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AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASI 
DÖVLӘT İMTAHAN MӘRKӘZİ 

 

 

Dövlәt qulluğunda fәaliyyәtin davam etdirilmәsi üzrә  
kağız daşıyıcılar vasitәsilә keçirilәn test imtahanı mәrhәlәsindә iştirak edәn namizәdin 

 

YADDAŞ  
KİTABÇASI 

 
Aşağıdakıları imtahana gәtirmәk qadağandır: 

 
 
 
İmtahan binasına giriş zamanı üzәrindә mobil telefon vә digәr rabitә vasitәlәri, konspekt vә 
başqa yardımçı vasitәlәr aşkar olunan namizәdlәr barәdә akt tәrtib olunur, bu vasitәlәr vә 
onların imtahan sәnәdlәri götürülür vә onlar imtahan binasına buraxılmırlar. 
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Hörmәtli namizәd! 

Mövcud olan mәlumatlara әsasәn COVID-19 insanlar arasında birbaşa hava-damcı yolu ilә 
vә ya dolayı yolla kontaminasiya olunmuş sәthlәrә tәmasdan sonra әllәrlә ağız boşluğuna, 
gözlәrә, buruna vә s. toxunduqda ötürülür. 

Bu virusa yoluxmamaq üçün aşağıdakılara әmәl etmәyiniz tövsiyә olunur: 

 

 
 

Hörmәtli namizәd! 

Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt İmtahan Mәrkәzi (DİM) sizin dövlәt qulluğunda 
fәaliyyәtinizi davam etdirmәk arzunuzu bәyәnir vә sizә bu yolda uğurlar arzulayır. Mәqsәdimiz 
biliklәrinizi nümayiş etdirmәk üçün sizә bәrabәr  şәrait yaratmaq, imtahanlarda şәffaflığı, 
aşkarlığı vә obyektivliyi tәmin etmәkdir. İmtahanda uğur qazanmaq üçün siz yüksәk bilik 
nümayiş etdirmәklә yanaşı bu “Yaddaş kitabçası”nda göstәrilәnlәri mütlәq nәzәrә almalı vә 
imtahanın keçirilmә qaydalarına әmәl etmәlisiniz. 

 
İMTAHANDA İŞTİRAK ETMӘK ÜÇÜN AŞAĞIDAKILARA  

ӘMӘL OLUNMALIDIR: 
 

1. Namizәd imtahana buraxılış vәrәqәsindә göstәrilәn vaxtda imtahan keçirilәcәk ünvanda 
olmalı, şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәdin әslini  (şәxsiyyәt vәsiqәsi, müvәqqәti şәxsiyyәt 
vәsiqәsi vә ya ümumvәtәndaş pasportu) vә imtahana buraxılış vәrәqәsini mütlәq tәqdim 
etmәlidir.  

2. Aşağıdakı hallarda iştirakçı imtahana buraxılmır: 
- tәlәb olunan sәnәdlәrdәn biri olmadıqda vә ya sәnәdlәr arasında uyğunsuzluq 

olduqda; 
- saxta sәnәd tәqdim etdikdә; 
- imtahan binasına imtahanın başlanmasına 15 dәqiqә qalmış gәldikdә; 
- imtahana içkili vәziyyәtdә gәldikdә; 
- imtahan binasına imtahana gәtirilmәsi qadağan edilmiş әşyalarla daxil olmağa cәhd 

etdikdә. 
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3. Namizәd sәnәdlәri imtahan binasının giriş qapısında buraxılış rejimini hәyata keçirәn 
mühafizә әmәkdaşlarına tәqdim edib yoxlamadan keçdikdәn sonra imtahan zalının yerini 
öyrәnir. 

4. İmtahana namizәdlәr kömәkçi vasitә kimi yalnız qәlәm (vә ya HB sәrtliyindә sadә 
karandaş, qәlәmyonan vә pozan) gәtirә bilәrlәr. Digәr vasitәlәrin gәtirilmәsi vә istifadәsinә 
icazә verilmir.  
DİQQӘT! Başqasının cavablarını köçürmәk vә başqalarına köçürmәyә şәrait yaratmaq 
olmaz. Nәticәlәr yoxlanarkәn vә imtahandan sonra köçürmә hallarının aşkar edilmәsi 
mәqsәdilә aparılan araşdırma nәticәsindә köçürmә faktı aşkar edilәrsә, hәm köçürәnin, 
hәm dә köçürmәyә şәrait yaradanın imtahan nәticәlәri lәğv edilir. 

5. İmtahan zalında izahat işi qurtardıqdan sonra cavab kartı paylanır. Cavab kartını qara vә 
ya tünd göy rәngdә yazan, mürәkkәb axıtmayan diyircәkli qәlәmlә (vә ya HB sәrtliyindә 
sadә karandaşla) doldurmaq lazımdır. Cavab kartındakı mәlumatlar optik oxuyucu qurğu 
vasitәsilә oxunduğundan dairәlәr tam qaralanmalıdır. Namizәd özü haqqında mәlumatları 
daxil edir, bәyannamә ilә tanış olur vә onu imzalayır.  
DİQQӘT! Cavab kartını әzmәk, lәkәlәmәk, zәdәlәmәk olmaz. Korlanmış cavab kartı 
dәyişdirilmir. 

6. Cavab kartı doldurulduqdan sonra namizәdә seçilmiş vәzifә qrupuna uyğun sual kitabçası 
verilәcәkdir. Sual kitabçasının üzәrindә namizәdin, sırası, yeri, soyadı, adı vә ata adı çap 
edilir. Sual kitabçasının düzgün tәqdim edildiyinә әmin olduqdan sonra üzәrindәki 
bәyannamә soyad, ad vә ata adı  yazılaraq imza ilә tәsdiq olunur.  

7. Cavab kartı vә sual kitabçası ilә bağlı bәyannamәlәr imzalandıqdan sonra nәzarәtçinin 
elan etdiyi vaxtda imtahan başlanır. 

8. İmtahanın müddәti 2 saat 30 dәqiqәdir. 
9. Test tapşırıqlarını istәnilәn ardıcıllıqla cavablandırmaq olar. 
10. İmtahanda yoxlanacaq bilik sahәlәri vә hәr sahә üzrә test tapşırıqlarının sayı vә vәzifә 

altqrupları üzrә keçid balları haqqında mәlumatlar aşağıdakı cәdvәldә verilmişdir: 
 

Burada AT- açıq tipli test tapşırıqlarının sayı, QT- qapalı tipli test tapşırıqlarının sayıdır. 
 

11. Düzgün cavablandırılmış hәr bir qapalı tipli test tapşırığı 1 balla, açıq tipli test tapşırığı 2 
balla, yanlış cavablandırılmış vә ya cavablandırılmamış test tapşırıqları isә 0 balla 
qiymәtlәndirilir. Nәticәlәr hesablandıqda sәhv cavablar düz cavabların nәticәsinә tәsir 
göstәrmir. 

12. Hesablamaları vә qeydlәri aparmaq üçün sual kitabçasında boş yerlәr nәzәrdә tutulduğu 
üçün әlavә kağızdan istifadә olunmasına icazә verilmir. 

13. Cavabları işarәlәyәrkәn diqqәtli olmaq lazımdır. Qapalı test tapşırıqlarında vә hesablama, 
seçim vә ardıcıllıq tipli açıq test tapşırıqlarında bir suala cavab olaraq iki vә ya daha çox 
dairә qaralanarsa, hәmin cavab sәhv hesab edilir. Ballar hesablanarkәn yalnız cavab 
kartında qaralanan cavablar nәzәrә alınır. Sual kitabçasında aparılmış qeydlәr heç 
bir hüquqi әhәmiyyәt kәsb etmir. 

14. Namizәd tәrәfindәn imtahan yekunlaşdırıldıqdan vә ya nәzarәtçi tәrәfindәn imtahanın 
başa çatdığı elan olunduqdan sonra sual kitabçası vә cavab kartı nәzarәtçiyә şәxsәn 
tәhvil verilmәli vә imtahan binası yubanmadan tәrk edilmәlidir. Nәzarәtçi sual kitabçasını 
vә cavab kartını tәhvil alması barәdә imtahana buraxılış vәrәqәsindә imza etmәlidir. 

Qrup 

Qanunvericilik Mәntiq Dünyagörüşü Mәtn tәhliletmә 
Situasiya 

Mühakimәsi 
Ümumi  

imtahan üzrә 

AT QT Cәmi AT QT Cәmi AT QT Cәmi AT QT Cәmi AT QT Cәmi AT QT Cәmi  

AB 10 20 30 6 14 20 0 10 10 0 10 10 0 15 15 16 69 85 

AC 0 30 30 0 20 20 0 10 10 0 10 10 0 15 15 0 85 85 

BA 5 25 30 3 17 20 0 10 10 0 10 10 0 15 15 8 77 85 

BB 0 30 30 0 20 20 0 10 10 0 10 10 0 15 15 0 85 85 
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Cavab kartı vә sual kitabçası nәzarәtçiyә tәhvil verilmәzsә, imtahan nәticәlәri lәğv 
olunacaqdır. 

15. İmtahanın nәticәlәri haqqında mәlumat www.dim.gov.az portalında yerlәşdirilir. 
16. İmtahandan sonra keçirilәcәk ekspertiza nәticәsindә hәr hansı bir test tapşırığı sәhv 

hesab edilәrsә, hәmin tapşırıq bütün namizәdlәr üçün düzgün cavablandırılmış sayılır. 
17. Namizәd imtahanın nәticәlәri ilә razı olmadıqda, nәticәlәr portalda yerlәşdirildiyi gündәn 

etibarәn 3 iş günü müddәtindә Mәrkәz tәrәfindәn yaradılmış apellyasiya komissiyasına 
şikayәt verә bilәr. Şikayәtә baxıldıqdan sonra nәticәlәrә dair müvafiq qәrar qәbul edilir. 
Namizәd bu qәrardan mәhkәmәyә şikayәt verә bilәr. 

 

NAMİZӘDӘ QADAĞANDIR: 

1. İmtahana özünün yerinә başqasını göndәrmәk; 
2. İmtahan binasına, zalına mobil telefon, ağıllı saat vә digәr rabitә vasitәlәri, elektron 

cihazlar, kalkulyator, elektron mәlumat daşıyıcısı, kitab, dәftәr, jurnal, konspekt, mәlumat 
kitabçası, lüğәt, cәdvәl, çanta vә digәr yardımçı vәsaitlәr gәtirmәk vә onlardan istifadә 
etmәk; 
DİQQӘT! Namizәdin imtahan binasına qadağan edilmiş vasitә, vәsait vә ya әşya keçirdiyi 
müәyyәnlәşdirilәrsә bu barәdә imtahan rәhbәri tәrәfindәn akt tәrtib edilir vә bu vasitә, 
vәsait vә ya әşyalar araşdırma aparmaq üçün Dövlәt İmtahan Mәrkәzinә tәhvil verilir. 
DİQQӘT! Texniki vasitәlәrin informasiya ötürücülük xüsusiyyәtini müәyyәnlәşdirmәk 
mümkün olmadıqda bu vasitәlәrin dә imtahan binasına buraxılmasına icazә verilmir. 

3. Yandırıcı, partlayıcı, kәsici, deşici vә digәr bu növ әşyalarla imtahan binasına girmәk, özü 
ilә yemәk, içmәk (şәffaf plastik qabda qazsız içmәli su istisna olmaqla), saqqız, siqaret 
gәtirmәk; 

4. İmtahan başlandıqdan sonra  hәr hansı bir sәbәbә görә imtahan zalını tәrk edib yenidәn 
geri dönmәk; 

5. Nizam-intizam qaydalarını pozmaq; 
6. Zalda yerini dәyişmәk, gәzişmәk, yerindәn durmaq, danışmaq, kimәsә kömәk etmәk vә ya 

kiminsә kömәyindәn istifadә etmәk vә bu kimi hallarla imtahanın gedişinә mane olmaq; 
7. Başqasının cavab kartına vә test tapşırıqlarına baxmaq vә ya öz cavab kartına vә test 

tapşırıqlarına başqasının baxmasına şәrait yaratmaq; 
8. İmtahanın başlanma vaxtından 1 saat keçәnәdәk vә imtahanın qurtarmasına 15 dәqiqә 

qalmış imtahandan çıxmaq. 
DİQQӘT! İmtahan zamanı qaydaları pozan namizәdlәrә müvafiq xәbәrdarlıq edilir vә ya 
onlar imtahandan kәnarlaşdırılır vә nәticәlәri lәğv edilir. 

Namizәd imtahanda iştirak edәrkәn, müsabiqәnin keçirilmәsi qaydalarına, yaddaş 
kitabçasında әks olunan tәlәblәrә vә namizәdlәr barәdә müәyyәn edilmiş qadağalara әmәl 
etmәlidir. Namizәdin bu tәlәblәrә vә qadağalara әmәl etmәmәsi halları (köçürmә, habelә saxta 
sәnәdlәr tәqdim etmә, imtahana öz yerinә başqasını göndәrmә vә s. hәrәkәtlәr) Mәrkәz 
tәrәfindәn aşkar edildikdә, onun imtahan nәticәlәrinin lәğv olunması barәdә qәrar qәbul edilir. 
Bu qәrardan mәhkәmәyә şikayәt verilә bilәr. 

Әgәr siz imtahan zamanı qaydaların pozulması halları ilә rastlaşsanız, mütlәq nәzarәtçiyә 
müraciәt edin. Nәzarәtçi lazımi tәdbir görmәsә, imtahan rәhbәrinin imtahan zalına gәlmәsini 
tәlәb edin.  

Sizә müvәffәqiyyәtlәr arzulayırıq! 


