
“Mülki müdafiə” fənnindən  ümumi imtahan sualları 

 

1. FH-lər nəyə deyilir ? 

2. Sülh dövründəki FH-lər hansılardır ? 

3. İldrım hansı təsirləri  törədir ? 

4. Geofiziki  FH-lər hansılardır ? Onların səbəbləri  

5. F H-lər hansı əsas əlamətlərə görə təsnifat olunurlar? 

6. Baş vermə sahələrinə görə FH-lər nə cür olurlar? 

7. Ekoloji xarakterli FH-lər hansılardır? Onları xarakterizə edin. 

8. Münaqişəli FH-lərə hansı hadisıləri aid etmək olar? Onları xarakterizə edin. 

9. Mülki müdafiə ilk dəfə hansə ölkədə yaranıb? Azəraycan Respublikasında MM-ə 

ilə bağlı hansı əsasnamə,  qanunlar və qərarlar qəbul olunub? 

10.  Dövlət Mülki müdafiə sistemi hansı bölmələrdən (vəsilələrdən)ibarətdir?Onları 

xarakterizə edin. 

11.  Mülkü Müdafiənin təşkilində Dövlətin vəzifələri ? 

12.  Mülki Müdafiə üzrə hüquqi şəxslərin vəzifələri ? 

13. Respublikamızın ərazisində hansı FH-lərin baş vermə ehtimalı var? 

14.  Fiziki-coğrafi şəraitə görə Azərbaycan Respublikasının ərazisi üçün ən səciyəvi 

olan təbii fəlakətlər hansılardır ? 

15.  Zəlzələ nədir? 

16.  Respublikamızın ərazisində ehtimal olunan texnogen mənşəli fövqəladə hallar 

hansılardır? 

17.  Iri istehsalat qəzalarınin yaranması səbəblərihansılardır? 

18. Sənaye müəssələrində partlayışların baş verməsinin səbəbləri hansılardır? 

19. Yanğınlar və onların nəticələrini xarakterizə edin. 

20.  Enerji sistemlərində, mühəndis və texnoloji şəbəkələrində qəzalar nə səbəbdən 

baş verə bilər? 

21.  Nüvə silahının zədələyici amilləri hansılardır, onları xarakterizə edin? 

22.  Kimyəvi zəhərli maddələrin növləri, onların insan orqanizminə təsiri? 

23. İşıq şüalanması insanlara necə təsir göstərə bilər? (insan bədənində yanıqların 

dərəcələrini xarakterizə edin 

24.  Zərbə dalğasının təsirindən neçə zədələnmə ocağı yarana bilər? 



25.  İnsan udulan dozanın miqdarından asılı olaraq hansı dərəcəli şüa xəstəliyinə 

tutula bilər ? 

26.  Əhalinin FH –da mühafizəsinin əsas üsulları 

27. Əhalinin FH-da mühafizəsinin əsas prinsipləri. 

28.  Ərazi və obyekt  MM-ə  dəstələrini xarakterizə edin. 

29.  Fövqəladə hal haqqında əhalinin xəbərdar edilməsinin neçə yolu var? 

30.  Sığınacaq nədir, və necə təsnifat edilir? 

31.  Nəfəs orqanlarının mühafizə vasitələri hansılardır, onları  xarakterizə edin. 

32.  Tibbi mühafizə vasitələri hansılardır, onları xarakterizə edin. 

33.  Köçürülmə orqanlarını xarakterizə edin. Onların vəzifələri? 

34.  Təhlükəsiz ərazi nədir ? 

35.  Köçürülən əhali evdən çıxarkən hansı təhlükəsizlik tədbirləri görməlidir və özü 

ilə nə götürməlidir? 

36. Mülki müdafiədə kəşfiyyat və onun növləri. 

37. Mühəndis kəşfiyyatı nədir və onların vəzifələri? 

38. FH-da insanların dağıntılar altında qalmasının təyin edilməsinin yolları. 

39. İş dayanıqlığının artırılması üzrə komissiyanın vəzifələri nədən ibarət-dir? 

40.  FH-da (kimyəvi və bakterioloji şəraitdə) obyektlərin iş sabitliyini yük-səltmə 

yolları hansılardır? 

41. Obyektin iş dayanıqlığı” anlayışı nəyi bildirir? 

42. FH nəticələrinin  aradan qaldırılması mərhələləri hansılardır? 

43.  FH-da əhaliyə tibbi yardım necə və hansı şəraitdə icra edilir? 

44.  Fövqəladə hadisələrin nəticələrinin aradan qaldırılması əsasları. 

45. Ərzaq və içməli suyun zəhərlənmədən suyun mühafizəsi və zərərsizləş-dirilməsi. 

46.  Bakterioloji vasitələrin zərərsizləşdirilmə üsullarını xarakterizə edin? 

47.  Ərzaqların zərərsizləşdirilməsinin təşkili. 

48. Əhalinin FH-ra hazırlanması haqqında hüquqi dövlət sənədləri. 

49.  MM-yənin təlimi prosesində müntəzəmlik və ardıcıllıq prinsipləri nəyi ifadə edir? 

50.  MM-yənin təlimi zamanı hansı üsullardan istifadə edilir? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


