata şöbələrindən ayrı, sərbəst blok olmaqla
D) xəstəxanada ayrı korpusda olmaqla
E) palata şöbələri olan mərtəbələrdən birində
Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001
874) Xəstəxana sahəsi ərazisində hansı funksional zona yerləşdirilmir?
A) təsərrüfat həyəti zonası
B) pataloqanatomik zona
C) qazanxana və çamaşırxana zonası
D) yaşıllıq zonası
E) əsas müalicə korpusu zonası
Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001
875) Xəstəxana palatalarında vibrasiya və səs küy çirklənmələri normaları hansı
sənədlə təsdiq edilmişdir?
A) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin əmri ilə
B) Azərbaycan Respublikası baş dövlət sanitariya həkiminin qərarı ilə
C) Azərbaycan Respublklası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə
D) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə
E) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
876) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin 37№-li 07.04.2009-cu il tarixli
əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə
dair Qaydalar” hansı tibb müəssisələrinə tam şamil edilir?
A) yalnız yeni tikilən tibb müəssisələrinə
B) yalnız yeni tikilən, yenidən qurulan və bərpa olunan tibb müəssisələrinə
C) yalnız yeni tikilən və bərpa olunan tibb müəssisələrinə
D) yalnız yeni tikilən, yenidən qurulan, əsaslı təmir və bərpa olunan tibb
müəssisələrinə

E) əsaslı və cari təmir edilən tibb müəssisələrinə
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
877) Cərrahiyyə əməliyyatı və reanimasiya zallarının pəncərələrinin cəhətlər
üzrə hansı səmtlərdə qurulması normaya uyğundur?
A) şimal, şimal-qərb, qərb
B) cənub, cənub-şərq, şərq
C) şimal, şimal-şərq, cənub - qərb
D) cənub, cənub-şərq, cənub-qərb
E) şimal, şimal-şərq, şimal-qərb
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
878) Tibb müəssisələrinin nəzdində layihələşdirilən çamaşırxanaların
məhsuldarlıq gücü stasionar üzrə növbə ərzində çarpayı profilinə müvafiq
olaraq quru ağ hesabı ilə necə müəyyən olunur?
A) 1 çarpayıya 3-4 kq
B) 1 çarpayıya 2-3 kq
C) 1 çarpayıya 1-2 kq
D) 1 çarpayıya 1,5-3 kq
E) 1 çarpayıya 1-1,5 kq
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
879) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrində tibbi heyət üçün qarderobun (duş
və sanitar qovşaqla) minimal sahə ölçüsü hansıdır?
A) bir nəfərə 1,5 m²
B) bir nəfərə 2,0 m²
C) bir nəfərə 0,5 m²
D) bir nəfərə 2,5 m²
E) bir nəfərə 1,0 m²
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”

880) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrində planlı qəbul edilən 1 taxtlıq
terapevtik təyinatlı xəstələr üçün baxış otağının minimal sahə ölçüsü hansıdır?
A) 12 m2
B) 14 m2
C) 16 m2
D) 18 m2
E) 10 m2
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
881) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrində təcili qəbul edilən 1 taxtlıq
terapevtik təyinatlı xəstələr üçün baxış otağının minimal sahə ölçüsü hansıdır?
A) 14 m²
B) 10 m²
C) 16 m²
D) 18 m²
E) 12 m²
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
882) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrində planlı qəbul edilən 1 taxtlıq
cərrahiyyə təyinatlı xəstələr üçün baxış otağının minimal sahə ölçüsü hansıdır?
A) 12 m²
B) 14 m²
C) 18 m²
D) 24 m²
E) 16 m²
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
883) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrində təcili qəbul edilən 1 taxtlıq
cərrahiyyə təyinatlı xəstələr üçün baxış otağının minimal sahə ölçüsü hansıdır?
A) 16 m²
B) 12 m²
C) 18 m²
D) 14 m²

E) 24 m²
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
884) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrinin sanitariya keçidində soyunma
otağının minimal ölçüsü hansıdır?
A) 8 m²
B) 10 m²
C) 9 m²
D) 4 m²
E) 6 m²
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
885) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrinin sanitariya keçidlərində vanna
otağının (duşla birlikdə) minimal sahə ölçüsü hansıdır?
A) 12 m²
B) 6 m²
C) 8 m²
D) 10 m²
E) 9 m²
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
886) Doğum evlərinin qəbul şöbələrində zahı və hamilə qadınların sanitariya
təmizliyi otağının minimal sahə ölçüsü hansıdır?
A) 16 m²
B) 12 m²
C) 20 m²
D) 18 m²
E) 10 m²
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”

887) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrində təmiz ağların və yataq əşyalarının
saxlanılması otağının minimal sahə ölçüsü hansıdır?
A) 9 m²
B) 10 m²
C) 12 m²
D) 4 m²
E) 6 m²
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
888) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrində çirkli ağların müvəqqəti saxlanma
otağının minimal sahə ölçüsü hansıdır?
A) 6 m²
B) 9 m²
C) 4 m²
D) 10 m²
E) 8 m²
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
889) Xəstəxanadakı ümumi cərrahiyyə təyinatlı neçə çarpayıya 1 əməliyyat zalı
nəzərdə tutulmalıdır?
A) 35 çarpayıya
B) 20 çarpayıya
C) 30 çarpayıya
D) 50 çarpayıya
E) 25 çarpayıya
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
890) Təcili yardım xəstəxanalarında neçə çarpayıya 1 əməliyyat bloku nəzərdə
tutulmalıdır?
A) 50 çarpayıya
B) 25 çarpayıya
C) 30 çarpayıya
D) 20 çarpayıya

E) 35 çarpayıya
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
891) Cərrahiyyə əməliyyatı blokunda hansı ardıcıl axın zonaları nəzərdə
tutulmalıdır?
A) steril, təmiz, çirkli
B) çirkli, steril, təmiz
C) təmiz, steril, çirkli
D) şirkli, təmiz, steril
E) ardıcıl axın zonaları müəyyənləşdirilmir
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
892) Yoluxucu xəstəliklər şöbələrinin əsas struktur vahidi hansılardır?
A) boks, yarımboks, bokslaşmış palatalar
B) boks və yarımbokslar
C) boks və bokslaşmış palatalar
D) yalnız bokslar
E) yalnız bokslaşmış palatalar
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
893) Bokslar neçə çarpayıdan ibarət olur?
A) yalnız 2 çarpayıdan
B) 1 və ya 2 çarpayıdan
C) yalnız 1 çarpayıdan
D) 1-3 çarpayıdan
E) 2-3 çarpayıdan
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
894) Boksların yarımbokslardan əsas fərqi nədir?
A) boksda yalnız bir xəstə, yarımboksda daha çox xəstə yerləşdirmək olar

B) bokslarda ayrı sanitar qovşaq nəzərdə tutulur
C) yarımbokslarda bayıra ayrı çıxış nəzərdə tutulur
D) yarımbokslarda ayrı sanitar qovşaq nəzərdə tutulur
E) bokslarda bayıra ayrı çıxış nəzərdə tutulur
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
895) Bokslaşmış palatanın adi palatadan əsas fərqlərindən biri hansıdır?
A) bokslaşmış palatada xəstələrin sayı daha az olur
B) bokslaşmış palatanın bayıra ayrı çıxışı olur
C) bokslaşmış palatada şlüz və palata arasındakı qapının şüşələnməsinə yol verilmir
D) bokslaşmış palatada ötürücü şkaf nəzərdə tutulur
E) bokslaşmış palatanın sanitar qovşağı olur
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
896) 1 uşaq və 1 böyük üçün çarpayısı olan, gün ərzində ana və uşağın birgə
qalması nəzərdə tutulan yarımboksun minimal sahə ölçüsü nə qədər olmalıdır?
A) 16 m²
B) 27 m²
C) 30 m²
D) 20 m²
E) 25 m²
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
897) Yarımbokslara daxil olan xəstələr üçün sanitariya keçidində hansı otaq
nəzərdə tutulmur?
A) soyunma otağı
B) vanna otağı
C) geyinmə otağı
D) prosedur otağı
E) sanitar qovşaq
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”

898) Qadın məsləhətxanalarında mama-ginekoloqun kabinetinin minimal sahəsi
nə qədər olmalıdır?
A) 14 m²
B) 18 m²
C) 20 m²
D) 12 m²
E) 9 m²
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
899) Qadın məsləhətxanalarında ginekoloji kreslolu prosedur kabinetinin
minimal sahəsi nə qədər olmalıdır?
A) 18 m²
B) 14 m²
C) 20 m²
D) 9 m²
E) 12 m²
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
900) Qadın məsləhətxanalarında kiçik əməliyyat sahəsi hansılardan ibarətdir?
A) əməliyyat zalı, əməliyyat önü otaq, əməliyyat zalının girişində şlüz
B) əməliyyat önü otaq əməliyyat zalı, əməliyyatdan sonra xəstənin müvəqqəti
qalması üçün otaq
C) əməliyyat önü otaq, əməliyyat zalı, soyunma otağı, geyinmə otağı
D) mama-ginekoloqun kabineti, əməliyyat zalı, əməliyyat önü otaq
E) əməliyyat önü otaq, əməliyyat zalı, vanna otağı (duşla)
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
901) Qadın məsləhətxanalarında kiçik əməliyyat sahəsinin əməliyyat zalının
minimal sahəsi nə qədər olmalıdır?
A) 18 m²
B) 21 m²
C) 36 m²

D) 20 m²
E) 24 m²
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
902) Terapevtik stomatologiya bölməsində həkim kabinetinin minimal sahə
ölçüsü nə qədərdir?
A) kresloların sayından asılı olmayaraq hər kresloya üçün 12 m² artırılmalıdır
B) Bir stomatoloji kresloya 12m2, kreslonun sayı artarkən hər əlavə kreslo üçün 10
m² artırılmalıdır
C) Bir stomatoloji kresloya 10 m2, kreslonun sayı artarkən hər əlavə kreslo üçün 8 m²
artırılmalıdır
D) Bir stomatoloji kresloya 14m2, kreslonun sayı artarkən hər əlavə kreslo üçün 10
m² artırılmalıdır.
E) Bir stomatoloji kresloya 16 m2, kreslonun sayı artarkən hər əlavə kreslo üçün 12
m² artırılmalıdır
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
903) Cərrahi stomatologiya bölməsinin həkimi kabinetinin minimal sahə ölçüsü
nə qədər olmalıdır?
A) Bir stomatoloji kresloya 12m², kreslolarn sayı artarsan, hər əlavə kreslo üçün 10 ²
artırılmalıdır
B) Bir stomatoloji kresloya 16 m², kresloların sayı artarsa, hər əlavə kreslo üçün 12
m² artırılmalıdır
C) Bir stomatoloji kresloya 14 m2, kresloların sayı artarsa, hər əlavə kreslo üçün 10
m² artırılmalıdır
D) Bir stomatoloji kresloya 10 m², kresloların sayı artarsa, hər əlavə kreslo üçün 8 m²
artırılmalıdır
E) kresloların sayından asılı olmayaraq hər kresloya üçün 12 m² artırılmalıdır
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
904) Növbə ərzində gücü 720 xəstə olan poliklinikanın cərrahiyyə stomatologiya
bölməsinin tərkibinə hansılar daxildir?
A) həkim kabineti, əməliyyat otağı, əməliyyatdan sonra xəstənin müvəqqəti qalma
otağı

B) əməliyyat otağı, əməliyyatdan sonra xəstənin müvəqqəti qalma otağı
C) əməliyyat önü sterilizasiya sahəsi, əməliyyat otağı, həkim kabineti
D) əməliyyat önü sterilizasiya sahəsi, əməliyyat otağı
E) Həkim kabineti, əməliyyat önü sterilizasiya sahəsi, əməliyyat otağı, əməliyyatdan
sonra xəstənin müvəqqəti qalması otağı
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
905) Ambulator-poliklinika müəssisələrinin harada yerləşdirilməsinə yol verilir?
A) yalnız ayrıca tikilmiş binalarda və müalicə-diaqnostik xidmətlərə yaxın olan
stasionara bitişik tikililərdə
B) yalnız ayrıca binalarda
C) yalnız ictimai binalarda, ayrıca tikilmiş bnalarda və ya müalicə-diaqnostik
xidmətlərə yaxın olan stasionara bitişik tikililərdə
D) yalnış yaşayış binalarında, ayrıca tikilmiş binalarda və ya müalicə-diaqnostik
xidmətlərə yaxın olan stasionara bitişik tikililərdə
E) yaşayış və ictimai binalarda, ayrıca tikilmiş binalarda və ya müalicə-diaqnostik
xidmətlərə yaxın olan stasionara bitişik tikililərdə
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
906) Şüa diaqnostika kabinetinin (aparatlarının) istismarına kimin müsbət rəyi
olmadan yol verilmir?
A) Ərazi Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktorunun
B) Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin
C) Ərazi Baş dövlət sanitariya həkiminin
D) Ərazi Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktoru müavininin
E) Ərazi Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin mütəxəssisinin
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
907) Rentgen diaqnostik kompleksin prosedur otaqlarının minimal sahəsi nə
qədər olmalıdır?
A) 25 m²
B) 50 m²
C) 40 m²
D) 30 m²

E) 20 m²
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
908) Universal dayaq stativi olan rentgendiaqnostik aparatı yerləşdirilən otağın
minimal sahəsi nə qədər olmalıdır?
A) 30 m²
B) 16 m²
C) 25 m²
D) 9 m²
E) 20 m²
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
909) Yaxın məsafədən idarə edilən şüa terapevtik aparat yerləşdirilən otağın
minimal sahəsi nə qədər olmalıdır?
A) 16 m²
B) 12 m²
C) 20 m²
D) 24 m²
E) 9 m²
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
910) Uzaq məsafədən idarə edilən şüa terapevtik aparatı yerləşdirilən otağın
minimal sahəsi nə qədər olmalıdır?
A) 12 m²
B) 20 m²
C) 16 m²
D) 9 m²
E) 24 m²
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”

911) Mammoqrafiya aparatı yerləşdirilən otağın minimal sahəsi nə qədər
olmalıdır?
A) 20 m2
B) 8 m²
C) 9 m²
D) 16 m²
E) 12 m²
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
912) İonlaşdırıcı şüalanma mənbələri yerləşən şüa diaqnostika kabinetlərində
hansı işıqlanmaya yol verilir?
A) yalnız süni işıqlanmaya
B) işıqlanma üçün şərt nəzərdə tutulmayıb
C) təbii və süni işıqlanmaya
D) yalnız kombinə edilmiş işıqlanmaya
E) yalnız təbii işıqlanmaya
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
913) İonlaşdırıcı şüalanma mənbələri yerləşən şüa diaqnostikası kabinet və
otaqlarının hansı palatalarla bitişik (şaquli və üfüqi istiqamətlərdə)
yerləşdirilməsinə yol verilmir?
A) hamilə qadınlar və uşaqlar üçün palatalarla
B) hamilə qadınlar, uşaqlar və bədxassəli şiş xəstəliyi olan xəstələr üçün palatalarla
C) bəd xassəli şiş xəstəliyi və ürək damar çatışmazlığı olan xəstələr üçün palatalarla
D) hamilə qadınlar, uşaqlar və ürək-damar çatışmazlığı olan xəstələr üçün palatalarla
E) hamilə qadınlar, uşaqlar və yoluxucu xəstələr üçün palatalarla
Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair
Qaydalar”
914) Kükürd qazı ilə xroniki zəhərlənmənin əsas əlamətləri hansılardır?
A) yuxarı tənəffüs yollarının selikli qişasının atrofiyası, rinitlər, bronxitlər, dişlərin
dağılması
B) yuxarı tənəffüs yollarının selikli qişasının atrofiyası, rinitlər, bronxitlər, silikoz

C) yuxarı tənəffüs yollarının selikli qişasının hiopertrofiyası, rinitlər, bronxitlər,
parkinsonizm
D) yuxarı tənəffüs yollarının selikli qişasının atrofiyası, dişlərin dağılması, silikatoz
E) rinitlər, bronxitlər, silikoz, silikatoz
Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001
915) Qurğuşunla zəhərlənmə zamanı hansı əlamətlər yaranır?
A) ensefalopatiya, anemiya, retikulositoz, periferik sinirlərin polinevriti
B) anemiya, hemorragik sindrom, ensefalopatiya
C) ensefalopatiya, retikulositoz, hemorragik sindrom, Reyno sindromu,
D) anemiya, periferik sinirlərin polinevriti, Reyno sindromu, hemorragik sindrom
E) periferik sinirlərin polinevriti, hemorragik sindrom, anemiya
Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001
916) Civə birləşmələri harada istifadə edilir?
A) stomatologiyada, poladəritmədə, pestisidlərin istehsalında
B) stomatologiyada, poliqrafiya sənayesində, dərman preparatlarının istehsalında
C) dərman preparatlarının, pestisidlərin istehsalında, stomatologiyada
D) dərman preparatlarının istehsalında, stomatologiyada, poladəritmədə
E) poliqrafiya sənayesində, pestisidlərin istehsalında, dərman preparatlarının
istehsalında
Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001
917) Troposfer nədir?
A) atmosferin yer səthinə birləşən, daha sıx olan hava qatları
B) atmosferin nəmliyinin çox az olan, buludların və yer mənşəli tozların olmadığı
hissəsi
C) stratosferlə mezosfer arasında olan hissəsi
D) ekzosferlə maqnitosfer arasında olan hissəsi
E) ionosferlə stratosfer arasında olan hissəsi
Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001
918) Ozonun maksimal qatılığı atmosferin yer səthindən hansı məsafəsində
mövcuddur?
A) 40 km
B) 25 km
C) 15 km
D) 10 km

E) 1 km
Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001
919) Stronsium-90 orqanizmin hansı toxumasında toplanır?
A) qanda
B) dırnaqlarda
C) tüklərdə
D) sümüklərdə
E) əzələdə
Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001
920) Sezium-137 əsasən orqanizmin hansı üzvlərində toplanır?
A) beyində və sümük iliyində
B) qanda və limfa düyünlərində
C) əzələlərdə
D) sümüklərdə
E) qara ciyərdə
Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001
921) Atmosferin ozon təbəqəsinin hansı əsas ümumi bioloji əhəmiyyəti var?
A) Elektromaqnit dalğalarını udur
B) Qısadalğalı ultrabənövşəyi radiasiyanı və uzundalğalı infraqırmızı radiasiyanı
udur
C) Uzundalğalı ultrabənövşəyi şüalanmanı və qısadalğalı infraqırmızı şüalanmanı
udur
D) Günəş şüalarının yer səthinə daha rahat çatmasına kömək edir
E) Yalnız infraqırmızı şüaları udur
Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001
922) Karbon qazının (CO2) atmosfer havasında nisbətən daimi olan miqdarı nə
qədərdir?
A) 3,0 %
B) 0,2 %
C) 0,5 %
D) 2,0 %
E) 0,03 %
Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

923) Havada karbon qazının nəfəslə alınan hansı miqdarı ağır zəhərlənməyə və
ölümə səbəb ola bilər?
A) 8 %
B) 20 %
C) 2 %
D) 4 %
E) 5 %
Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001
924) Hidrogen sulfid və merkaptan hansı sənaye tullantılarının tərkibində
üstünlük təşkil edir?
A) daş kömür sənayesi
B) kağız emalı
C) göstərilənlərin heç biri
D) metallurgiya sənayesi
E) yüksək kükürdlü neft emalı
Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001
925) Ultrabənövşəyi şüalar hansı dalğa uzunluğunda raxit əleyhinə təsir
göstərir?
A) 320-275 mkm
B) 290-291 mkm
C) 75-180 mkm
D) 400-320 mkm
E) dalğa uzunluğu diapazonunun əhəmiyyəti yoxdur
Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001
926) Ultrabənövşəyi şüalar hansı dalğa uzunluğunda güclü bakterisid təsir
göstərir?
A) 400-320 mkm
B) göstərilən bütün dalğa uzunluqlarında
C) 180-275 mkm
D) 320-275 mkm
E) 200-400 mkm
Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001.
927) Hidrosfer anlayışı nədir?

A) atmosferin ən sıx hava qatı
B) yer kürəsinin torpaq qatı
C) atmosferin ən az sıxlığı olan hava qatı
D) yer kürəsinin bütün bitki ehtiyatları
E) yer kürəsinin bütün su ehtiyatları
Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001
928) İnsan orqanizminin adi fiziki iş və normal (əlverişli) iqlim şəraitində suya
olan sutkalıq fizioloji tələbatı nə qədərdir?
A) təxminən 4-5 litr
B) təxminən 1,5 litr
C) təxminən 4-6 litr
D) təxminən 3 litr
E) 10 litr
Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001
929) Havanın ionlaşması prosesi nədir?
A) hava mühitinin tərkibində olan zərərli qazların qatılıq səviyyəsinin aşağı salınması
B) hava mühitinin neytral atom və molekullarının elektriklə yüklənmiş hissəciklərə
çevrilməsi
C) hava mühitinin tərkibində olan nəmliyin qurudulması
D) hava mühitinin yalnız molekullarının elektriklə yüklənmiş hissəciklərə çevrilməsi
E) hava mühitinin yalnız neytral atomlarının elektriklə yüklənmiş hissəciklərə
çevrilməsi
Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и
противоэпидемиологическим вопросам. Том 1. Москва 1991
930) Havanın ionlaşma dərəcəsini müəyyən edən göstərici hansıdır?
A) Vahid həcmdə olan havada ionların sayı
B) havanın tərkibində olan yüngül və yüksək ağırlıqlı ionların nisbəti
C) havanın tərkibində olan yüngül və ağır ionların nisbəti
D) havanın tərkibində olan orta və ağır ionların nisbəti
E) havanın tərkibində olan yüngül və orta ionların nisbəti
Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и
противоэпидемиологическим вопросам. Том 1 Москва 1991
931) Hava mühitinin ionlaşma rejiminin normasllaşdırılması və korreksiyası
üçün hansı tədbir səmərəli deyil?

A) gətirici-sorucu ventilyasiya
B) qrup ionizatorların istifadəsi
C) fərdi ionizatorların istifadəsi
D) iş yerinin qeyri-kafi ionlaşma səviyyəsi olan sahədən kənarlaşdırılması
E) işçilərin fərdi mühafizə vasitələri ilə təminatı
Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и
противоэпидемиологическим вопросам. Том 1 Москва 1991
932) “ iş yeri ” anlayışı nədir?
A) işçinin iş fəaliyyəti prosesinin yalnız 50 %-dən artıq müddətində olduğu yer
B) işçinin iş fəaliyyəti prosesinin yalnız 2 saatdan artıq müddətində olduğu yer
C) işçinin iş fəaliyyəti prosesində daimi və daimi olmayaraq olduğu yer
D) işçinin iş fəaliyyəti prosesinin yalnız 2 saatdan artıq müddətində fasiləsiz olduğu
yer
E) işçinin iş fəaliyyəti prosesində yalnız daimi olduğu yer
Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и
противоэпидемиологическим вопросам. Том 1 Москва 1991
933) “ İşin ağırlıq dərəcəsi ” anlayışı nədir?
A) orqanizmin ümumi enerji sərfi əsasında fiziki işlərin təsnifatı
B) ilin isti və soyuq dövründə orqanizmin ümumi enerji sərfi əsasında işin ağırlığına
görə işlərin təsnifatı
C) iş yerinin mikroiqlimi əsas götürülməklə işin ağırlığına görə işlərin təsnifatı
D) orqanizmin enerji itkisi nəzərə alınmamaqla, yalnız işin ağırlığına görə işlərin
təsnifatı
E) zehni və fiziki işin gərginliyinə görə orqanizmin enerji itkisi nəzərə alınmadan işin
ağırlığına görə işlərin təsnifatı
Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и
противоэпидемиологическим вопросам. Том 1 Москва 1991
934) “İşin gərginliyi” anlayışı nədir?
A) mərkəzi sinir sisteminə əsas yükün düşməsi ilə səciyyələnən iş prosesi
B) funksionla sistemə (ürək-damar, ağ ciyərlər və s.) əsas yükün düşməsi ilə
səciyyələnən iş prosesi
C) dayaq-hərəkət aparatına əsas yükün düşməsi ilə səciyyələnən iş prosesi
D) ağır fiziki iş yükü ilə səciyyələnən hər hansı bir iş prosesi
E) zərərli istehsalat faktorlarının olduğu iş prosesi

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и
противоэпидемиологическим вопросам. Том 1 Москва 1991
935) İş şəraitinin təhlükəli və zərərli faktorları hansılar ola bilər?
A) istehsalat mühitinin yalnız mikroiqlim faktorları
B) istehsalat mühitinin fiziki, kimyəvi, bioloji faktorları, əməyin təşkilinin
psixofizioloji faktorları
C) iqlim şəraiti əsas götürülməklə istehsalat mühitinin yalnız fiziki və kimyəvi
faktorları
D) iqlim şəraiti əsas götürülməklə istehsalat mühitinin fiziki, kimyəvi və bioloji
faktorları
E) istehsalat mühitinin yalnız fiziki, kimyəvi və bioloji faktorları
Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и
противоэпидемиологическим вопросам. Том 1 Москва 1991
936) Əməyin gigiyenik təsnifatının əsasını nə təşkil edir?
A) əməyin təhlükəli və zərərli faktorlarının aradan qaldırılması yolları
B) iqlim şəraitindən asılı olaraq istehsalat mühitinin zərərli faktorlarının
normallaşdırılması
C) ətraf mühitin zərərli faktorlarının əmək prosesində insan orqanizminə təsirinin
qiymətləndirilməsi
D) istehsalat mühitinin zərərli faktorlarının mənfi təsirinin minimum səviyyəyə qədər
azaldılması
E) istehsalat mühitinin zərərli faktorlarının mövcudluğu və səviyyəsi, işin ağırlıq və
gərginlik səviyyəsi
Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и
противоэпидемиологическим вопросам. Том 1 Москва 1991
937) Metanolun daxilə qəbulu zamanı insan üçün öldürücü dozası hansıdır?
A) 30 qr
B) 10 qr
C) 15 qr
D) 25 qr
E) 50 qr
Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и
противоэпидемиологическим вопросам. Том 1 Москва 1991
938) Metanolun daxilə qəbulu zamanı insan üçün korluq əmələ gətirməklə, ağır
zəhərlənməyə səbəb olan dozası hansıdır?

A) 10-15 qr
B) 20-30 qr
C) 5-10 qr
D) 30-50 qr
E) 35-40 qr
Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и
противоэпидемиологическим вопросам. Том 1 Москва 1991
939) İş zonasının havasında metanolun yol verilən konsentrasiya həddi nə
qədərdir?
A) 7 mq/m³
B) 8 mq/m³
C) 6 mq/m³
D) 5 mq/m³
E) 10 mq/m³
Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и
противоэпидемиологическим вопросам. Том 1. Москва 1991
940) Metabolik transformasiya (metabolizm) nədir?
A) hüceyrələrin osmotik təzyiqinin yüksəlməsi səbəbindən birləşmələrin kimyəvi
strukturunun və fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin dəyişməsi
B) mərkəzi sinir sisteminin pozğunluğu səbəbindən birləşmələrin strukturunun və
fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin dəyişməsi
C) selikli qişanın tamlığının pozulması səbəbindən birləşmələrin strukturunun və
fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin dəyişməsi
D) orqanizmin fermentlərinin təsiri nəticəsində birləşmələrin kimyəvi strukturunun
və fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin dəyişilməsi
E) hüceyrələrin osmotik təzyiqinin aşağı düşməsi səbəbindən birləşmələrin
strukturunun və fikizi-kimyəvi xüsusiyyətlərinin dəyişməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010
941) Metabolik proses (metabolizm) orqanizmdə zərərli maddələrlə
münasibətdə hansı funksiyanı daşıya bilir?
A) orqanizmə daxil olan zəhərli maddələrin tezliklə xaric olması
B) orqanizmə daxil olan zəhərli maddələrin bütün orqanlarda bərabər paylanması
C) orqanizmə daxil olan zəhərli maddələrin yalnız daha güclü təsirə malik olan
zəhərli maddələrə çevrilməsi
D) orqanizmə daxil olan zəhərli maddələrin yalnız daha zəif təsirli maddələrə
çevrilməsi

E) orqanizmə daxil olan zəhərli maddələrin daha güclü təsirə malik olan zəhərli
maddələrə, yaxud daha zəif təsirə malik olan maddələrə çevrilməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010
942) Metabolik transformasiya (metabolizm) prosesində hansı orqanın rolu
daha böyükdür?
A) mədə
B) mədəaltı vəzi
C) böyrəklər
D) ağ ciyərlər
E) qaraciyər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010
943) " Toksikometriya ” anlayışı nədir?
A) zəhərlərin zəhərlilik və təhlükəliliyinin keyfiyyətcə qiymətləndirilməsi üçün
təhqiqat metodlarının və üsullarının məcmusu
B) insan orqanizminə zəhərlərin təsirinin qiymətləndirilməsi üçün
müəyyənləşdirilmiş təsnifat
C) zəhərlərin ayrı-ayrı orqanlara göstərdiyi təsirin keyfiyyətcə qiymətləndirilməsi
üçün istifadə edilən xüsusi üsullar.
D) zəhərlərin zəhərlilik və təhlükəliliyinin həm keyfiyyətcə həm də kəmiyyətcə
qiymətləndirilməsi üçün təhqiqat metodlarının və üsullarının məcmusu
E) zəhərlərin zəhərlilik və təhlükəliliyinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi üçün
təhqiqat metodlarının və üsullarının məcmusu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010
944) “ Kimyəvi faktorların kompleks təsiri ” anlayışı nədir?
A) eyni kimyəvi maddənin orqanizmə müxtəlif yollarla daxil olmasından yaranan
təsir
B) bir neçə kimyəvi maddənin orqanizmə müxtəlif vaxtlarda, eyni yolla daxil
olmasından yaranan təsir
C) orqanizmə bir neçə kimyəvi maddənin eyni yolla, eyni zamanda daxil olmasından
yaranan təsir
D) orqanizmə bir neçə kimyəvi maddənin ardıcıl olaraq, eyni yolla daxil olmasından
yaranan təsir
E) bir neçə kimyəvi maddənin orqanizmə eyni yolla, eyni zamanda və ya ardıcıl
olaraq daxil olmasından yaranan təsir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010

945) “ Kimyəvi maddələrin qonadotrop təsiri ” anlayışı nədir?
A) sənaye zəhərlərinin cinsiyyət vəzilərinə və onların tənzimlənmə sisteminə təsir
xüsusiyyətləri
B) sənaye zəhərlərinin qalxanvari vəziyə təsir xüsusiyyətləri
C) sənaye zəhərlərinin bütövlükdə hormonal sistemə təsir xüsusiyyətləri
D) sənaye zəhərlərinin orqanizmə göstərdiyi uzaq təsirlərin məcmusu
E) sənaye zəhərlərinin mərkəzi sinir sisteminə göstərdiyi təsirin xüsusiyyətləri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010
946) “ Kimyəvi maddələrin mutagen təsiri ” anlayışı nədir?
A) kimyəvi maddələrin orqanizmin gen strukturuna göstərdiyi zədələyici təsir
xüsusiyyətləri.
B) kimyəvi maddələrin orqanizmin reproduktiv sağlamlığına göstərdiyi zədələyici
təsir xüsusiyyətləri.
C) kimyəvi maddələrin cinsiyyət vəzilərinə və onların tənzimlənmə sisteminə
göstərdiyi zədələyici təsir xüsusiyyətləri
D) kimyəvi maddələrin orqanizmin hormonal sisteminə göstərdiyi zədələyici təsir
xüsusiyyətləri
E) kimyəvi maddələrin mərkəzi sinir sisteminə göstərdiyi zədələyici təsir
xüsusiyyətləri.
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010
947) Akarisidlər hansı məqsədlə istifadə edilir?
A) gəmiricilərlə mübarizə üçün
B) gənələrlə mübarizə üçün
C) həşəratları qorxutmaq üçün
D) göbələklərlə mübarizə üçün
E) alaq otları ilə mübarizə üçün
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010
948) Funqisidlər hansı məqsədlə istifadə edilir?
A) göbələklərlə mübarizə üçün
B) həşəratları qorxutmaq üçün
C) gəmiricilərlə mübarizə üçün
D) həşəratlarla mübarizə üçün
E) gənələrlə mübarizə üçün
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010

949) İnsektisidlər hansı məqsədlə istifadə edilir?
A) göbələklərlə mübarizə üçün
B) gəmiricilərlə mübarizə üçün
C) həşəratlarla mübarizə üçün
D) gənələrlə mübarizə üçün
E) həşəratları qorxutmaq üçün
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010
950) Herbisidlər hansı məqsədlə istifadə edilir?
A) göbələklərlə mübarizə üçün
B) həşəratları qorxutmaq üçün
C) alaq otları ilə mübarizə üçün
D) həşəratlarla mübarizə üçün
E) gəmiricilərlə mübarizə üçün
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010
951) Repellentlər nə məqsədlə istifadə edilir?
A) göbələklərlə mübarizə üçün
B) gənələrlə mübarizə üçün
C) həşəratları qorxutmaq üçün
D) alaq otları ilə mübarizə üçün
E) gəmiricilərlə mübarizə üçün
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010
952) Zoosidlər hansı məqsədlə istifadə edilir?
A) həşəratlarla mübarizə üçün
B) göbələklərlə mübarizə üçün
C) həşəratları qorxutmaq üçün
D) gənələrlə mübarizə üçün
E) gəmiricilərlə mübarizə üçün
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010
953) Sənaye müəssisələri, onları yaşayış məntəqələrindən ayıran sanitariya
mühafizə zonalarının ölçülərinə görə neçə sinfə bölünür?
A) 4 sinfə
B) 3 sinfə
C) 2 sinfə

D) 5 sinfə
E) 6 sinfə
Ədəbiyyat: Sənaye müəssisələrinin layihələşdirilməsinin sanitariya normaları (CH
245-71)
954) Sənaye müəssisələrinin sanitariya-mühafizə zonaları hansı məqsədlə
nəzərdə tutula bilməz?
A) həmin müəssisələrə məxsus olan qarajlar, anbarlar və s. Idarə binaları üçün
B) sanitariya mühafizə zonasının müəyyənləşdirildiyi müəssisəyə nisbətən daha aşağı
dərəcəli çirkləndiricilər olan müəssisələrin yerləşdirilməsi üçün
C) fərdi və ümumi istifadə üçün avtonəqliyyat dayanacağı, texniki məqsədlər üçün
artezian quyusu üçün
D) yüksək gərginlikli elektrik xətləri, neft və qaz kəmərləri, su və kanalizasiya nasos
stansiyaları üçün
E) sənaye müəssisəsinin ehtiyat ərazisi üçün
Ədəbiyyat: Sənaye müəssisələrinin layihələşdirilməsinin sanitariya normaları (CH
245-71)
955) Qırmızı kərpicin istehsalı müəssisəsinin sanitariya-mühafizə zonasının
ölçüsü nə qədər olmalıdır?
A) 150 metr
B) 500 metr
C) 100 metr
D) 300 metr
E) 50 metr
Ədəbiyyat: Sənaye müəssisələrinin layihələşdirilməsinin sanitariya normaları (CH
245-71)
956) Mebel istehsalı müəssisələrinin sanitariya-mühafizə zonasının ölçüsü nə
qədər olmalıdır?
A) 300 metr
B) 500 metr
C) 150 metr
D) 100 metr
E) 50 metr
Ədəbiyyat: Sənaye müəssisələrinin layihələşdirilməsinin sanitariya normaları (CH
245-71)

957) Qənnadı fabriklərinin sanitariya-mühafizə zonasının ölçüsü ən azı nə qədər
olmalıdır?
A) 100 metr
B) 150 metr
C) 200 metr
D) 300 metr
E) 50 metr
Ədəbiyyat: Sənaye müəssisələrinin layihələşdirilməsinin sanitariya normaları (CH
245-71)
958) Növbəlik istehsal gücü 3 tondan artıq olan kolbasa istehsalı müəssisəsinin
sanitariya-mühafizə zonasının ölçüsü ən azı nə qədər olmalıdır?
A) 100 metr
B) 300 metr
C) 50 metr
D) 200 metr
E) 150 metr
Ədəbiyyat: Sənaye müəssisələrinin layihələşdirilməsinin sanitariya normaları (CH
245-71)
959) Süd emalı və heyvanı yağ hazırlama zavodlarının sanitariya-mühafizə
zonasının ölçüsü ən azı nə qədər olmalıdır?
A) 50 metr
B) 100 metr
C) 300 metr
D) 150 metr
E) 200 metr
Ədəbiyyat: Sənaye müəssisələrinin layihələşdirilməsinin sanitariya normaları (CH
245-71)
960) Meyvə, giləmeyvə şirəsi və alkoqolsuz içkilər zavodlarının sanitariyamühafizə zonasının ölçüsü ən azı nə qədər olmalıdır?
A) 100 metr
B) 150 metr
C) 50 metr
D) 300 metr
E) 200 metr

Ədəbiyyat: Sənaye müəssisələrinin layihələşdirilməsinin sanitariya normaları (CH
245-71)
961) Qəbirstanlığın sanitariya-mühafizə zonasının ölçüsü ən azı nə qədər
olmalıdır?
A) 200 metr
B) 300 metr
C) 150 metr
D) 500 metr
E) 1000 metr
Ədəbiyyat: Sənaye müəssisələrinin layihələşdirilməsinin sanitariya normaları (CH
245-71)
962) Sağlamlıq vəziyyətinin kompleks qiymətləndirilməsi nəticələrinə görə
uşaqlar neçə sağlamlıq qrupuna bölünür?
A) 7
B) 4
C) 3
D) 6
E) 5
Ədəbiyyat: В.Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. Москва 2010
963) Uşaqların sağlamlıq vəziyyətinin kompleks qiymətləndirilməsi və hər bir
uşağın müvafiq sağlamlıq qrupuna aid edilməsi hansı yaşda olan uşaqları əhatə
edir?
A) 1 yaşdan 16 yaş daxil olmaqla
B) 1 yaşdan 17 yaş daxil olmaqla
C) 1 yaşdan 14 yaş daxil olmaqla
D) 3 yaşdan 17 yaş daxil olmaqla
E) 3 yaşdan 16 yaş daxil olmaqla
Ədəbiyyat: В.Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. Москва 2010
964) Azərbaycan Respublikasında ilk peşə-ixtisas təhsil müəssisələrinə hansılar
aiddir?
A) peşə məktəbləri, peşə liseyləri
B) peşə məktəbləri, peşə liseyləri, bədii yaradıcılıq mərkəzləri, kolleclər
C) peşə məktəbləri, kolleclər, texniki yaradıcılıq mərkəzləri, peşə liseyləri
D) peşə məktəbləri, peşə liseyləri, kolleclər
E) peşə məktəbləri, peşə liseyləri, texniki yaradıcılıq mərkəzləri

Ədəbiyyat: “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu
965) Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsil müəssisələrinə hansılar aiddir?
A) ibtidai, orta və tam orta ümumtəhsil məktəbləri, xüsusi məktəblər və xüsusi
internat məktəbləri, gimnaziyalar, kolleclər, liseylər
B) ibtidai, orta və tam orta məktəblər, ümumtəhsil internat məktəbləri, istedadlı
şagirdlər üçün məktəblər, kolleclər, liseylər, gimnaziyalar
C) ibtidai, orta və tam orta ümumtəhsil məktəbləri, xüsusi məktəblər və xüsusi
internat məktəbləri, gimnaziyalar, liseylər
D) ibtidai, orta və tam orta məktəblər, peşə məktəbləri, peşə liseyləri, kolleclər
E) ibtidai, orta və tam orta ümumtəhsil məktəbləri, liseylər, kolleclər
Ədəbiyyat: “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu
966) Təhsil müəssisələrində iaşə xidməti hansı qaydada həyata keçirilir?
A) Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydada
B) Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi tərəfindən
müəyyənləşdirilmiş qaydada
C) Təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydada
D) Təhsil müəssisəsi ilə iaşə xidməti göstərən hüquqi və fiziki şəxslər arasında
bağlanan müqavilə əsasında
E) Valideynlərlə razılaşdırılmaqla təhsil müəssisəsinin rəhbərliyinin
müəyyənləşdirdiyi qaydada
Ədəbiyyat: “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu
967) Fiziki və əqli inkişafında qüsurlar olan uşaqlar üçün xüsusi ümumtəhsil
internat məktəblərdə bir yataq otağı neçə uşaq üçün nəzərdə tutulur?
A) 3 uşaq
B) 4 uşaq
C) 2 uşaq
D) 6 uşaq
E) uşaqların yaşı nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilir
Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и
противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992
968) Xüsusi ümumtəhsil internat məktəblərində şagirdlərin fərdi məşğələləri
üçün ayrılmış otaqların 1 şagird üçün sahə ölçüsü neçə olmalıdır?
A) 3,5 m²
B) 6 m²

C) 4 m²
D) 3 m²
E) 5 m²
Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и
противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992
969) Əqli cəhətdən qüsurları olan uşaqlar üçün xüsusi ümumtəhsil internat
məktəblərində dərs otaqlarının sahə ölçüləri necə nəzərdə tutulur?
A) 3,5 m²
B) 3,0 m²
C) 4,0 m²
D) 3,8 m²
E) 2,2 m²
Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и
противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992
970) Xüsusi ümumtəhsil internat məktəblərində, əqli cəhətdən qüsurları olan və
poliomielit nəticəsində serebral iflici olan uşaqlar istisna olmaqla, digər
şagirdlər üçün dərs otaqlarının sahə ölçüləri 1 şagird üçün necə nəzərdə
tutulur?
A)
B)
C)
D)
E)

3,5
2,2
3,0
3,8
4,0

m²
m²
m²
m²
m²

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и
противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992
971) Xüsusi ümumtəhsil internat məktəblərində əmək təlimi hansı ardıcıl
mərhələlərə bölünür?
A) əl əməyi, ümumi texniki əmək, istehsalat-əmək hazırlığı
B) istehsalat-əmək hazırlığı, əl əməyi, ümumtexniki əmək
C) ümumtexniki əmək, əl əməyi, istehsalat-əmək hazırlığı
D) ümumtexniki əmək, əl əməyi, xüsusi əmək hazırlığı
E) əmək təliminin ardıcıllığı və mərhələləri internat məktəbin kontingentinin
xüsusiyyətlərinə uyğun təşkil edilir
Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и
противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

972) Peşə məktəblərinin şagirdləri üçün yataqxanaların yaşayış otaqlarında
çarpayıların uzun tərəfləri arasında minimal məsafə nə qədər nəzərdə tutulur?
A) 0,65 metr
B) 2,0 metr
C) 1,0 metr
D) 1,5 metr
E) 0,5 metr
Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и
противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992
973) Peşə məktəblərinin şagirdləri üçün yataqxanaların yaşayış otaqlarında
çarpayıların baş tərəfləri arasında minimal məsafə nə qədər nəzərdə tutulur?
A) 0,3-0,4 metr
B) 0,5-0,6 metr
C) 1,2-1,4 metr
D) 1,0-1,2 metr
E) 1,3-1,5 metr
Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и
противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992
974) Peşə məktəblərinin şagirdləri üçün yataqxanaların yaşayış otaqlarının
mərkəz keçidlərində çarpayılar arasındakı minimal məsafə nə qədər nəzərdə
tutulur?
A) 1, 0 metr
B) 1,5 metr
C) 1,4 metr
D) 1,1 metr
E) 1,6 metr
Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и
противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992
975) Peşə məktəblərinin şagirdləri üçün yataqxanaların yaşayış otaqlarında bir
şagird üçün nəzərdə tutulan sahə nə qədərdir?
A) 5,2 m²
B) 5 m²
C) 4 m²
D) 8 m²
E) 6 m²

Ədəbiyyat: Cборник важнейщих официальных материалов по санитарным и
противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992
976) Uşaq sanatoriyalarının yataq, müalicə-diaqnostik və tədris otaqlarının
minimal hündürlüyü nə qədər nəzərdə tutulur?
A) 2,5 metr
B) 3,3 metr
C) 2,8 metr
D) 3,0 metr
E) 3,5 metr
Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и
противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992
977) Uşaq sanatoriyalarında (vərəm sanatoriyaları istisna olmaqla) yeməkxana
və mətbəx kimlərin qidalanması üçün nəzərdə tutulur?
A) işçi heyəti üçün xüsusi yer ayrılmadan uşaqların və işçi heyətinin
B) uşaqların və xüsusi yer ayrılmadan yeməkxana işçilərinin
C) uşaqların və ayrı girişi olan xüsusi yer ayrılmaqla yeməkxana işçilərinin
D) uşaqların və yalnız mətbəxdə qidalanma şərti ilə yeməkxana işçilərinin
E) uşaqların və işçi heyətinin (işçi heyəti üçün ayrı girişi olan xüsusi yer ayrılmaq
şərti ilə)
Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и
противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992
978) Uşaq sanatoriyalarında (məktəb yaşlı uşaqlar üçün) sinif otaqlarının
tutumu ən çoxu neçə şagird üçün nəzərdə tutulur?
A) 25 nəfər
B) 15 nəfər
C) 20 nəfər
D) 30 nəfər
E) 18 nəfər
Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и
противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992
979) Uşaq sanatoriyalarında məktəb yaşlı uşaqlar üçün sinif otaqlarının sahə
ölçüləri hansı hesabla nəzərdə tutulur?
A) 1 nəfərə 2,8 m²
B) 1 nəfərə 2,5 m²
C) 1 nəfərə 3, 2 m²

D) 1 nəfərə 2,2 m²
E) 1 nəfərə 4,0 m²
Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и
противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992
980) Uşaq sanatoriyalarında izolyator hansı hesabla nəzərdə tutulur?
A) sanatoriyanın tutumunun 5 %-i qədər
B) sanatoriyanın tutumunun 4 %-i qədər
C) sanatoriyanın tutumunun 10 %-i qədər
D) sanatoriyanın tutumunun 3 %-i qədər
E) sanatoriyanın tutumunun 6 %-i qədər
Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и
противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992
981) Uşaq sanatoriyalarında hazır xörəklərin paylanmasına hansı halda yol
verilmir?
A) Bilavasitə xörək hazırlayan aşpaz tərəfindən xörəyin keyfiyyətinin orqanoleptik
göstəricilərinə görə qiymətləndirilməsi və bu barədə xüsusi jurnalda qeydiyyat
aparmadığı halda
B) Sanatoriyanın tibb işçisi tərəfindən xörək nümunələrinin sutkalıq nümunəsinin
götürülmədiyi halda
C) Tibb işçisinin nəzarəti altında sanatoriyanın rəhbərliyi tərəfindən xörəyin
keyfiyyətini orqanoleptik göstəricilərinə görə qiymətləndrilməsi aparılmadığı halda
D) Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin mütəxəssisi tərəfindən xörəkdən nümunə
götürülmədiyi halda
E) Sanatoriyanın tibb işçisi tərəfindən xörəyin keyfiyyətinin orqanoleptik
göstəricilərinin qiymətləndirilməsi aparılmadığı halda
Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и
противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992
982) Uşaq sanatoriyalarında izolyatorlardan istifadənin məqsədi nədir?
A) yoluxucu xəstəliyi olan uşaqların xəstəxanaya göndərilməsinə zərurət yaranan
müddətədək müalicəsi və izolyasiyası
B) yoluxucu xəstəliyi olan və yoluxucu xəstəliyə şübhəli uşaqların yoluxucu
xəstəxanaya göndərilənədək saxlanması
C) yoluxucu xəstəliyə şübhəli olan uşaqların son diaqnoz qoyulanadək izolyasiyası
D) Yüksək yayılma təhlükəsi yaradan yoluxucu xəstələrin yoluxucu xəstəxanaya
göndərilənədək müalicəsi və izolyasiyası, digər yoluxucu xəstəliklərin tam müalicəsi
E) yoluxucu xəstəliyi olan uşaqların müalicə və izolyasiyası

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и
противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992
983) Fiziki-tərbiyə və idman məşğələlərinin təşkili üçün məktəblərdə sağlamlıq
vəziyyətinə görə şagirdlərin hansı tibbi qrupları müəyyənləşdirilir?
A) yüksək, orta və aşağı sağlamlıq qrupları
B) belə qruplar müəyyənləşdirilmir
C) ümumi, xüsusi və fərdi məşğələlər üçün qruplar
D) sağlam, şərti sağlam və praktiki sağlam qruplar
E) əsas, hazırlıq və xüsusi qruplar
Ədəbiyyat: В.Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. Москва 2010
984) “ Hipokineziya ” anlayışı nədir?
A) cinsiyyət vəzilərinin inkişafdan qalması
B) qalxanvari vəzinin funksiyasının pozulması
C) adrenalin ifrazının pozulması (azalması)
D) hərəkətlərin azlığı
E) ağ ciyərlərin fəaliyyətinin zəifləməsi
Ədəbiyyat: В.Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. Москва 2010
985) “ Hiperkineziya ” anlayışı nədir?
A) qalxanvari vəzinin funksiyasının pozulması
B) həddən artıq hərəkətlilik
C) adrenalin ifrazının pozulması (yüksəlməsi)
D) cinsiyyət vəzilərinin sürətli inkişafı
E) ağ ciyərlərin fəaliyyətinin yüksəlməsi
Ədəbiyyat: В.Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. Москва 2010
986) “ Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununun 24-cü maddəsi pasiyentin sanitariya-gigiyena
məsələlərinə dair hansı hüquqlarını təsbit edir?
A) müalicə və müayinə olunduğu tibb müəssisəsinin sanitariya- gigiyena vəziyyətinə
dair müəssisə rəhbərliyindən rəsmi arayış almaq
B) müalicə və müayinə edildiyi tibb müəssisəsinin sanitariya-gigiyena vəziyyətini
bilavasitə qiymətləndirmək
C) sanitariya-gigiyena tələblərinə uyğun olan şəraitdə müayinə və müalicə olunmaq
D) yalnız əlillərin, hamilə qadınların və uşaqların müalicə və müayinə ediləcəyi tibb
müəssisəsinin sanitariya-gigiyena vəziyyəti haqqında tam məlumat əldə etmək

E) müalicə və müayinə olunduğu tibb müəssisəsinin sanitariya-gigiyena vəziyyəti
barədə məlumatları gizli saxlamaq
Ədəbiyyat: “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu
987) “ Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında ” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 8-ci maddəsi fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən hansı istiqamətdə
tədbirlər kompleksinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur?
A) Ekoloji
B) Tibbi-sosial
C) Müalicə-profilaktik
D) Tibbi-sanitariya
E) Gigiyenik-əksepidemik
Ədəbiyyat: “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu
988) “ Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununun 11-ci maddəsi vətəndaşların hansı hüququnu təsbit
edir?
A) Sağlamlığını qorumaq və tibbi yardım almaq
B) Sanitariya-gigiyenik tələblərinə uyğun olan şəraitdə müayinə və müalicə olunmaq
C) Əmək qabiliyyətini itirdikdə tibbi-sosial yardım almaq
D) Sağlamlığa təsir göstərən amillər haqqında müntəzəm və düzgün məlumat almaq
E) Güzəştli şərtlərlə sanatoriya-kurort müalicəsi almaq
Ədəbiyyat: “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu
989) “ Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında ” Azərbaycan
Respublikasının qanununun 5-ci maddəsi vətəndaşların hansı hüququnu təsbit
edir?
A) əhalinin xəstələnmə dərəcəsi haqqında məlumat almaq hüququnu
B) epidemioloji vəziyyət və radiasiya şəraiti haqqında məlumat almaq hüququnu
C) sanitariya normaları və qaydaları, gigiyena normativləri haqqında məlumat almaq
hüququnu
D) əlverişli ətraf mühitdə yaşamaq hüququni
E) ətraf mühitin vəziyyəti haqqında məlumat almaq hüququnu
Ədəbiyyat: “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu.

990) “ Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında ” Azərbaycan
Respublikasının qanununun 8-ci maddəsi vətəndaşların hansı hüququnu təsbit
edir?
A) sağlamlığına dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsi hüququnu
B) ətraf mühitin vəziyyəti barədə məlumat almaq hüququnu
C) əlverişli ətraf mühitdə yaşamaq hüququnu
D) əhalinin xəstələnmə dərəcəsi haqqında məlumat almaq hüququnu
E) epidemioloji vəziyyət və radiasiya şəraiti haqqında məlumat almaq hüququnu
Ədəbiyyat: “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu.
991) “ Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında ” Azərbaycan
Respublikasının qanununun 24-cü maddəsi hansı vəzifələri təsbit edir?
A) dövlət orqanlarının, müəssisələrin, idarələrin və vətəndaşların layihələşdirmə və
tikinti dövründə vəzifələrini
B) təsərrüfat-içməli su təchizatı sahəsində vəzifələri
C) tibbi müayinələrdən keçmək vəzifələrini
D) dövlət və işçi qəbul komissiyalarının obyektlərin istismara qəbul edilməsi
dövründə vəzifələrini
E) dövlət orqanlarının, müəssisələrin idarələrin və vətəndaşların radiasiya
təhlükəsizliyini təmin etmək sahəsində vəzifələrini
Ədəbiyyat: “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu.
992) “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan
Respublikasının qanununun 13-cü maddəsi hansı vəzifələri təsbit edir?
A) dövlət və işçi komissiyaların obyektlərin istismara qəbul edilməsi dövründə
vəzifələrini
B) dövlət orqanlarının, ictimai birliklərin, müəssisələrin, təşkilatların, idarələrin və
vətəndaşların radiasiya təhlükəsizliyini təmin etmək sahəsində vəzifələrini
C) normativ-texniki sənədləri hazırlayan dövlət orqanlarının, ictimai birliklərin,
müəssisələrin, təşkilatların, idarələrin və vətəndaşların vəzifələrini
D) layihələşdirmə və tikinti dövründə dövlət orqanlarının ictimai birliklərin,
müəssisələrin, təşkilatların, idarələrin və vətəndaşların vəzifələrini
E) təsərrüfat-içməli su təchizatı sahəsində vəzifələri
Ədəbiyyat: “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu.

993) “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan
Respublikasının qanununun 13-cü maddəsi hansı qaydada sanitariya
nəzarətinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur?
A) idarə sanitariya nəzarəti
B) ictimai-sanitariya nəzarəti
C) istehsalat sanitariya nəzarəti
D) dövlət və idarə sanitariya nəzarəti həyata keçirərkən qarşılıqı əlaqəni
E) dövlət sanitariya nəzarəti
Ədəbiyyat: “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu.
994) “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan
Respublikasının qanununun 34-cü maddəsi kimlərin hüquqlarını təsbit edir?
A) yerli idarəetmə orqanlarının
B) dövlət sanitariya-epidemioloji xidmətinin vəzifəli şəxslərinin hüquqlarını
C) bələdiyyələrin
D) idarələrin, müəssisələrin, ictimai birliklərin və vətəndaşların
E) dövlət orqanlarının
Ədəbiyyat: “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu.
995) “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan
Respublikasının qanununun 39-cu maddəsi hansı məsuliyyəti nəzərdə tutur?
A) idarə sanitariya nəzarətini həyata keçirən xüsusi sanitariya xidmətlərinin vəzifəli
şəxslərinin məsuliyyətini
B) vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların sanitariya qanunvericiliyini pozmağa görə
məsuliyyətini
C) dövlət sanitariya-epidemioloji xidmətin vəzifəli şəxslərinin məsuliyyətini
D) istehsalat nəzarətini həyata keçirən vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların
məsuliyyətini
E) dövlət sanitariya-epidemioloji xidmətin mütəxəssislərinin məsuliyyətini
Ədəbiyyat: “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu.
996) “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan
Respublikasının qanununun 38-ci maddəsi hansını təsbit edir?
A) dövlət sanitariya-epidemioloji xidmətin mütəxəssislərinin məsuliyyətini
B) sanitariya sahəsində hüquq pozuntuları və onları törətməyə görə məsuliyyətin
növlərini

C) vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların sanitariya qanunvericiliyini pozmağa görə
məsuliyyətini
D) dövlət sanitariya-epidemioloji xidmətin vəzifəli şəxslərinin məsuliyyətini
E) idarə sanitariya nəzarətini həyata keçirən xüsusi sanitariya xidmətlərinin vəzifəli
şəxslərinin məsuliyyətini
Ədəbiyyat: “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu.
997) Azərbaycan Respublikasının Sanitariya qanunvericiliyinin pozulması
hallarında istifadə edilən sənədlərin tərtibi və tətbiqi qaydaları hansı sənədlə
təsdiq edilmişdir?
A) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin əmri
B) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
C) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı
D) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası
E) Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsi
Ədəbiyyat: Sanitariya-Karantin işi. N.Məmmədov, V.Abdullayev, Ə.Mehdiyev –
2004
998) Sanitariya-epidemioloji sahədə inzibati xəta haqqında protokol neçə
nüsxədə tərtib olunmalıdır?
A) 2 nüsxədə
B) 1 və ya 2 nüsxədə
C) 3 nüsxədə
D) 1 nüsxədə
E) 2 və ya 3 nüsxədə
Ədəbiyyat: Sanitariya-Karantin işi. N.Məmmədov, V.Abdullayev, Ə.Mehdiyev –
2004
999) Sanitariya-epidemioloji sahədə inzibati xəta haqqında protokol inzibati
xəta faktı aşkar edildikdən sonra hansı müddətdə tərtib edilir?
A) 2 günədək müddətdə
B) vaxtın əhəmiyyəti yoxdur
C) dərhal
D) dərhal və ya 2 günədək müddətdə
E) 3 günədək müddətdə
Ədəbiyyat: Sanitariya-Karantin işi. N.Məmmədov, V.Abdullayev, Ə.Mehdiyev –
2004

1000) İnzibati xəta haqqında protokol tərtib edildiyi vaxtdan sonra hansı
müddətdə dövlət sanitariya nəzarəti xidmətinin vəzifəli şəxsinə təqdim edilir?
A) vaxtın əhəmiyyəti yoxdur
B) iki günədək müddətdə
C) bir günədək müddətdə
D) dərhal
E) üç günədək müddətdə
Ədəbiyyat: Sanitariya-Karantin işi. N.Məmmədov, V.Abdullayev, Ə.Mehdiyev –
2004
1001) Sanitariya-epidemioloji qanunvericiliyin hansı pozulmalarına görə
şəxslərin işdən kənarlaşdırılması haqqında təqdimat verilə bilər?
A) bir və ya bir neçə dəfə sanitariya normalarını və qaydalarını, gigiyena
normativlərini yerinə yetirməyən şəxsləri
B) yalnız yoluxucu və parazitar xəstəlikləri yaymaq təhlükəsi yaradan şəxsləri
C) yoluxucu və parazitar xəstəlikləri yaymaq təhlükəsi yaradan, habelə sanitariya
normalarını və qaydalarını, gigiyena normativlərini müntəzəm yerinə yetirməyən
şəxsləri
D) göstərilən hər bir pozuntuya yol vermiş şəxsləri
E) yalnız sanitariya normalarını və qaydalarını, gigiyena normativlərini müntəzəm
yerinə yetirməyən şəxsləri
Ədəbiyyat: Sanitariya-Karantin işi. N.Məmmədov, V.Abdullayev, Ə.Mehdiyev –
2004
1002) “ Sanitariya Epidemioloji Salamatlıq haqqında ” Azərbaycan
Respublikasının qanunun 34-cü maddəsinin 3-cü bəndinə əsasən istismarın
müvəqqəti dayandırılması, fəaliyyətin qadağan edilməsi haqqında qərar kim
tərəfindən qəbul edilə bilər?
A) Dövlət sanitariya nəzarəti xidmətinin vəzifəli şəxsi və ya inzibati xəta haqqında
protokolu tərtib etmiş mütəxəssisi
B) Dövlət sanitariya nəzarəti xidmətinin inzibati xəta haqqında protokolu tərtib etmiş
mütəxəssisi
C) Dövlət sanitariya nəzarəti xidmətinin yoxlama aparmış hər bir mütəxəssisi
D) Yerli icra hakimiyyəti orqanının rəhbərinin
E) Dövlət sanitariya nəzarəti xidmətinin vəzifəli şəxsi
Ədəbiyyat: Sanitariya-Karantin işi. N.Məmmədov, V.Abdullayev, Ə.Mehdiyev –
2004

