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Fәnn : 1401Y Mülki müdafiә
1 100200 rentgen doza hansı dәrәcәli şüa xәstәliyi törәdә bilir?

•

Cizli tәsir müddәti olan ağır dәrәcәli
Yüngül dәrәcәli
Tәsiri nәzәrә alınmır
Orta dәrәcәli
Simptomları bilinәcәk dәrәcәli

2 200300 rentgen doza hansı dәrәcәli şüa xәstәliyi yaradır?

•

Cizli tәsir müddәti olan ağır dәrәcәli
Orta dәrәcәli
Tәsiri nәzәrә alınan dәrәcәlir
Yüngül dәrәcәli
Simptomları bilinәcәk dәrәcәli

3 300500 rentgen doza hansı dәrәcәli şüa xәstәliyi törәdır?

•

Cizli tәsir müddәti olan dönmәz xarakterli
Ağır dәrәcәli, dönmәz xarakterli
Dönmәz xarakterli orta dәrәcәli
Dönmәz xarakterli yüngül dәrәcәli
Simptomları bilinәcәk dәrәcәli

4 Materialın növündәn vә xarakterindәn asılı olaraq γ – vә neytronların azalması necә adlanır?

•

Qismәn azaltma qatı
Yarım azaltma qatı
Orta azaltma qatı
Yüngül azaltma qatı
Tam azaltma qatı

5 Udulan dozanın nәyindәn aslı olaraq insanlar şüa xәstәliyinә mәruz qalırlar?

•

Şüanın sәviyyәsindәn, intensivliyindәn vә vaxtdan
Udulan dozanın miqdarından
Partlayışdan hәdәfә qәdәr olan mәsafәdәn
Hәcmindәn, radiasiya sәviyyәsindәn
Hәcmindәn vә miqdaıından

6 γ  şüaları üçün udulan dozanın olçü vahidi nәdir?

•

Rad, zibert vә qrey
Qrey, rentgen vә rad
Zibert, bэr, qrey
Rentgen/saat, mr/s
Rentgen/saat /sm2, rad

7 Üçüncü dәrәcәli yanıqda dәridә nә baş verir?

•

Dәridә toxumaların tam yanması
Dәrinin hüceyrәlәrinin tam ölmәsi
Dәrinin hüceyrәlәrindә suluqların deşilmәsi
Dәrinin hüceyrәlәrindә hissiyatın ölmәsi
Dәridә toxumaların tam qaralması

8 Dördüncü dәrәcәli yanıqda dәridә nә baş verir?

•

Dәridә bütün dәrinliyindә toxumaların ölmәsi
Dәrinin bütün dәrinliyi üzrә tam yanması
Dәridә suluqların deşilmәsi
Dәrinin bütün hissәsinin göynәmәsi
Dәridә qızartı vә qaralmaların әmәlә gәlmәsi

9 İşiq şüalanmasının gözlәrә tәsiri necәdir?

•

müvәqqәti korluq (gündüz 5dәq, axşam 30dәq) göz qapağının yanması vә göz ağının әrimәsi.
müvәqqәti korluq (gündüz 5dәq, axşam 30dәq) göz dibinin yanması, göz qapağının vә ağının yanması;
müvәqqәti korluq (gündüz 5dәq, axşam 30dәq) göz dibinin yanması ilә tam korluq;
Göz dibinin yanması, göz qapağının yanması ilә bәbәyin mәhv olması;
göz qapağının, göz dibinin yanması ilә görmә qabiliyyәtinin artması;

10 İşıq şüalanması zamanı әrazi neçә zonaya bölünür?

•

5
3
2
1
4

11 0,20,4 kqq/sm2 (2040 kPa) izafi tәzyiq zamanı mühafizә olunmayan insanlar hansı tәsirә mәruz
qalırlar?

•

ölümcül
yünğül
güclü
orta
ağır

12 0,40,6 kqq/sm2 (4060 kPa) izafi tәzyiq zamanı mühafizә olunmayan insanlar hansı tәsirә mәruz
qalırlar?

•

ölümcül
orta
yünğül
güclü
ağır

13 İşıq şüalanması zamanı bәdәnin açıq hissәsindә neçә dәrәcәli yanıq yaranır?

•

6
4
3
2
5

14 İşiq şüalanmasının tәsirini qatı duman, yağış vә qar neçә dәfә zәiflәdir?

•

5570
1020
2040
1550
4050

15 Müharibә dövrü üçün birdәfәlik şüa dozası nә qәdәrdir?

•

4 gündә 150 rentgen
4 gündә 50 rentgen
4 gündә 60 rentgen
4 gündә 70 rentgen
4 gündә 100 rentgen

16 Sülh dövrü üçün atom tәhlükәli obyektlәrdә işlәmәyәnlәr üçün udulan şüa dozası 1 ildә nә
qәdәrdir?

•

0,05 rentgen
5 rentgen
0,5 rentgen
50 rentgen
0,005 rentgen

17 İşıq şüalanmasının tәsiri nәticәsindә insanlarin dәri nahiyәsindә neçә dәrәcәli yanıqlar әmәlә gәlir?

•

1ci dәrәcәli U=60kc/m², 2ci dәrәcәli U=260 kc/m²; 3cü dәrәcәli U=200 kc/m², 4cu dәrәcәli U = 300
kc/m²;
1ci dәrәcәli U=80160 kC/m² , 2ci dәrәcәli U=160400 kC/m² ; 3cü dәrәcәli U=400600 kc/m² ,4cü
dәrәcәli U>600kc/m²
1ci dәrәcәli U=80160kc/m² , 2ci dәrәcәli U=160400kc/m² , 3cü dәrәcәli U=400800kc/m²,4cü dәrәcәli
U>800kc/m²
1ci dәrәcәli U=70140 kc/m², 2ci dәrәcәli U=160220 kc/m²; 3cü dәrәcәli U=190300kc/m², 4cu
dәrәcәli U < 600 kc/m² ;
1ci dәrәcәli U=40 kc/m², 2ci dәrәcәli U=60 kc/m²; 3cü dәrәcәli U=200kc/m², 4%cu dәrәcәli U =
300kc/m²;

18 Nüvә zәdәlәnmә ocağı nәdir?

•

Orada zәrbә dalğasının tәsirindәn güclü dağıntılar baş versin, insan tәlafatı olsun, әtraf GTZMilә
çirklәnsin.
Nüvә partlayışının zәdәlәyici amillәrinin tәsiri nәticәsindә küllü miqdarda insan, heyvan vә bitki tәlafatı
olan, bina vә qurğular dağılan, yanğınlar baş verәn vә yer radiaktiv maddәlәrlә zәhәrlәnәn әrazi hesab
edilir;
Orada nüvә silahı tәtbiq olunduğu sahәdir ki, insanlar tәlәf olur, әtraf zәhәrlәnir;
Orada nüvә partlayışı zamanı külli miqdarda insan tәlәfatı baş versin, binalar salamat qalsın;
Bitki, heyvan vә insan tәlafatı olsun, yer radiaktiv vә kimyәvi zәhәrlәnmәyә mәruz qalsın;

19 Nüvә zәdәlәnmә ocağı hansı növ zәdәlәnmә ocağına aiddir?

•

Düzgün olmayan
Qarışıq
Sadә
Mürәkkәb
Müxtәlif formalı

20 Nüvә zәdәlәnmә ocağının qarışıq olmasının hansı amillәri mövcuddur?

•

Zәlzәlә, sunami, yeraltı suların artması
Dağıntılar, yanğınlar
Partlayış, kimyәvi zәhәrlәnmә
GTZM yayılması
Qәzalar, subasmalar, sürüşmәlәr

21 Nüvә zәdәlәnmә ocağında işıq şüalanmasının tәsir әrazisi hansı göstәricilәrdәn asılıdır?

•

Yeraltı partlayışın tәsirindәn vә mәsafәdәn
Nüvә silahının gücündәn vә mәsafәdәn
Nüvә silahının tәdbiq növündәn vә relyefdәn
Nüvә silahının növündәn vә izafi tәzyiqdәn
Nüvә partlayış yerindәn olan mәsafәdәn

22 Nüvә zәdәlәnmә ocağında, zamandan asılı, radiaktiv zәhәrlәnmәyә әn çox hansılar mәruz qalır?

•

Hava, torpaq, su vә od (hәyat ünsürlәri)
İnsanlar, heyvanlar, quşlar vә balıqlar
Binalar, şәhәrlәr, dağlar vә bağlar
Çaylar, çöllәr, dәnizlәr vә okeanlar
Ağaclar, torpaq, su vә bostanlar

23 Nüvә zәdәlәnmә ocağında elektromaqnit impulsu nәyә tәsir göstәrir?

•

Daşğın, sürüşmә, sunami yaradır
İdarә etmә vә radioelektron cihazlarını mәhv edir
Binaları dağıdır vә yanğın törәdir
Tәktәk yanğınlarla bәrabәr insanları mәhv edir
Әhatәli yanğınlarla bәrabәr heyvanları mәhv edir

24 Zәdәlәnmә ocaqları hansı formada olur?

•

Dairәvi dörd bucaq, zolaq, silindr formal.
Dairәvi zolaq, qeyrimüәyyәn;
Dairәvi zolaq, silindr formal;
Zolaq, qeyrimüәyyәn, üç bucaq formal;
Dairәvi, dörd bucaq, qeyrimüәyyәn formal;

25 Radioaktiv zәhәrlәnmә zonaların yaranmasında külәyin sürәti nәyә tәsir edir?

•

Zonanın zәhәrlәnmә formasına,
Zonanın ölçülәrinә vә zәhәrlәnmә sәviyyәsinә;
Zonanın uzunluğuna vә eninә;
Zonanın zәhәrlәnmә sәviyyәsinә;
Zonanın formasına vә tәrkibinә;

26 Radioaktiv zәhәrlәnmә zonaları hansı hәndәsi fiqur formasında olur?

•

Dairә
Ellips
Üçbucaq
Düzbucaq
Kvadrat

27 Radioaktiv zәhәrlәnmәnin digәr amillәrdәn fәrqlәndirәn cәhәt hansıdır?

•

Radioaktiv maddәlәrin rәngsiz, iysiz olması
Radioaktiv maddәlәrin fasilәsiz parçalanması
Qeyrisabit xarakterli parçalanma
Çәtin aşkar edilmәsi ilә parçalanma
Uzun müddәt tәsir göstәrmәsi

28 Kimyәvi zәdәlәnmә ocağında zarin, zoman, Vx  qazları necә tәsir göstәrir?

•

Әrazidә canlılar arasında tif xәstәliyi yayılır
Әrazidә canlıların sinir sistemini iflic edir
Әrazidә canlılar arasında bakterioloji xәstәliklәr yayılır
Әrazidә canlılar arasında dәrizöhrәvi yaralar әmәlә gәtirir
Әrazidә canlılar arasında xolera xәstәliyi yayılır

29 Kimyәvi zәdәlәnmә ocağında iprit, lyusit vә azotlu iprit necә tәsir göstәrir?

•

Әrazidә canlılar arasında tülyamiya xәstәliyi yayılır
Dәrizöhrәvi, dәridә yaralar әmәlә gәtirir
Әrazidә canlıların sinir sistemini iflic edir
Әrazidә canlılar arasında göbәlәk xәstәliyi yayılır
Әrazidә canlılar arasında psixomimotiq tәsirli xәstәliklәr yayılır

30 Kimyәvi zәdәlәnmә ocağında dәrinin sәthinә düşmüş İprit damcıları orqanizmә hansı müddәt
әrzindә tam sorulur?

•

3040 dәqiqә
2030 dәqiqә
1015 dәqiqә
510 dәqiqә
35 dәqiqә

31 Dәridә yara әmәlә gәtirәn ZM hansılardır?

•

Zoman, fosgen
İprit, luyuzit
Forgen, sianid turşusu
Vxqaz, zarin
Zarin, iprit

32 Güclü tәsir edici zәhәrlәyici maddә(GTZM) hansıdır?

•

SiES
Xlor
İprit
Zarin
Bizet

33 Fosgen havadan 3,5 dәfә ağırdırsa sәngәrdә mühafizә olunmaq mümkündürmü?

•

uyğundur
yox
Mümkündür
Ola bilәr

mәslәhәtdir

34 Ümumzәhәrlәyici maddәlәr hansılardır?

•

Zoman, fosgen
Sianid turşusu, xlorsian
Vxqaz, zarin
Iprit, luyuzit
Zarin, iprit

35 Fosgen vә sianid turşusu hansı tip kimyәvi növünә aiddir?

•

Dözümlü
Davamsız
Davamlı
Gec mәhv olan
Tez mәhv olan

36 Siniriflicedici ZMlәr hansılardır?

•

Zoman, fosgen, difosgen
Vxqaz, zarin, zoman
Forgen, sianid turşusu
İprit, zoman, Bizet
Zarin, iprit, zoman

37 Bioloji zәdәlәnmә ocağı nәdir?

•

Dağıntılar baş verәn insan, heyvan vә bitki tәlәfatıolan, yer bioloji vә kimyәvi zәhәrlәnmәyә mәruz qalan
әrazidir.
Bioloji silahın tәtbiqi nәticәsindә külli miqdarda insan, heyvan vә bitki tәlafatı baş versin, yoluxan
xәstәliklәr yayılan әrazi;
Bioloji silah tәtbiq olunan dağıntılar olan, yanğınlar baş verәn әrazidir;
Bioloji silahın tәtbiqi nәticәsindә bioloji, kimyәvi zәhәrlәnmә baş verәn әrazidir;
Güclü dağıntılar yanğınlar, partlayışlar baş verәn yer bioloji maddәlәrlә zәhәrlәnәn әrazidir;

38 Bioloji zәdәlәnmә ocağının yaranmasına hansı bakterioloji vasitәlәr sәbәb ola bilәr?

•

Viruslar vә sianit turşusu
Bakteriya, viruslar, göbәlәklәr, mikroblar
Bakterioloji vә kimyәvi vasitәlәr
Mikroblar, rikketsilәr vә zoman
Göbәlәklәr vә Bizat qazları

39 Bakterioloji silahın tәsirindәn yaranmış zәdәlәnmә ocağında hansı xәstәliklәr yayıla bilәr?

•

Tif, şәkәr xәstәliyi, zob, dabbaq
Taun, vәba,tif, tulyaramiya, kulexoradka
Astma, vәba, tif, göbәlәk xәstәliyi
Ağciyәr iltihabı, mәdә xorası, qaraciyәr iltihabı
Bronxit, angina, tif, kulexoradka

40 Bakterioloji silahın tәsirindәn heyvanlar arasında hansı xәstәliklәr yayıla bilәr?

•

Sibir xorası, dabbaq, şәkәr xәstәliyi
Quş qripi, donuz qripi, sibir xorası, vәba

•
Sibir xorası, vәba vә qripp
Donuz qripi, tif, dabbaq
Quş qripi, zob, mәdә xorası

41 Elektromaqnit impulsu – qısa müddәtli, lakin güclü cәrәyan vә gәrginlik yaradaraq nәyә tәsir edir?

•

Mobil telefonlar şәbәkәlәrinә
Rabitә vә avtomatik idarәetmә sisteminә
Yüksәk gәrginlikli enerji sisteminә
Qısa vә uzun dalğalı radiostansiyalara
Ultra dalğalı radiostansiyalara

42 Elektromaqnit impulsundan mühafizә nәyә әsaslanır?

•

Radioaparatların mühafizә sisteminә
Avtomatik sistemlәrin yerlә әlaqәsinә
Qoruyucu avtomat tәrtibata
İdarәetmә sisteminin qoruyucu tәrtibatına
Mobil sistemlәrin avtonot quruluşuna

43 Elektromaqnit impulsu canlı orqanizmә hansı yolla tәsir göstәrir?

•

Komputer vә televizordan istifadә etdikdә.
Avtomatik idarәetmә sistemi ilә birbaşa әlaqәdә olduqda;
Mobil telefonlardan istifadә zamanı;
Dozimetrik cihazlardan istifadә olunduqda;
Radiometrik cihazlardan istifadә olunarkәn;

44 Çox tәhlükәli radiaktiv çirklәnmә zonasında zamandan asılı olaraq radiasiya sәviyyәsi nә qәdәrdir?

•

R=800R/s D∞=4000R
R>800R/s D∞=4000R
R>700R D∞=4000R
R=700R D∞=4000R
R=800R D∞=4000R

45 Radiaktiv zәhәrlәnmәnin mәnbәyi nәdir?

•

Radioaktiv maddәlәr
Nüvә parçalanması mәhsulu vә bölünmәyәn yanacaq materialları
α, β vә γ şüaları
Neytron – proton seli
Radioaktivlәşmiş torpaq

46 Vaxtın 7 dәfә artması radioaktiv zәhәrlәnmәni neçә dәfә azaldır?

•

15 dәfә
10 dәfә
5 dәfә
6 dәfә
3 dәfә

47 Әrazinin radioaktiv zәhәrlәnmә dәrәcәsi nәdәn asılıdır?

•

Torpağın tәrkibindәn
Partlayışın gücündәn

•

Partlayışın növündәn
Partlayışdan olan mәsafәdәn
Yerin relyefindәn

48 Әrazinin radioaktiv zәhәrlәnmәsi hansı sәviyyәdәn başlayır?

•

2,5 R/S
0,5 R/S
1,5 R/S
2 R/S
0,1 R/S

49 24 kal/sm2 işıq impulsu mühafizә olunmayan insanlarda hansı tәsir yaradır?

•

İnsanlara tәsiri nәzәrә alınmazdır
Birinci dәrәcәli yanıq
İnsanlara tәsir etmir
İnsanlarda ikinci dәrәcәli yanıq
İnsanlarda tәsiri cüzidir

50 Birinci dәrәcәli yanıq zamanı dәridә nә baş verir?

•

Bozarma
Qızartı
Göynәmә
Göyәrmә
Qaralma

51 İkinci dәrәcәli yanıq zamanı dәridә nә baş verir?

•

Dәridә yanıq әmәlә gәlir
Dәridә suluqlar әmәlә gәlir
Dәridә qaralma baş verir
Dәridә qızartı baş verir
Dәridә göynәmә baş berir

52 Nüvә partlayışının enerjisinin tәqribәn neçә %i zәrbә dalğasına sәrf olunur?

•

50%
40%
30%
20%
65%

53 Zәrbә dalğasının tәsir müddәti nә qәdәr ola bilәr?

•

2530 san
1520 san
510 san
1012 san
37 san

54 Zәrbә dalğasında sıxılma fazası ilә boşalma fazasının kәsişdiyi yerdә tәzyiq nә qәdәr ola bilәr?

•

3
0

•

10
5
1

55 Gücü 20 kt olan nüvә partlayışından zәrbә dalğası 1 km mәsafәni hansı vaxta qәt edir?

•

5 san
2 san
1 san
3 san
7 san

56 Gücü 3 kt olan nüvә partlayışından zәrbә dalğası 1 km mәsafәni hansı vaxta qәt edir?

•

5 san
0,5 san
2 san
1 san
3 san

57 Gücü 3 kt olan nüvә partlayışından zәrbә dalğası 3 km mәsafәni hansı vaxta qәt edir?

•

8 san
3 san
2 san
5 san
7 san

58 Nüvә silahının partlama növlәri hansılardır?

•

yüksәklikdә h= 20 km, havada h= 15km, yerüstü , yeralti, sualti, suüstü.
yüksәklikdә H≥ 10 km, havada H=10km, yer üstü, yer altı, su altı;
yüksәklikdә h≤ 10 km, havada h=10km, yer üstü, su üstü, su alti;
yüksәklikdә h< 10 km, havada h≤ 10km, yerüstü, yeralti, suüstü;
yüksәklikdә h> 15 km, havada h≤ 10km, yerüstü , yeralti, suüstü, sualti;

59 İşıq şüalanması nәdir?

•

Nüvә partlayışı zamanı meydana çıxan od kürәsinin lazer vә roentgen şualarının selidir.
Nüvә partlayışı zamanı meydana çıxan od kürәsinin saçdığı gözә görünәn, ultrabәnövşәyi vә infraqırmızı
şüalanma selidir.
Nüvә partlayışı zamanı meydana çıxan od kürәsinin saçdığı γşüalarıdır.
Nüvә partlayışı zamanı meydana çıxan gözәgörünmәz şüalar dalğasıdır.
Nüvә partlayışı zamanı meydana çıxan od kürәsindәn әtrafa yayılan adi bәnövşәyi işıq şüası selidir.

60 Kimyәvi zәdәlәnmә ocağında dәriyә düşmüş iprit damcıları onun alt qatına hansı müddәt әrzindә
keçir?

•

10 dәqiqәdәn
7 dәqiqәdәn
5 dәqiqәdәn
3 dәqiqәdәn
8 dәqiqәdәn

61 Kimyәvi zәdәlәnmә ocağının yaranmasına bizet necә tәsir göstәrir?

•

Әrazidә canlılar arasında qripp xәstәliyi güclәnir.
Әrazidә canlılara psixomimotiq tәsir güclәnir;
Әrazidә canlılarda dәrizöhrәvi yaralar әmәlә gәtirir;
Әrazidә canlılar arasında boğulmalar güclәnir;
Әrazidә canlılar arasında sinir sisteminin iflici güclәnir;

62 Kimyәvi zәdәlәnmә ocağında SiES qazı necә tәsir göstәrir?

•

Әrazidә canlılar arasında rikketsiinin yayılması güclәnir.
Әrazidә canlılara qıcıqlandırıcı tәsir güclәnir;
Әrazidә canlılarda boğucu tәsir güclәnir;
Әrazidә canlılarda dәrizöhrәvi yaralar әmәlә gәtirir;
Әrazidә canlıların sinir sisteminin iflicini güclәndirir;

63 Kimyәvi zәdәlәnmә ocağında davamlılığına görә zoman vә zarin hansı tәsirә malikdir?

•

Qeyrimüәyyәn – namәlum
Davamıuzunmüddәtli
Davamsızqısa müddәtsiz
Müddәtsiznamәlum
Müddәtliqeyrimüәyyәn

64 Kimyәvi zәdәlәnmә ocağında davamlılığına görә fosgen vә difosgen hansı tәsirә malikdir?

•

Qeyrimüәyyәn – namәlum
Davamsızqısa müddәtli
Davamlıuzun müddәtli
Müddәtsiznamәlum
Müddәtliqeyrimüәyyәn

65 Kimyәvi silah nәdir?

•

Kütlәvi qirğın silahidir vә kimyәvi maddәlәrin tәtbiqi ilә yaranan vә az tәsir edәn silah növüdür.
Kütlәvi qırğın silahlarından biridir, zәhәrlәyici maddәlәr vә onları daşıyan vasitәlәrdәn ibarәtdir;
Adi qırğın silahlarından biridir, zәdәlәyici tәsirә malikdir, uzun müddәt tәsir edir;
Güclü tәsirli maddәlәri әtrafa yayan vasitәlәr, zәhәrlәyici tәsiri olan maddәlәrdir;
Kütlәvi qırğın silahlarından biridir, zәhәrlәyici vә radiaktiv tәsir edәn silah növüdür;

66 İnsan orqanizminә tәsirinә görә zәhәrlәyici maddәlәr neçә qrupa bölünür?

•

3
7
6
5
4

67 Davamlığına görә zәhәrlәyici maddәlәr neçә növ olur?

•

6
2
3
4
5

68 Kimyәvi silah tәtbiq olunan әrazi neçә zonaya bölünür?

•

6
2
3
4
5

69 Kimyәvi zәdәlәnmә ocağı nәyә deyilir?

•

GTZMin tәtbiqi zamanı güclü dağıntılar vә maddi sәrvәtlәr mәhv olsun insan, bitki vә heyvan tәlәfatı
olsun.
Kimyәvi silahın tәtbiqi vә ya güclü tәsirli zәhәrli maddәlәrinin yayılması nәticәsindә külli miqdarda
insan, heyvan vә bitki tәlәfatı baş versin;
Kimyәvi silahın tәtbiqi zamanı qurğular dağılsın,insan bitki vә heyvan tәlәfatı olsun әrazi radioktiv vә
kimyәvi zәhәrlәnmәyә mәruz qalması;
Kimyәvi silah tәtbiq olsun vә bioloji tәsir baş versi, insan tәlafatı olsun;
Kimyәvi silahın tәtbiqi zamanı dağıntılar, partlayışlar baş versin, qurğular dağılsın hәmcinin insan, bitki
vә heyvan tәlәfatı olsun;

70 Kimyәvi zәdәlәnmә ocağında fosgen vә difosgen necә tәsir göstәrir?

•

Әrazidә canlılar arasında malyariya xәstәliyi artır.
Әrazidә canlılara boğucu tәsir güclәnir;
Әrazidә canlılar arasında dәrizöhrәvi yaralar әmәlә gәtirir;
Әrazidә canlılar arasında psixomimotiq tәsir güclәnir;
Әrazidә canlılar arasında sinirpataloji tәsir güclәnir;

71 Kimyәvi zәhәrlәnmә ocağı nәdir?

•

GTZMin tәsirindәn tәkcә bitgilәr zәrәr çәkәn әrazidir
Zәhәrlәyici vә GTZMin tәsiri nәticәsindә әhali, heyvanlar vә bitkilәr zәrәr çәkmiş әrazidir
GTZMin tәsiri nәticәsindә әhali vә bitgilәr zәrәr çәkmiş әrazidir
Zәhәrlәyici maddәnin tәsiri nәticәsindә әhali vә heyvanlar zәrәr çәkmiş әrazidir
Zәhәrlәyici maddәlәrdәn tәkcә heyvanlar zәrәr çәkәn әrazidir

72 Mülki әleyhiqazların sazlığının yoxlanması üçün hansı kimyәvi maddәdәn istifadә edilir?

•

İprit
Xlorpikrin
Fosgen
Xlor
Ammonyak

73 Sülh dövründәki FHlar hansılardır?

•

hidrosferin vәziyyәtinә dәyişmәsi, nüvә silahının tәtbiqi, yer sürüşmәsi, zәlzәlә, su basma.
metrolojı, arqometroloji, nәqliyyat, sәnaye, tәbii, ekoloji, sosial, siyasi, iqtisadi;
metroloji, bioloji, silahların tәtbiqi, sәnaye, nәqliyyat, tәbii, ekoloji, hәrbisiyasi;
arqometroloji, kimәvi silahın tәtbiqi, tәbii, bakterioloji, texnoloji, hәrbi, sәnaye,
nüvә silahın, adi qırğın silahların tәtbiqi, su basma, tәbii, sәnaye, metroloji nәqliyyat;

74 Sosial xarakterli FH necә baş verә bilәr?

•

istehsal yüksәlmir, durğunluq baş verir, yaşayış hәddi qane etmәyәndә.
әhalinin istehsal gücü tükәnir, insanlar arası münasibәtlәrdә qaydaqanunlara riayәt edilmәdikdә;
insanlarin işә müinasibәti dәyişir, nümayışa çıxır, iqtisadi tәlәblәr irәli sürüldüldükdә;

insanlar arası münasibәtlәrdә psixoloji gәrginlik yaranır, istehsal rejimi pozulduqda istehsaldan gәlәn
gәlir işçilәr arasında düzgün bölünmәlidir;
әhalinin istehsal gücü tükәnir, istehsal yüksәlmir vә tәminat artmayanda;

75 Sosial xarakterli hadisәlәrә hansılar aiddir?

•

İqtisadi böhranların sosial hәyata tәsirinin kәskinlәşmәsi vә s.
Sosial narazılıqların gәrginlәşmәsi;
Әhalinin banklarda qalan әmanәtin verilmәmәsi;
İqtisadi qanunların düzgün tәdbiq edilmәmәsi;
Sosial yardımların gecikdirilmәsi vә ya verilmәmәsi;

76 Hәrbi xarakterli münaqişәnin yaranmasında әsas sәbәb nәdir?

•

Siyasәtdә ikili münasibәtlәrin tәsiri ilә әdalәtsiz olmaq.
Daxili böhran, siyasi hegemonluq vә ona imkanın olması;
Güclünün gücsüzә tәcavüzә;
Әrazi hәrisliyi, qәsbkarlıq, aclıq;
Yeni silah növünün sınaqdan çıxarılması;

77 Tәbii fәlakәtlәr hansılardır?

•

Sel axınları, radioaktiv vә kimyәvi zәhәrlәnmәlәr.
Su hadisәlәri, zәlzәlә, qasırğalar, vulkanlar, quraqlıq, leysan, yağışlar;
Sel axınları, partlayışlar, zәlzәlә, vulkanlar;
Sel axınları, radioaktiv zәhәrlәnmәlәr, zәlzәlәlәr, quraqlıq;
Sel axınları, kimyәvi zәhәrlәnmәlәr, zәlzәlәlәr;

78 Fövqladә hallar nәyә deyilir?

•

Sәnaye vә texnogen qәzaları zamanı yaranan zәdәocaqlarına deyilir.
Tәbii fәlakәtlәr, texnogen qәzalar, sosialsiyasi, hәrbi, iqtisadi, siyasi xususiyyәtli amillәr nәticәsindә
yaranmış vәziyyәtә deyilir;
Tәbii fәlakәtlәr nәticәsindә yaranmış vәziyyәtә deyilir;
Kütlәvi qırğın silahlarının tәtbiqi zamanı yaranmış vәziyyәtә deyilir;
Güclü yanğınlar nәticәsindә yaranmış vәziyyәtә deyilir;

79 Baş vermә sahәlәrinә görә FHlar necә tәsnif olunur?

•

Meşәdә, dağda, tarlada, kәnddә.
Tikintidә, nәqliyyatda, mәişәtdә, istehsalatda;
Metroda, avtomobillәrdә, tәyyarәdә, gәmilәrdә;
Şәhәrdә, qәsәbәdә, kәnddә, rayonda, idarәdә;
Gәmidә, dәnizdә, havada, evdә, kosmosda;

80 FHlar Küll halında neçә yerә bölünür?

•

5
2
3
4
6

81 Fövqaladә hadisәlәri cәm halında hansı növlәrә bölmәk olar?

•

Texnogen, mәişәt, ekoloji.

•

Münaqişәli vә münaqişәsiz;
Münaqişәli, tәbii;
Münaqişәsiz, texnoloji;
Mәişәt, hәrbi, siyasi;

82 Münaqişәli fövqәladә hadisәlәr hansılardır?

•

Milli vә dini münaqişәlәr vә siyasi dözümlük
Terrorizm, tugyan edәn cinayәtkarlıq
Hәrbi toqquşmalar, tәtil
Ekstremist siyasi mübarizә, sosial әdalәt
Sosial partlayışlar, sosial durğunluq

83 Münaqişәsiz fövqәladә hadisәlәri hansılardır?

•

Mәişәt xarakterli hadisәlәr
Tәbii, texnogen, ekolojı
Müharibәlәr, subasmalar, uçqunlar
Texnogen hadisә, qәzalar, ildırım
Ekoloji xarakterli hadisәlәr, epidemiya

84 Mәişәt xarakterli fövqәladә hadisәlәri hansılardır?

•

Elektrik cәrәyanın tәsirindәn qәza, sunami
Qaz partlaması, yanğın, qazdan boğulma, zәhәrlәnmә
İlan sancması, әqrәb sancması, qaz partlaması, yanğın
Qazdan boğulma, zәhәrlәnmә, zәlzәlә
Suda batmaboğulma, vulkan püsgürmәsi

85 Zәdәlәnmә ocaqlarında dağıntılar xarakterinә görә neçә qrupa bölünür?

•

6
4
3
2
5

86 Şiddәtli fırtına külәyin hansı sürәtindә yaranır vә nә baş verir?

•

1015 m/san yüngül tikintilәri xeyli zәdәlәyir
2630 m/sanağacları kökündәn çıxarır, binaları uçurur
19520 km/saat gәmilәrin sahilә atılması
6 bal gücündә dalğada kiçik gәmilәrin batması
13,014,5 m/san ağacları kökündәn çıxarır dalğalar sahili basır

87 Tektonik zәlzәlә әsasәn harada baş verir?

•

Nüvә ilә mantiya qatı arasında,
Yer qabığının dәrinliklәrdә litosfer tavalarda;
Yer qabığının üst qatında biosferdә;
Mantiyada baş verәn hadisәdir;
Nüvәdә baş verәn hadisәdir;

88 Uçqun zәlzәlәlәri nәdәn әmәlә gәlir?

•

Uçub tökülәn mәdәn boşluğunda

•

Yeraltı karst boşluqlarından
Yeraltı mәdәn boşluqlarından
Termal sular yatağında
Boğucu qazlar oyuğunda

89 Vulkan püskürmәsi zamanı odlu maye (lava) hansı sürәtlә yayılır?

•

50 km/saat
30 km/saat
20 km/saat
25 km/saat
40 km/saat

90 Obyektin zәdәlәnmә ocaqları nәdir?

•

Hәr hansı bir qәza zamanı әrazidә yerlәşәn zәdәlәnmәyә mәruz qalmış insanların
Qәza nәticәsindә, zәdәlәnmәyә mәruz qalan insanların vә obyektlәrin yerlәşdiyi әrazidir;
Obyektdә qәzanın baş verdiyi vә onun tәsir әrazisidir;
Obyektdә qәza zamanı insanların mәhv olduğu vә digәr dağıntı әrazisidir;
Hәr hansı bir fәlakәt zamanı, zәdәlәnmәyә mәruz qalan yerlәrdә obyektlәrin dağıldığı әrazidir;

91 Bioloji xarakterli FH necә baş verә bilәr?

•

Әraziyә epidemiyaların, virusların, kimyәvi maddәlәrin dağılması, vәrәm ilә;
Әrazidә epidemiyaların, virusların, müxtәlif xәstәliklәrin yayılması ilә;
Müxtәlif xәstәliklәrin yayılması, maddәlәrin dağılması, adamların tәlәf olması ilә;
Viruslarınn, müxtәlif xәstәliklәrin yayılması, maddәlәrin dağılması vә yanğın ilә;
Әraziyә kimyәvi maddәlәrin dağılması, müxtәlif xәstәliklәrin yayılması, tif ilә;

92 . FHla1r tәsnif edәrkәn tәlәf olunanların sayına görә necә xarakterizә olunur?

•

Yüngül, ağır, katostrafik, böhranlı,meşә әtraflı, әvәzolunmaz.
Yüngül, orta ağırlıqlı, ağır, cox ağır katastrofik, böhranlı, әvәzolunmaz;
Yüngül, ağır, katostrafık, kәnd daxili, şәhәr daxili, respublika miqyaslı;
Orta ağırlıqlı, katostrafık, böhranlı, şәhәr daxili, regional vә katastrofik;
Yüngül, әvәzolunmaz, böhranlı, regional, dәhşәtli, ölkә miqyaslı;

93 Nәticәlәrin miqyasına görә FHlar necә tәsnif olunur?

•

Lokal, yerli vә qlobal, obyekt daxili, siyasi xarakterli FH.
Lokal, obyekt miqyaslı, yerli, regional, milli vә qlobal FH;
Lokal, obyekt miqyaslı, yerli,şәhәr daxili, iri miqyaslı FH;
Yerli vә qlobal, regional, milli obyekt daxili, lokal FH;
Lokal vә milli, regional daxili, şәhәr daxili, ölkә miqyaslı FH;

94 Tәbii fәlakәtlәr nәyә deyilir?

•

Onun nәticәsindә әhalinin kütlәvi köçürülmәsi vә insanların mәhv olması baş verir.
Onun nәticәsindә әhalinin vә tәsәrrüfat obyektlәrinin normal hәyat fәaliyyәti pozulur, maddi sәrvәtlәr
mәhv olunur;
Onun nәticәsindә xeryli әhalinin vә tәsәrrüfat (iqtisadiyyat) obyektlәrinin normal fәaliyyәti pozulur,
insanların zәdәlәnmәsi baş verir;
Onun nәticәsindә tәsәrrüfat obyektlәri dağılır vә insanlar zәdәlәnir;
Onun nәticәsindә maddi sәrvәtlәr mәhv olur vә insanların normal hәyat fәaliyyәti pozulur;

95 Sәnaye qәzaları nәdir?

•

Obyektin işinin qәflәtәn dayanması, vә qurğuların dağılması vә insanlann mәhv olması ilә nәticәlәnsin.
Obyektin işinin qәflәtәn dayanması nәticәsindә binaların, qurğulann vә başqa avadanlıqların sıradan
çıxması, dağılması vә insanların zәdәlәnmәsi baş verәn.
Obyektin işinin yavaşyavaş dayanması nәticәsindә binaların,qurğuların vә başqa avadanlıqların
dağılmalsı vә insanların zәdәlәnmәsi baş versin.
Obyektin işinin qәflәtәn dayanması vә insanlann zәdәlәnmәsi ilә nәticәlәnәn
Obyektin işinin qәflәtәn dayanması vә insanlann zәdәlәnmәsi ilә nәticәlәnәn qәzalar.

96 Texnogen xarakterli FHar nәyә deyilir?

•

Tәyyarәdә, dәnizdә, yeraltı şaxtalarda, metroda, BiZet qazlarının istifadәsindәn baş verәn FH.
Nәqliyyatda, mәişәtdә vә sәnayedә baş verәn FH;
Avtomobildә, tәyyarәdә, motroda vә nüvәsilahının tәtbiqi nәticәsindә әmәlә gәlәn FH;
Gәmidә, qatarda, obyektlәrdә vә kimyәvi silahın tәtbiqindәn baş verәn FH;
Sәnayedә, nәqliyyatda, qatarda ehtimal olunan, hәmçinin pirogel, hapalm vә qırmızı fosforun tәdbiqindәn
yaranan FH;

97 Zәlzәlә yer kürәsinin әsasәn hansı hissәsindә (qatında) baş verir?

•

Tәkcә mantiyada baş verir
Yer qabığında vә mantiyada
Mantiyada, nüvәdә
Nüvәdә, yer qabığında
Nüvәdә baş verir

98 Vulkanik zәlzәlәlәr nәdәn әmәlә gәlir?

•

Yeraltı qazlardan büruzә çıxmasından
Vulkan püskürmәsindәn
Yeraltı nüvә partlayışından
Yealtı parçalanmalardan
Yeraltı çatlardan

99 Sualtı zәlzәlә vә vulkan püskürmәsi hansı tәsirlә sәciyyәlidir?

•

Yerüstü çatlar
Sunami
Yüksәk dalğalar
Subasma
Sürüşmә

100 Ekoloji xarakterli FH necә baş verir?

•

Meşәlәrin, dәnizlәrin bioloji tәsirә mәruz qalması, yanması, göllәrin quruması ilә.
Әrazidә suyun, dәnizlәrin, bitki örtüyünün, meşәlәrin mәhv olması;
Әrazidә suyun, sәnayemüәssisәlәrinin qәzaya uğraması, azon dәliyi;
Sәnaye müәssisәlәrinin qәzaya uğraması, kimyәvi zәhәrlәnmә;
Bitki örtüyünün mәhv olması, meşәlәrin yanması vә mәişәt qәzaları;

101 Ekoloji böhran hansı hadisәlәrin tәsirindәn yaranır?

•

Günәşdә baş verәn hadisәlәrdәn, ay tutulmasından
Qlobal quraqlıqla su hövzәlәrinin qurumasından, meşәlәrin qıralmasından
Qlobal istilәşmә ilә daşqınlar, sürüşmәlәr
Әhatәli meşә yanğınları, aclıqdan
Yerin maqnetudasının kәskin dәyişmәsi, günәşin uzun müddәtli batması

102 12,5 bal gücündә külәyin tәsirindәn әn çox hansı binalar dağılır?

•

Dәniz sahillәri vә bәndlәr, tәmir zavodları
Samanpalçıq tikililәr vә daş binalar
Dәmirbeton binalar
Daş binalar vә yeraltı qurğular
Dәnizdә dalğaların hündürlüyü 15,5 metrә çatır

103 Texnogen gәza zamanı әn çox zәrәr çәkәn kimlәrdir?

•

mәktәblilәr vә tәlәbәlәr
sanitar mühafizә әrazisindә qanunsuz mәskunlaşmış әhali
şәhәr әhalisinin bir qismi
fәhlәlәr vә texniki işçilәr
mühәndis  texniki işçilәr

104 Zәlzәlә vә vulkan püskürmәsindәn sonra hansı hadisәlәr baş verir

•

Göylәrdә ildırım çaxması
Şәlalәlәr, süni göllәr, çayların mәcarәdәn çıxması
Dağlar, tәpәlәr, sünü boşluqlar yaranır
Dәrin çatlarda çayların yaranması
Yer sәthindә yanğınların yaranması

105 Hәrbi mәnşәli FHlar hansılardır?

•

Zarın, Zoman, iprit tipli kimyәvi silahın, müxtәlif yandırıcı maddәlәrin, sәnaye qәzalarının nәticәsilә FH
lar
Nüvә, kimyәvi, bakteoroloji vә adi qırğın silahların tәtbiqi ilә әlaqәdar FH
Zәlzәlә, Nüvә vә kimyәvi silahların tәtbiqi ilә әlaqәdar FHlar
Bakterioloji, bioloji vә kimyәvi silahların tәtbiqi, vulka püskürmәsi, FHlar
Zәrbә dalğası, işıq şüalanması, kütlәvi yanğınlar, hәmçinin qlobal quraqlığın tәsiri ilә әlaqәdar FHlar

106 Zәrbә dalğası nәdir?

•

Partlayış mәrkәzindәn hәr tәrәfә zәif sürәtlә yayılan hava, su qarışığıdır.
Partlayış mәrkәzindәn hәr tәrәfә sәs sürәtindәn güclü sürәtilә yayılan, sıxılmış hava (torpaq, su)
qarışığıdır;
Partlayış mәrkәzindәn hәr tәrәfә sәsdәn zәif sürәtlә yayılan haya qarışığıdır;
Partlayış mәrkәzindәn hәr tәrәfә işiq sürәtilә yayılan sıxılmış hava qarışığıdır;
Partlayış mәrkәzindәn hәr tәrәfә yayılan torpaq vә hava qarışığıdır;

107 İzafi tәzyiqin miqdarından asılı olaraq insanlar neçә növdә zәdә alırlar?

•

6
4
3
2
5

108 FHda hansı dağıntı dәrәcәlәri mövcüddur?

•

Tam, cox güclü, güclü, zәif, orta.
Tam, güclü, orta, zәif;
Tam, cox güclü, zәif, az;
Güclü, orta, zәif, daha zәif;

Tam, orta, zәif, çox güclü;

109 Nüvә silahının hәdәfә çatdırmaq üçün hansı vasitәlәrdәn istifadә olunur?

•

Raketlәrdәn vә tanklardan, tüfәng vә tapançalardan.
Raketlәrdәn, tәyyarәlәrdәn, sualtı qayıqlardan, gәmilәrdәn, peyklәrdәn;
Raketlәrdәn, tәyyarәlәrdәn, avtomobillәrdәn vә tanklardan;
Raketlәrdәn, artilleriya toplarından, avtomobillәrdәn, fuqaslardan;
Raketlәrdәn, gәmilәrdәn, avtomobillәrdәn, avtomatlardan;

110 Zәrbә dalğasının tәsiretmә müddәti nәdәn asılıdır?

•

Әrazinin relyefindәn.
Nüvә silahının gücündәn;
Nüvә silahının növündәn;
Nüvә silahının tәdbiq növündәn;
Nüvә partlayışı epimәrkәzindәn;

111 Nüvә silahının zәdәlәyici amillәri hansılardır?

•

Zәrbә dalğası, nüfuz edici radiasiya, elektromaqnit impulsu, zәlzәlә, torpaq sürüşmәsi.
Zәrbә dalğası, işıq şüalanması, nüfuzedıcı radıasiya, radiaktiv zәhәrlәnmә, elektromaqnit impuls;
Zәrbә dalğası, işıq şüalanması, nüfuz edici radiasiya, bioloji zәhәrlәnmә;
Zәrbәdalğası, işıqşualanması, elektromaqnit impulsu, kimyәvi zәhәrlәnmә;
Zәrbә dalğası, işiq şüalanması, yerin radiaktiv zәdәlәnmәsi, epidemiya;

112 Zәrbә dalğasının neçә fazası olur?

•

7
2
3
4
5

113 Mümkün dagılma әrazisi neçә zonaya bölünür?

•

6
2
3
4
5

114 Beynәlxalq ölçü vahidlәri sistemindә aktivlik vahidi olaraq nә qәbul edilmişdir?

•

C/kq
Bekkerel
Qrey, ber
Rad, parçalanma/dәq sm2
Rentgen/saat

115 Beynәlxaq sistemdә udulan dozanın vahidi nәdir?

•

rentgen/san
C/kq
Bekkerel
Qrey

rentgen/saat

116 Zәhәrlәnmәni proqnozlaşdırmaq üçün ilkin mәlumat hansılardır?

•

Observasiya vә karantin sәnәdlәri
Nüvә partlayışının vaxtı, növü vә gücü, külәyin sürәti
Nüvә partlayışının koordinatları, külәyin istiqamәti
Partlayışın növü vә gücü, havanın şaqulu hәrәkәti
Orta külәyin istiqamәti vә sürәti

117 Radioaktivlik nәdır?

•

Kimyәvi maddәlәrin parçalanması zamanı ayrılan enerjidәn istifadә qabiliyyәtidir.
Bir sıra kimyәvi elementlәrin atomlarının nüvәlәrinin özözünә parçalanması vә bu zaman şüa buraxması
qabiliyyәtidir;
Bir sıra kimyәvi birlәşmәlәrin parçalanması vә şüa buraxması qabiliyyәtidir;
Bәzi maddәlәrin şüa buraxmaqla sabitlәşmәsidir;
Kimyәvi reaksiya zamanı ayrılan yeni maddәlәrin şüa buraxma qabiliyyәtidir;

118 Şüalanmanm növlәri hansılardır?

•

γ, n, l, e, R
α, β, γ, n
γ, β, R, P
α, β, e, lazer
α, n, γ, p

119 Radiaktiv şüalanmalar nәyә malik deyillәr?

•

Qoxuya, dada, hiss olunmağa, süzülmәyә, hüceyrәlәri zәdәlәmәyә
Qoxuya, rәngә, dada, gözlә görünmәyә
Qoxuya, hiss olunmağa, buxarlanmağa, tәsir etmәyә
Rәngә, iyә, gözlә görünmәyә, mayelәşmәyә, xәstәlik törәtmәyә
Dada, görünmәyә, iyә, qatılaşmağa, qana tәsirә

120 Yerin radiaktiv maddәlәrlә zәhәrlәnmәsinin sәbәblәri aşağıdakılardan hansılardır?

•

Törәmә radiaktivlik vә partlayış radiasiyasına qoşulmayan nüvә tutumunun hissәlәri, izafi tәzyiq
Parcalanmadan әmәlә gәlәn mәhsullar, törәmә radiaktivlik, partlayış mәhsulları, bölünmәyәn nüvә
tutumunun hissәlәri
Parcalanmadan әmәlә gәlәn mәhsullar vә toztorpaq qarışığı, alov kürәsi, işıq şüalanması
Törәmә radiaktivlik, bölünmәyәn mәhsullar, suhava qarışığı, zәrbә dalğası
Partlayış reaksiyasına qoşulmayan nüvә tutumunun hissәlәri vә protonlar

121 Radiasiya sәviyyәsi nәdir?

•

γ – şüaların buraxdığı şüanın miqdarı ilә ölçülәn radiasiya gücüdür.
Radiaktiv zәhәrlәnmiş zonada 0,71m hündürlükdә olan şüalanma sәviyyәsidir;
0,7m hündürlükdә ölçülәn radiasiya sәviyyәsidir;
1m hündürlükdәn olan dozanın sәviyyәsidir;
Partlayış reaksiyasına qoşulmayan nüvә tutumunun hissәlәri vә protonlar;

122 Güclü cirklәnmә zonasında zamandan asılı olaraq radiasiya sәviyyәsi nә qәdәr edir?

•

D∞=240800 r, P₁s=60180 r/s, P₁₀s=1 r/saat
D∞=4001200 r, P₁s=80240 r/s, P₁₀s=5 r/saat

•
D∞=2001100 r, P₁s=40220 r/s, P₁₀s=3 r/saat
D∞=290950 r, P₁s=30210 r/s, P₁₀s=4 r/saat
D∞=3001000 r, P₁s=50200 r/s, P₁₀s=2 r/saat

123 Zәif çirklәnmә zonasında zamandan asılı olaraq radiasiya sәviyyәsi nә qәdәr edir?

•

D∞=20200 r, P₁s= 660 r/s, P₁₀s=0,42 r/s
D∞=40400 r, P₁s= 880 r/s, P₁₀s=0,5 r/s
D∞=30200 r, P₁s=440 r/s, P₁₀s=0,40 r/s
D∞=40200 r, P₁s=770 r/s, P₁₀s=0,32 r/s
D∞=30180 r, P₁s= 550 r/s, P₁₀s=0,44 r/s

124 Nüvә zәdәlәnmәdağıntı ocağı izafi tәzyiqin, hansı gücündәn başlayaraq yaranır?

•

0,25 kqq/sm²– 25 kPadan artıq
0,1 kqq/sm² – 10kPadan artıq
0,2 kqq/sm² – 20 kPadan artıq
0,3 kqq/sm² – 30 kPadan artıq
0,15 kqq/sm² – 15 kPadan artıq

125 Nüvә zәdәlәnmә ocağının yaranmasına işıq süalanması necә tәsir edir?

•

Yeraltı yanğınlarla birgә izafi tәzyiq yüksәlir
Tәktәk vә әhatәli yanğınlar
Tәktәk yanğınlar vә dağıntılar
Әhatәli yanğınlar vә radiaktiv zәhәrlәnmә
Yanğınlarla birgә sürüşmәlәr

126 Tam dağıntılar zamanında izafi tәzyiq vә ya zәlzәlә gücü nә qәdәrdir?

•

D< 40 k Pa, zәlzәlә gücü 78 bal
D> 50 k Pa, zәlzәlә gücü 1112 bal
D=50 k Pa, zәlzәlә gücü 1011 bal
D< 50 k Pa, zәlzәlә gücü 910 bal
D> 40 k Pa, zәlzәlә gücü 89 bal

127 Güclü dağıntılar zamanında izafi tәzyiq vә ya zәlzәlә gücü nә qәdәrdir?

•

D< 50 k Pa, zәlzәlә gücü 910 bal
D= 50 ÷ 30 kPa, zәlzәlә gücü 910 bal
D= 30 ÷ 50 kPa, zәlzәlә gücü 1112 bal
D= 30 ÷ 50 kP, zәlzәlә gücü 89 bal
D= 30 ÷ 50 kP, zәlzәlә gücü 910 bal

128 Orta dәrәcәli dağıntılar zonasında izafi tәzyiq vә ya zәlzәlә gücü nә qәdәrdir?

•

D< 30 k Pa, zәlzәlә gücü 78 bal
D= 30 ÷ 20 kPa, zәlzәlә gücü 78 bal
D= 20 ÷ 30 kPa, zәlzәlә gücü 1011 bal
D= 30 ÷ 50 kPa, zәlzәlә gücü 78 bal
D= 20 ÷ 30 kPa, zәlzәlә gücü 910 bal

129 Zәif dağıntılar zonasında izafi tәzyiq vә ya zәlzәlә gücü nә qәdәrdir?

•

< 20 k Pa, zәlzәlә gücü 56 bal

•

= 10 ÷ 20 kPa, zәlzәlә gücü 56 bal
= 20 ÷ 30 kPa, zәlzәlә gücü 78 bal
= 10 ÷ 20 kPa, zәlzәlә gücü 78 bal
= 10 ÷ 20 kPa, zәlzәlә gücü 910 bal

130 Radiasiyadan çox tәhlükәli çirklәnmә zonası hansı rәnglә işarә olunur?

•

Sarı
Qara
yaşıl
Qonur
Mavi

131 Neytron bombasının nüfuzedici radiasiyasının tәsir dairәsi eyni güclü nüvә silahının tәsir
dairәsindәn neçә dәfә artıqdır?

•

4.5 dәfә
2 dәfә
3 dәfә
4 dәfә
3.5 dәfә

132 γ  şüalarından başqa dıgәr şüalar üçün udulan dozanın sistemdәn kәnar ölçü vahidi nәdir?

•

Rentgen/saat, zibert
Rentgen vә rad
Rad vә zibert
Qrey, bэr vә rad
Rentgen, R/saat

133 Rentgen nәdir?

•

l sm3 quru havada normal şәraitdә 2 milyard cüt ion әmәlә gәtirәn γ  şüaların selinә deyilir.
1sm3 quru havada normal şәraitdә 2 milyard (2,08·109) cüt ion әmәlә gәtirәn γşüaları vә neytron selinә
deyilir;
l sm3 quru havada normal şәraitdә 2 milyard (2,08·109) cüt ion әmәlә gәtirәn γşüalarına vә proton selinә
deyilir;
l sm3 quru havada normal şәraitdә 2 milyard cüt ion әmәlә gәtirәn pozitron selinә deyilir;
l sm3 quru havada normal şәraitdә 2 milyard cüt ion әmәlә gәtirәn β şüalar selinә deyilir;

134 İnsanların nüfuzedici radiasiya tәsirindәn aldığı dozaya görә neçә dәrәcәli şüa xәstәliyi
mövcuddur?

•

6
4
2
3
5

135 Sülh dövründә atom tәhlükәli obyektlәrin әtrafında yaşayan әhalinin aldığı tәhlükәsiz şüalanma
dozası 1 ildә nә qәdәrdir?

•

50 rentgen
0,5 rentgen
2 rentgen
5 rentgen

15 rentgen

136 Radiaktiv çirklәnmә zonasında insanlar hansı ionlaşdırıcı şüaların zәdәlәyici tәsirinә mәruz
qalırlar?

•

α, proton, neytron
β, γ, α vә neytron
β, α, pozitron
β, pozitron, neytron
β, γ, proton

137 Tәhlükәli cirklәnmә zonasında zamandan asılı olaraq radiasiya sәviyyәsi nә qәdәrdir?

•

D∞=1200R P₁=200R P₁₀=15 R
D∞=12004000R P₁=240800R/s P₁₀ =15R/s
D∞=4000R P₁=900R/s P₁₀=15 R/s
D∞=4000R P₁=100R P₁₀=15 R/s
D∞=12004000R P₁=100R P₁₀=15 R

138 İşıq şüalanması zamanı әrazinin yanğın zonaları necә olur?

•

Tam yanğınlar, tәkbir yanğınlar.
Ucqunlarda közәrmә vә tüstülәmә, әhatәli yanğınlar, tәktәk yanğınlar;
Tәkbir yanğınlar, yeraltı yanğınlar;
Ucqunlarda közәrmә vә tüstülәmә, başdanbaşa yanğınlar;
Әrazi yanğınları, tәkbir yanğınlar;

139 Nüfuzedici radiasiya nәdir?

•

Nüvә partlayışı anında әtrafa yayılan gözә görünmәyәn vә pozitron selidir.
Nüvә partlayışı anında partlayış yerindәn әtrafa yayılan gözә görünmәyәn γşüaları vә neytron selidir;
Nüvә partlayışı anında partlayış yerindәn әtrafa yayılan gözә görünәn γşüaları vә proton selidir;
Nüvә partlayışı anında әtrafa yayılan neytronlar selidir;
Nüvә partlayışı anında әtrafa yayılan işıq şüaları selidir;

140 Nüfuzedici radiasiyanın tәrkibi nәdir?

•

α, β, γ şüalanma seli
γ  şüalanma vә neytron seli
αβ şüalanma seli
βγ seli
β  şüası vә neytron seli

141 Nüfuzedici radiasiya әsasәn nәyә tәsir edir?

•

Canlıların işlәtdiyi әhtaclara vә silaha
Canlı orqanizmә vә bitki örtüyünә
İnsanlarla birlikdә tikintilәrә
Heyvanlarla birlikdә meşәlәrә
Flora ilә faunaya vә dağlara

142 Nüfuzedici radiasiyanın canlı orqanizmdә yaratdığı tәsir necә adlanır?

•

Respirativ xәstәlik
Şüa xәstәliyi

•
Baş gicәlәnmә xәstәliyi
Tәnginәfәslik xәstәliyi
Astma xәstәliyi

143 Nüfuzedici radiasiyanın tәsirindәn neçә dәrәcәli şüa xәstәliyi yarana bilәr?

•

2
4
5
3
6

144 Nüfusedici radiasiya hansı mәsafәdә tәsir göstәrir?

•

275 mә dәk
200 mә dәk
250 mә dәk
280 mә dәk
290 mә dәk

145 Hansı müxtәlif sıx vә qalın materiallardan keçәrkәn nüfuzedici radiasiya öz tәsirini 2 dәfә
azaldır?

•

qurğuşun 10 mm.
polad 2,7 sm;
beton  5 sm;
ağac– 40 sm;
torpaq 20 sm;

146 Bakterioloji silahın әn qorxulu cәhәti nәdir?

•

Müalicәnin qeyri müәyyәn effektliyi
Terroristin әlinә düşmәsilә tәdbiqi
Tez vә effektli aşkar edilmәsi
Tәsir әrazisinin gec aşkar edilmәsi
Tәsirә mәruz qalmanın gizli inkişaf dövrü

147 Әl ilә fırladılan ventilyasiya rejimindә sığınacaqdakı xidmәtçi işçilәrә saatda neçә m3 hava
verilir?

•

6 m3
10 m3
8 m3
9 m3
7 m3

148 İki mәrtәbәli taxtlar olduqda RӘDin hündürlüyü әn azı nә qәdәr olmalıdır?

•

2,5m
1,75m
1,85m
2m
2,15m

149 Örtülü sәngәrin tikintisi neçә mәrhәlәdә yerinә yetirilir?

•

5
2
1
3
4

150 Radiasiyadan mühafizә qabiliyyәtini hansı düsturla hesablamaq olar?

•

Kzәif =25d•h2.
Kzәif =2h/d;
Kzәif =2h/3d;
Kzәif =2h/2d;
Kzәif =2h/4d;

151 Mühafizә qurğusu bir neçә inşaat materialından tikildikdә mühafizә qabiliyyәtini hansı düsturla
hesablamaq olar?

•

Kzәif=K₁•K₂•K
Kzәif=K₁•K₂•••Kn
Kzәif=K₀•K₁•K₂••Kd
Kzәif=(K₁•K₂)+dy/h
Kzәif = K·K·K/h;

152 Mühafizә xassәsinә görә qurğuları neçә yerә bölünür?

•

6
3
4
2
5

153 Teztikilәn sığınacaqların tikilmә müddәti nә qәdәrdir?

•

Şәhәrlәrdә 24 saat, kәnddә 10 saat.
Şәhәrlәrdә 24 saat, kәnddә 48 saat;
Şәhәrlәrdә 12 saat, kәnddә 24 saat;
Şәhәrlәrdә 48 saat, kәnddә 24 saat;
Şәhәrlәrdә 10 saat, kәnddә 24 saat;

154 Sığınacaqda ventilyasiya sistemi neçә rejimdә işlәyir?

•

5 vә ya 6.
2 vә ya 3;
3 vә ya 4;
1 vә ya 2;
4 vә ya 5;

155 Sığınacaqda yerlәşәn bölmәlәrin ümumı sahәsi neçә m2 dan az olmamalıdır?

•

55m2dan.
75m2dan;
70m2dan;
65m2dan;
60m2dan;

156 İnsanlar yerlәşәn sığınacaq otaqlarında izafi tәzyiq nә qәdәr olmalıdır?

•

1 kqq/sm2 – 100 kPa
0,5 kqq/sm2 – 50 kPa
0,3 kqq/sm2 – 30 kPa
0,2 kqq/sm2 – 20 kPa
0,6 kqq/sm2 – 60 kPa

157 Süzücü әlehqazlardan istifadә edilmәsindә neçә bağlayıcıdan istifadә edilir?

•

1
3
4
5
2

158 Fәrdi mühafizә vәsitәlәri (FMV) nә üçündür?

•

Nüfuzedici radiaiyadan vә işıq şüalanmasından mühafizә olunmaq.
Orqanizmin daxilindә, dәrinin sәthinә vә alt paltara radioaktiv, kimyәvi zәhәrlәyici vә bakterial
vasitәlәrin düşmәsinin qarşısını almaq;
Kimyәvi maddәlәrin orqanizmә keçmәsinin qarşısını almaq;
Radioaktiv maddәlәrin orqanizmin daxilinә keçmәsinin qarşısını almaq;
Әhalinin işıq şüalanmasından mühafizә tәşkil etmәk;

159 Meşә yanğınlarının söndürülmәsi üsullarını göstәrin ?

•

kombinәlәşmiş üsulla vә köpüklә, odsöndürücü kimyәvi mәhlulla, yanğını su ilә söndürmәklә,
yanğını(alovu) boğmaqla;
kombinәlәşmiş üsulla, süni yanğının әmәlә gәtirilmәsi, köpüklә, xüsusi kimyәvi maddәlәrlә, su ilә, ayrıcı
xәtlәrin yaradılması ilә, yanğını boğmaqla vә yanğına(alova) torpaq tökmәklә;
kombinәlәşmiş üsulla, süni yanğının әmәlә gәtirilmәsi, yanğının su vә köpüklәsöndürülmәsi, xәndәklәrin
yaradılması, su ilә doldurulması, yanğını boğmaqla vә yanğına(alova) torpaq tökmәklә;
sudan istifadә etmәklә köpük әmәlә gәtirәn kimyәvi maddә ilә, xәndәyin su ilә doldurulması, ayrıcı
xәtlәrin yaradılması ilә, yanğını boğmaqla vә yanğına(alova) torpaq tökmәklә;
kombinәlәşmiş üsulla, yanğını su ilә söndürmәklә, ayrıcı xәtlәrin yaradılması ilә, yanğını boğmaqla vә
yanğına(alova) torpaq tökmәklә;

160 Tәbii fәlakәt vә qәzalar nәticәsindә әmәlә gәlәn vәziyyәti nәzәrә alaraq hansı növ bәrpa işlәri
nәzәrdә tutulur ?

•

әsaslı(tam), vacibliyinә görә әsassız.
hissәhissә, müvәqqәti, әsaslı kapital;
tәcili, ikincidәrәcәli, müvәqqәti;
qısamüddәtli, tәcili, әsaslı(tam);
uzunmüddәtli, qısamüddәtli, tez;

161 Şәhәrin küçәlәrindә binaların dağılması nәticәsindә hansı uçqunlar әmәlә gәlir ?

•

zәif
tam
güclü
orta
hissәhissә

162 Bütöv vә tam dağıntılar әrazisindә hansı növ yanğın әmәlә gәlir ?

•

közәrmә vә tüstülәnmә
yanğın әmәlә gәlmir
bütöv yanğın
hissәhissә tәk
yerli hissә hissә

163 Obyektdә işin dayanıqlığını yüksәltmәyin әn vacib amillәri hansılardır ?

•

 Obyektlәrin mühafizәsi, xәbәrdarlıq siqnalları ilә tәmin edilmәsi.
 fәhlә vә qulluqçuların mühafizәsi, mühafizә qurğuları ilә tәmin edilmәsi;
 әhalinin mühafizәsi, bәlәdiyә idarәlәri ilә tәmin edilmәsi;
 MM qәrargahının mühafizәsi, avadanlıqlarla tәmin edilmәsi;
 MM dәstәlәrinin mühafizәsi, tibb avadanlıqları ilә tәmin edilmәsi;

164 İlk tibbi yardım kimlәrә göstәrilir ?

•

tәşfişә düşmüş insanlara.
arteryal qanaxması olan zәdәlәnmişlәrә;
kontuziya olmuş insanlara;
şokda olmuş insanlara;
yorğun halında olan insanlara;

165 Zәdәli insanlara jqut qoyularkәn hansı mәlumatlar qeyd edilib, qoyulması vacibdir ?

•

yaralının vәziyyәti haqqında.
vaxt, tarix vә hәkimin soyadı;
zәdәlinin adı, soyadı vә atasının adı;
zәdәlәdiyi yer;
zәdәsinin ağırlıq dәrәcәsi;

166 Stasionar tәmizlәmә mәntәqәlәrindә, tam sanitar tәmizliyi keçmәk üçün nә qәdәr vaxta neçә
nәfәr insan nәzәrdә tutulur ?

•

 12 saata – 1400 insan
 10 saata – 800 insan
 12 saata – 800 insan
 10 saata – 500 insan
 10 saata – 1000 insan

167 Zәrәrsizlәşdirmә mәntәqәsindә hansı müddәt әrzindә neçә kq geyimlәr, ayaqqabılar vә FMV
dezinfeksiya, dezaktivasiya vә deqazasiya edilir ?

•

 10 saata – 600 – 800 kq
 10 saata – 500 – 1000 kq
 14 saata – 500 – 1000 kq
 10 saata – 300 – 600 kq
 12 saata – 800 – 1200 kq

168 Radiasiyanın hansı sәviyyәsindә xüsusi palatkalarda qida mәhsullarının hazırlanmasına icazә
verilir ?

•

3 r/s – qәdәr
5 r/s – qәdәr
8 r/s – qәdәr
4 r/s – qәdәr

10 r/s – qәdәr

169 Dezaktivasiya nәdir ?

•

 zәhәrlәnmә yerlәrindә texnikadan istifadә edilmәsi vә zәhәrsizlәşdirilmәsi.
 zәhәrlәnmiş әrazidә obyektlәrdәn, paltarlardan, su, әrzaq mallarından, texnikadan radiaktiv maddәlәrin
(RM) tәmizlәnmәsi;
 zәhәrlәnmiş әşyaların zәhәrlәrdәn tәmizlәnmәsi vә parçalanmasıdır;
 zәhәrlәnmәnin sürәtlә baş vermәsi vә zәhәrlәnmәnin ağır olması;
 zәhәrlәnmiş yerlәrdә iş aparan MM dәstәlәrinin paltarlarının zәhәrsizlәşdirilmәsi;

170 Deqazasiya nәdir ?

•

 әrazinin vә obyektin zәhәrlәnmә dәrәcәsi oraya düşәn zәhәrlәyici maddәlәrin miqdarından asılıdır.
 әrzaq malları, su, texnika, nәqliyyat, müxtәlif әşya vә obyektlәrin sәthindәn zәhәrlәyici maddәlәrin
tәmizlәnmәsi, yaxud zәrәrsizlәşdirilmәsi;
 davamsız zәhәrlәyici maddәlәrin yol verilmәyәn sәthlәrdәn ayrılması;
 güclü tәsirli zәhәrlәyici maddәlәrin insanlara, heyvanlara, bitkilәrә vә әtraf mühitә zәhәrlәyici tәsiri;
 ZMin dayanıqlığı, yәni insanlara vә heyvanlara göstәrdiyi zәhәrlәyici tәsirin müddәti;

171 Әhalinin vә hәrbilәşmәmiş dәstәlәrinin şәxsi heyәtinin mühafizә mәsәlәlәrini hәll etmәk üçün
MM sistsmindә hansı laboratoriya yaradılır ?

•

 güclü tәsirli zәhәrli vә radioaktiv maddәlәrin, hәm dә baakterioloji vasitәlәrin tәyin edilmәsi üçün
radiometriya vә kimyәvi MM laboratoriyası(GTZM, RM vә BV).
 MM laboratoriyası – radiometrik vә kimyәvi – onun tәyinatı: Әrazidә radioaktiv vә zәhәrlәyici
maddәlәrin miqdarının müәyyәn edilmәsi vә növlәrinin dәqiqlәşdirilmәsi;
 bakterioloji vasitәlәr, radioaktiv vә zәhәrlәyici maddәlәrin tәyin edilmәsi, müxtәlif növ analizlәrin
aparilması üçün bakterioloji, radiometriya vә kimyәvi MM laboratoriyası (ZM, RM, BV);
 bakterioloji vasitә vә radioaktiv maddәlәrin tәyin edilmәsi, müxtәlif növ analizlәrin aparılması üçün
bakterioloji vә radiometriya MM laboratoriyası (RM vә BV);
 bakterioloji vasitә vә zәhәrlәyici maddәlәrin tәyin edilmәsindә müxtәlif növ analizlәrin aparılması üçün
bakterioloji vә kimyәvi laboratoriya(ZM ,BV);

172 Radiasiyanın hansı sәviyyәsindә açıq әrazidә qidanın hazırlanmasına icazә verilir ?

•

 4 r/s –qәdәr
 1 r/s –qәdәr
 3 r/s –qәdәr
 2 r/s –qәdәr
 5 r/s –qәdәr

173 Obektlәrdә hansı kәşfiyyat qrupları yaradılır ?

•

 kinoloji kәşfiyyat.
 radiasiya, mühәndis, yanğın kәşfiyyatı;
 radiasiya, meteroloji kәşfiyyat;
 mühәndis, hidrodinamik kәşfiyyat;
 yanğın akustik kәşfiyyat;

174 Dezinfeksiya nәyә deyilir ?

•

 zәhәrlәyici vә bakterial zәhәrlәnmә ocaqlarının deqazasiyası vә mәhv edilmәsi.
 müxtәlif yolxucu xәstәliklәri yayan hәşarәtlәrin mәhv edilmәsi;
 gәmricilәr tәrәfindәn yayılmış müxtәlif yolxucu xәstәliklәrin mәhv edilmәsi;
 xәstә heyvanlar arasında yayılmış batulizm vә vәba xәstәliklәrin mәhv edilmәsi;
 taun vә vәba tipli yolxucu xәstәlik yaymış mikroblarış dezinfeksiya olunması vә mәhv edilmәsi;

175 Nәqliyyat zәrәrsizlәşdirmә mәntәqәsindә neçә saat müddәtinә vә hansı miqdarda nәqliyyat
vasitәsini xüsusi mәhlullar vasitәsi ilә deqazasiya etmәk mümkündür ?

•

 12 saata  50 yük maşını;
 10 saata  30 yük maşını;
 12 saata  30 yük maşını;
 10 saata  40 yük maşını;
 8 saata  40 yük maşını;

176 Deqazasiya hansı üsullarla aparılır ?

•

 mexaniki, fiziki vә toksikoloji;
 mexaniki, fiziki vә kimyәvi;
 fiziki, kimyәvi vә bakterioloji;
 mexaniki, fiziki vә radioaktiv;
 mexaniki, fiziki vә adi üsulla;

177 Dezinseksiya nәdir ?

•

 bu, yolxucu xәstәlik mәnbәyi olan hәşaratların mәhv edilmәsi;
 hәşaratların, kәnd tәsәrrüfatı ziyanvericilәrinin fiziki, kimyәvi vә bioloji üsullarla mәhv edilmәsi;
 bu, yolxucu xәstәlik törödicilәrinin fiziki üsulla mәhv edilmәsi;
 bu, yolxucu xәstәliki yayan gәmiricilәrin bioloji üsulla mәhv edilmәsi;
 bu, yolxucu xәstәlik törödicilәrinin kimyәvi üsulla mәhv edilmәsi;

178 Deratizasiya nәdir ?

•

 insan vә heyvanların bakterioloji vasitәlәrdәn mühafizәsi üçün aparılan üsuldur.
 yolxucu xәstәliklәri yayan gәmiricilәrin mәhv edilmәsi;
 yolxucu xәstәliklәri yayan hәşaratların mәhv edilmәsi;
 radioaktiv maddәlәrdәn insanların zәhәrlәnmәmәsi üçün әrazidәn tәmizlәnmәsi;
 ZM lә insanların vә heyvanların zәhәrlәnmәsinin qarşısını almaq üçün zәrәrsizlәşdirmә üsulları;

179 Alışma ehtimalına görә inşaat materialları hansı qruplara bölünür ?

•

alışmayan, alovlanan vә oda davamlı;
alışmayan, çәtin alışan vә alışan;
alışmayan, әriyәş vә alışan;
çәtin alışan, alışmayan vә ya әriyәn;
alışan, alışmayan vә әriyәn;

180 Qәza xilasetmә işlәri, hansı mәqsәdlә aparılır ?

•

 insanları xilas etmәk, zәdәlilәrә yardım göstәrmәk vә onların şәhәrkәnarı bölgәyә köçürülmәsini tәmin
etmәk.
 insanları xilas etmәk vә zәdәlәnmiş insanlara yardım göstәrmәk, qәzaların mәhdudlaşdırılması, bәrpa
işlәri üçün şәrait yaratmaq;
 insanların xilası vә xilasetmә işlәri üçün şәrait yaratmaq;
 zәdәlәnmiş insanlara yardım göstәrmәk, qәzaların qarşısını almaq, mühәndis qurğularında bәrpa işlәrinә
başlamaq;
 zәrәrçәkmişlәrә ilk tibbi yardımı göstәrmәk, onların tәhlükәsiz rayonlara köçürülmәsini tәşkil etmәk;

181 Tәxirә salınmaz qәza bәrpa işlәri hansı mәqsәdlә aparılır ?

•

 bakterioloji kәşfiyyatı aparılması üçün şәrait yaratmaq vә tәmin etmәk.
 xilasetmә işlәrin tәşkili vә icrası üçün şәrait yaratmaq, tәhlükәsizliyi tәmin etmәk tәdbirlәrinin tәtbiqi;

 radiasiya kәşfiyyatı aparılması üçün şәrait yaratmaq vә tәmin etmәk;
mühәhdis kәşfiyyatı aparılması üçün şәrait yaratmaq vә tәmin etmәk;
 kimya kәşfiyyatı aparılması üçün şәrait yaratmaq vә tәmin etmәk;

182 Bir növbәdә zәrәrsizlәşdirmә dәstәsi nә qәdәr sahәni zәrәrsizlәşdirә bilәr ?

•

 450 m²
 350 – 600 m²
 250 m²
 300 m²
 500 m²

183 Nәqliyyat vasitәlәrini zәrәrsizlәşdirmә mәntәqәsindә su şırnağı vasitәsi ilә hansı sayda yük
maşınlarını dezaktivasiya etmәk olar ?

•

 12 saata – 50 yük maşını
 10 saata – 30 yük maşını
 12 saata – 30 yük maşını
 10 saata – 40 yük maşını
 8 saata – 40 yük maşını

184 Radiasiyanın hansı sәviyyәsindә, dezaktivasiya olunmuş vә nәmlәşdirilmiş әrazidә, eyni zamanda
dezaktivasiya edilmiş bağlı mәnzildә qida hazırlanmalıdır ?

•

17 r/s çox
6 r/s çox
4 r/s çox
3 r/s çox
12 r/s çox

185 Radiasiyanın hansı sәviyyәsindә açıq әrazidә vә açıq mühafizә qurğularında qida qәbuluna icazә
verilir ?

•

 7 r/s qәdәr
 5 r/s qәdәr
 1 r/s qәdәr
 3 r/s qәdәr
 8 r/s qәdәr

186 Radiasiyanın hansı sәviyyәsindәn başlayaraq dezaktivasiya olunmuş vә nәmlәşdirilmiş әrazidә,
yaxud xüsusi tәchiz olunmuş nәqliyyatda vә qurğularda әrzaq qәbul edilir ?

•

10 r/s
7 r/s çox
12 r/s çox
6 r/s çox
9 r/s çox

187 Әleyhiqazlar neçә növә ayrılır?

•

1
2
3
4
5

188 Әleyhiqazlar nәyi mühafizә edir?

•

tәnәffüs orqanlarini üzvülәrini vә gözlәri.
tәnәffus üzvülәrini, gözlәri, üzün dәrisini;
tәnffüs orqanlarini, üzvülәrini;
gözlәri, üzü vә boyun nahiyәsi;
üzü, tәnәffüs üzvülәrini;

189 Dәm qazından qorunmaq üçün әlavә olaraq nәdәn istifadә olunur?

•

Respiratorlardan, R2 vә SB1 süzgәclәrindәn.
hopqolid patronundan;
Fәrdi mühafizә vasitәlәrindәki süzgәcdәn;
Respiratorlardakı membranadan;
Әleyhiqazlardakı bağlayıcılardan (klapanlardan);

190 Tibbi fәrdi mühafizә vasitәlәri neçә növ vasitәlәrdәn ibarәtdir?

•

3
7
8
5
4

191 QP5 әleyhiqazında neçә bağlayıcı quraşdırılıb?

•

5
3
2
1
4

192 QP5әleyhiqazında nәfәs alma yolunda neçә bağlayıcı quraşdırılıb?

•

5
1
2
3
4

193 QP5 әleyhiqazında nәfәs vermә yolunda neçә bağlayıcı quraşdırıla bilәr?

•

5
2
1
3
4

194 QP5 әleyhiqazı hansı qaz növünü udub saxlaya bilmir?

•

Etan qazını.
Dәm qazını;
Karbon qazını, etilen qazını;
Etilen qazını;
Propan qazını;

195 Tәnәffüs üzvülәrinin mühafizә vasitәlәri neçә ölçüdә buraxılır ?

•

6
5
3
4
2

196 QP5 әleyhiqazının eynәklәrinin tәrlәmәsinә qarşı nә etmәk lazımdır?

•

Gözlüyә duru yağ vurmaq
Tәrlәmәyәn plyonkadan istifadә etmәk;
Gözlüyü teztez silmәk;
Gözlüyә sabun sürtmәk;
Gözlüyә qliserin sürtmәk

197 Uşağı mühafizә kamerası neçә yaşınadәk uşaqlar üçün nәzәrdә tututlub?

•

3
1.5
1
5aylıq
2

198 Respiratorlar nәdәn mühafizә edir?

•

Zәrbә dalğasından
Müxtәlif növ tozlardan
Adi toz maddәlәrindәn
Kәskin iydәn
Aerozol halındakı maddәlәrdәn

199 QP7 m әleyhiqazının üzlük hissәsinә nә әlavә edilib?

•

Qromofon
Membrana
Diktofon
Mikrofon
Maqnitafon

200 Sadә mühafizә vasitәlәri nәfәs üzvülәrinin nәdәn mühafizә edir?

•

İşıq şüalanmasından
Radioaktiv tozlardan vә bakterialardan
Radioaktiv tozlardan
Kimyәvi maddәlәrdәn
Kimyәvi, bakterial vasitәlәrdәn

201 Fәrdi sarğı paketindә neçә döşәkçә olur?

•

5
2
3
1
4

202 Kimya әleyhinә fәrdi paket nә üçündür?

•

Dәri sәthinin derozosiya edilmәsi üçün
Dәri sәthinin ZM, BM vә RM çirklәnmәsizamon qismәn sanitariya tәmizliyi
Dәri sәthinin ZM tәmizlәmәk üçün
Dәri sәthinin BM tәmizlәmәk üçün
Dәri sәthinin RM tәmizlәmәk üçün

203 Antidotlar nә üçündür?

•

Dәridә yanıqlara müsbәt tәsir edәn mәhluldur
Zәhәrli maddәlәrin tәsirinin qarşısını alan vә ya zәiflәdәn hәblәrdir
Radioaktiv maddәlәrin tәsirini zәiflәdәn hәblәrdir
Dәri sәthinә düşәn ZMri zәrәrsizlәşdirir
Orqanizmә tәsir edәn ZMin qarşısını alır

204 Sürücü әleyhiqazların istifadә edilmәsinә, havada oksigenin miqdarı neçә %dәn çox olduqda
icazә verilir?

•

20%
18%
10%
5%
15%

205 Yaşlı әhalinin mühafizәsi üçün hansı әleyhqazlardan istifadә olunur?

•

QP7V, PDF2D
QP5, QP5m, QP7V, QP7VM
PDF7, PDFD, PDF2S, PDF2D
QP5, PDF7
QP5m, PDFD

206 Tibbi fәrdi mühafizә vasitәlәri hansılardır?

•

Fәrdi dәrman qutusu, Fәrdi sarğı zәrfi, bint, yod
Fәrdi dәrman qutusu, Kimya әleyhinә zәrf, Fәrdi sarğı zәrfi, bint
Fәrdi dәrman qutusu, Kimya әleyhinә zәrf, yardımçı zәrf, Şpristyubik
Fәrdi dәrman qutusu, Kimya әleyhinә zәrf, Bakteriya әleyhinә zәrf
Fәrdi dәrman qutusu, Yardımçı zәrf, Fәrdi kimyadan mühafizә zәrfi

207 Dәrini mühafizә edәn vasitәlәr hansılardır?

•

Ümumqoşun mühafizә dәsti, yüngül mühafizә kostyumu, respiratorlar
Ümumqoşun mühafizә dәsti, yüngül mühafizә kostyumu, yardımcı vasitәlәr
Ümumqoşun mühafizә dәsti, yüngül mühafizә kostyumu, kimya әleyhinә zәrf
Ümumqoşun mühafizә dәsti, yüngül mühafizә kostyumu, әleyhqaz
Ümumqoşun mühafizә dәsti, yüngül mühafizә kostyumu, mühafizә kamerası

208 Apteçkada şpris tyubik nә ilә doldurulur?

•

Yanığa qarşı
2% promedol
1% promedol
3% promedol

Ağrıkәsici

209 Respiratorlar hansılardır?

•

İD1, RU67, DP5V
ŞB1, PRK, RU67, R2
ŞB1, QP5, QP5M
ŞB1, PDF2,5, PDF2D
RU67, QP5, DP22V

210 Fәrdi mühafizә vasitәlәri tәsnif edildikdә neçә növә ayrılır?

•

6
3
4
2
5

211 Tәnәffüz üzvlәrini mühafizә vasitәlәri hansılardır?

•

Oksigenli tәcridedici әlehiqazlar, İP4 tәcridedici әlehiqazlar, İP6 tәcridedici әlehiqazlar.
Süzgәcli – tәcridedici әleyhiqazlar, respiqatorlar;
FR süzgәclәri, RP patronları, Zepestoklar vә ŞB – lәr;
Ümumqoşun mühafizә dәstlәri, Yüngül xarakterli mühafizә dәstlәri, Adi mühafizә vasitәlәri vә dәstlәri;
Uşaq әleyhiqazları, Uşaqlar üçün tәcridedici әlehiqazlar, Sәnaye әlehiqazları;

212 Şәhәrdәn kәnar zona nәdir?

•

Tam dağıntı zonası sәrhәdindәn qәbul mәntәqәsinәdәk olan әrazi.
Güclü dağıntı әrazi sәrhәdindәn dövlәt sәrhәdinә qәdәr olan әrazi;
Şәhәrin sәrhәdindәn dövlәt sәrhәdinә qәdәr olan әrazi;
Katastrofik subasma әrazindәn şәhәrdәn kәnar zonaya qәdәr olan әrazi;
Sürüşmә әrazisindәn dәmiryolu qovşağına qәdәr olan әrazi;

213 Köçürülәn әhali harada yerlәşdirilir?

•

Metrolarda vә avtobuslarda
Evlәrdә, ictimai binalarda, çadırlarda
Yataqxanalarda, kitabxanalarda, mәktәblәrdә
Yataqxanalarda, kitabxanalarda, mәktәblәrdә
D/Y vaqonlarında vә yol keçidlәrindә

214 Köçürmә zamanı piyada kalonların orta hәrәkәt sürәti nә qәdәr olmalıdır?

•

6 km/saat
4 km/saat
3 km/saat
2 km/saat
5 km/saat

215 Piyada kalonların hәrәkәti zamanı kimlәr getmәlidir?

•

yataq xәstәlәri.
gәnclәr;
qocalar;
qadınlar;

uşaqlar;

216 Piyada kalonların hәrәkәti zamanı ilk istirahәt harada verilir?

•

Adamlar tәlәb edәndә.
Aralıq evakuasiya mәntәqәsindә;
Şәhәrdәn kәnarda;
Adamlar yorulanda;
Kalonna rәisi әmr edәndә;

217 Әleyhqazlar nәyi mühafizә edir?

•

bәdәnin dәri sәthini.
tәnәffüs orqanlarını, gözlәri vә üzü;
burunu vә çәnәni;
gözü vә qulaqları;
alını vә yanaqları;

218 Tәyinatına görә mühafizә qurğuları hansı tәsnifata bölünür?

•

bioloji vә bakteryoloji vasitәlәrin qorunması üçün.
idarәetmә mәntәqәsi vә әhalinin mühafizәsi üçün;
әrzaq mәhsullarını vә kәnd tәssәrüfatı mәhsullarını qorumaq üçün;
әhalinin vә iri buynuzlu malqaranı qorumaq üçün;
idarә etmә mәntәqәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin qorunması üçün;

219 Sığınacaqda ventilyasiya sistemi neçә rejimdә nәzәrdә tutulur?

•

6 vә ya daha artıq.
2 vә ya 3;
3 vә ya 4;
4 vә ya 5;
5 vә ya 6;

220 Sığınacaqda otaqların hündürlüyü әn çoxu neçә metr olmalıdır?

•

3.97
3,5m
3,7m
3,8m
3,9m

221 Binaların hündürlüyü neçә metr olduğu halda onlardan sığınacaq kimi istifadә olunur?

•

1,90 m.
1,85 m;
1,87 m;
1,88 m;
1,89 m;

222 Sığınacaqda idarәetmә mәntәqәsi nә üçün nәzәrdә tutulur?

•

tәlәbәlәr üçün.
rәhbәr heyәt vә MM qәrargahı üçün;
tibbi dәstәlәr üçün;
kәçfiyyat dәstәlәri üçün;

bәlәdiyyә işçilәri üçün;

223 Yaranmış vәziyyәtdәn asılı olaraq әhalinin köçürülmәsi hansı qaydada aparılır?

•

mәhәllәmәhәllә köçürmә.
ümumi vә qismәn köçürmә;
tәktәk köçürmә;
qismәn köçürmә;
ailәlәrlә köçürmә;

224 Ümumi köçürmә zamanı kimlәr köçürülür?

•

tәqaüdçü yaşlı kişi vә qadınlar.
sәfәrbәrlik vәsiqәsi olan şәxslәrdәn (onlar hәrbi komissarlığa getmәlidirlәr), elәcә dә köçürülmәsi qeyri
mümkün sayılan xәstәlәrdәn vә onlara xidmәt edәn tibbi heyәtdәn başqa bütün әhali köçürülür;
sәfәrbәrlik vәsiqәsi olan şәxslәr;
ağır xәstәlәr vә onlara xidmәt edәn tibbi heyәt;
yaşlı vә tәnha insanlar;

225 Qismәn köçürülmә zamanı kimlәr köçürülür?

•

ali mәktәb tәlәbәlәrini, onların professormüәllim heyәtini.
әmәk qabiliyyәti olmayan, habelә istehsal vә xidmәt sahәlәrindә işlәmәyәn әhali köçürülür;
әmәk qabiliyyәti olmayan lakin, istehsalatda çalışan insanlar;
sağlam, gәnc oğlan vә qızlar;
istehsalat vә ticarәtlә mәşğul olan insanlar;

226 Dozimetrik nәzarәt nәdәn ibarәtdir?

•

MM dәstәlәrinә nәzarәtdәn ibarәtdir;
şualanma vә radioaktiv zәhәrlәnmә dәrәcәsinә nәzarәtdәn ibarәtdir;
bakterialoji zәhәrlәnmәyә nәzarәtdәn ibarәtdir;
kimyәvi kәşfiyyat cihazına nәzarәtdәn ibarәtdir;
zәhәrlәnmә ocaqlarına nәzarәtdәn ibarәtdir;

227 R2d respiratoru neçә saat әrzindә fasilәsiz mühafizәni tәmin edir?

•

5
4
1
2
3

228 Tibbi fәrdi mühafizә vasitәlәri nә üçündür?

•

sülh dövründә zәdәli insanlara yardım göstәrmәk üçündür.
fövqәladә hallar zamanı zәdәlәnmiş adamların profilaktikası vә onlara tibbi yardım göstәrmәk üçündür;
köçürmә zamanı insanların hәrarәtini ölçmәk üçündür;
fövqәladә hallar baş verdikdә epidemiyanın qarşısını almaq üçündür;
insanlardan qan götürüb analiz etmәk üçündür;

229 Әleyqazın geyinilmә ardıcıllığı necәdir?

•

nәfәs alıbvermәk, gözü açıbyumaraq, әleyhqazı geyinmәk.
nәfәsi daraltmaq, gözlәri yummaq, әlehqazı çantadan çıxarıb geyinmәk, nәfәsi buraxmaq, gözlәri açmaq;
nәfәs almaq, gözlәri açaraq, әleyhqazı çantadan çıxarıb geyinmәk;

nәfәs almaq, gözlәri açaraq, әleyhqazı geyinmәk, nәfәsi buraxmaq;
gözlәri açaraq, nәfәsi buraxmaq, әleyhqazı çantadan çıxarıb geyinmәk;

230 Fәrdi mühafizә vasitәlәri hansılardır?

•

әrzaq mәhsullarının zәrәrsizlәşdirilmәsi.
tәnәffüs üzvlәrini, dәrini vә tibbi mühafizә vasitәlәri;
sığınacaqlar, sadә daldanacaqlar vә respiratorlar;
evakuasiya, nәqliyyat vasitәlәri ilә köçürmә;
әrzaq mәhsullarının mühafizәsi;

231 R2d respiratoru kimlәr üçün nәzәrdә tutulub?

•

işçilәr üçün.
uşaqlar üçün;
böyüklәr üçün;
tәlәbәlәr üçün;
fәhlәlәr üçün;

232 Sığınacaqda toz әleyhinә süzgәclәrin tәyinatı nәdir?

•

Sığınacağa verilәn havanı yoluxucu xәstәlikdәn tәmizlәmәk;
Sığınacağa verilәn havanı radioaktiv tozdan tәmizlәmәkdir;
Sığınacağa verilәn havanı kimyәvi tozdan tәmizlәmәk;
Sığınacağa verilәn havanı bakterialoji vasitәdәn tәmizlәmәk;
Sığınacağa verilәn havanı hәşaratlardan tәmizlәmәk;

233 Müasir radiasiya әleyhinә daldanacaqlarda havasorucu tәrtibat nә üçündür?

•

işlәnmiş havanı sığınacaqda uyğunlaşdırmaq üçün;
işlәnmiş havanı sığınacaqdan kәnar etmәk üçün;
işlәnmiş havanı sığınacaqda saxlamaq üçün;
işlәnmiş havanı sığınacaqdan geri qaytarmaq üçün;
işlәnmiş havanı sığınacaqdan kәnar etmәmәk üçün;

234 Sığınacaqda havapaylayıcı tәrtibat nә üçündür?

•

çirkli havanı sığınacaqdan çıxarmadan tәmizlәmәk üçün;
tәmiz havanı sığınacağın otaqlarına vermәk üçün;
tәmiz havanı sığınacağın otaqlarına vermәmәk üçün;
tәmiz havanı sığınacağın otaqlarından çıxarmaq üçün;
çirkli havanı sığınacaqda bir yerә toplamaq üçün;

235 Әhalinin FHda mühafizәsi üsulları hansılardır?

•

Әhalinin köçürülmәsi, FMVdәn istifadә etmәk
Mühafizә qurğularında daldalanmaq, fәrdi mühafizә vasitәlәrindәn (FMV)dәn istifadә etmәk, әhalinin
evakuasiyası
Әhalinin köçürülmәsi vә yerlәşdirilmәsi
FMVdәn istifadә olunması, tәcrid olma
Mühafizә qurğularında daldalanmaq, FMVdәn istifadә etmәk

236 Apteçkanın ağ rәngli panelindә neçә hәbb yerlәşir?

•

5
15

•

12
10
7

237 Obyektin işinin dayanıqlığı nәdir?

•

Obyektdә fәhlә vә qulluqçuların hәmçinin qurğu vә avadanlıqların FHın tәsirindәn mühafizәsinin tәmin
edilmәsi
FHlar zamanı, hәtta zәif vә orta dәrәcәli zәdәlәnmә olduqda planda nәzәrdә tutulmuş hәcmdә mәhsul
buraxması qabiliyyәti
FHların qarşısının alınması tәdbirlәrinin obyektdә nәzәrdә tutulması vә yerinә yetirilmәsi
Obyektdә FHra qarşı qabaqlayıcı tәdbirlәrin görtilmәsi
Obyektdә fәhlә vә qulluqçuların FHın tәsirindәn mühafizәsinin tәmin edilmәsi

238 Obyektin dayanaqlığının artırılması üçün sәfәrbәrlik ehtiyatı hansıdır?

•

İş rejiminin tәnzimlәnmәsi
Üzülmәyәn azuqә, neft mәhsulları xammal
Unikol aparatları vә dәzgahlar
Fәhlәlәrin mühafizәsi üçün sığınacaqların hazırlığa gәtirilmәsi
Fәrdi mühafizә vasitәlәri ehtiyatı

239 İqtisadiyyatın dayanıqlığı nәdir?

•

Fәhlә vә qulluqçuların bacarığı
Obyektlәrin işinin pul dövriyyәsinin dayanıqlığı
Sahәlәrin işinin dayanıqlığı
Respublika tәssәrüfatının dayanıqlığı
Nәqliyyatın dayanıqlığı

240 Obyektin işinin dayanıqlığının artırılması üzrә MM tәdbirlәri nәyә әsaslanır?

•

Rәhbәr heyәtin idarәetmә qabiliyyәtinә
Zәif vә orta ehtimallı tәzyiqin әmәlә gәlmәsinә;
Avadanlığın dözümlük dәrәcәsinin yüksәldilmәsinә;
Sәfәrbәrlik ehtiyatının düzgün icra edilmәsinә;
Fәhlә vә qulluqçuların bacarığına

241 Obyektin dayanıqlığının artırılması tәdbirlәri harada öz әksini tapır?

•

İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Qәrarında
Dayanıqlığın artırılması üzrә MMә planında
Dayanıqlığın artırılması üzrә rәisin әmrindә
Dayanıqlığın artırılması üzrә yuxarı tәşkilatın göstәrişindә
FHNni regional idarәlәrinin göstәrişindә

242 Obyektin dayanıqlığı hansı tәdbirlәrdәn asılı olur?

•

Sәfәrbәr edilәn xammaldan
Fәhlә vә qulluqçuların mühafizә edilmә imkanından
İdarәetmә sisteminin avtomatlaşdırılması sәviyyәsindәn
Fәhlә vә qulluqçuların iş bacarığından
Avadanlığın sazlığından

243 Obyektin dayanıqlığının artırılmasında ilk tәdbir hansıdır?

•

Unikal avadanlıqlar ehtiyyatı
Elminәzәri tәdqiqat
İş rejiminin tәnzimlәnmәsi
Fәhlәlәrin mühafizәsinin tәminatı
Xammal ehtiyatlarının yaradılması

244 Mühәndistexniki tәlәblәrin yerinә yetirilmәsi hansıdır?

•

Qәza axtarışın tәşkil edikmәsi
Әhalinin mühafizәsi
İqtisadi dayanaqlıq
Xilasetmә işlәrinin tәşkili
Tәxirәsalınmaz işlәrin planlaşdırılması

245 Enerji, qaz, su tәchizatını layihәlәndirәrkәn obyektdә әn azı neçә mәnbәdәn istifadә olunur?

•

6
2
3
4
5

246 FHda obyektlәrin işinin dayanıqlığının yüksәldilmәsi tәdbirlәri neçәdir?

•

6
2
3
4
5

247 İşini davam etdirәn obyektdә neçә iş növbәsi tәyin edilir?

•

8
4
3
2
6

248 Obyektin dayanıqlığının artırılması zamanı әsas tәdbirlәr hansılardır?

•

Fәhlә vә qulluqçuların hazırlanması.
Planda nәzәrdә tutulan mәhsulun kәmiyyәt vә keyfiyyәtcә buraxılması;
Xammal ehtiyyatının yaradılması;
Unikal avadanlıq ehtiyyatı;
İş rejiminin tәnzimlәnmәsi;

249 Respublikamızin әrazisinin neçә faizi seysmik aktiv zonaya malikdir ?

•

25% dәk
50% dәk
70% dәk
30% dәk
40% dәk

250 İqtisad obyektlәrinin iş qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi sahәsindә hansı әsas kriteriyalar nәzәrә

alınmalıdır ?

•

Ehtimal olunan tәbii fәlakәtlәr zamanı istehsalatın yerlәşdiyi әrazidә işçilәrin mühafizәsi vә müәssisә
qismәn sıradan çıxdıqda 7 il müddәtdә bәrpası.
Ehtimal olunan tәbii fәlakәtlәr zamanı istehsalatın yerlәşdiyi әrazidә işçilәrin mühafizәsi vә müәssisә
qismәn sıradan çıxdıqda onun qısa müddәtdә bәrpası;
Ehtimal olunan tәbii fәlakәtlәr zamanı istehsalatın yerlәşdiyi әrazidә әhalinin mühafizәsi vә mühafizәsi vә
müәssisә qismәn sıradan çıxdıqda onun uzun müddәtdә bәrpası;
Ehtimal olunan tәbii fәlakәtlәr zamanı istehsalatın yerlәşdiyi әrazidә işçilәrin mühafizәsi vә müәssisә
qismәn sıradan çıxdıqda çox gec müddәtdә bәrpası;
Ehtimal olunan tәbii fәlakәtlәr zamanı istehsalatın yerlәşdiyi әrazidә işçilәrin mühafizәsi vә müәssisә
qismәn sıradan çıxdıqda 5 il müddәtdә bәrpası;

251 FHda mühüm әhәmiyyәtli obyektlәrin iş dayanıqlığının artırılması hansı problemlәri әhatә edir?

•

FHın hәr bir vәziyәtlәrindә obyektlәrin tәhlükәsizliyini, yәni radioaktiv, zәhәrlәyici maddәlәr, güclü
tәsirә malik olan ZM vә müxtәlif xәstәlik törәdici mikroblardan hәmçinin terrorçulardan mühafizә etmәk.
onun düzgün, eyni tipli әvәzedici müәssisәnin, digәr tәhlükәsiz mәsafәdә yerlәşdirilmiş, etibarlı maddi
texniki tәchizat, nәqliyyat әlaqәlәri, işçilәrin mühafizәsi, fәlakәtlәrin nәticәlәrinin aradan qaldırılması;
yeni eyni tipli iqtisad obyektlәrinin, bu obyektlәrә yaxın mәsafәdә yerlәşdirib, onların potensialından
sәmәrәli istifadә etmәk;
mühüm әhәmiyyәtli hәrbi xarakterli iqtisad obyektlәrinin yeraltı kommunikasiyalarda yerlәşdirilmәsi;
bu obyektlәrin fәhlә vә qulluqçularının, rәhbәr işçilәrinin, onların ailә üzvlәrinin şәhәrdәn kәnar
tәhlükәsiz zonada yerlәşdirilmәsi;

252 Respublikamızda iqtisadiyyatın dayanıqlığı nәlәri әhatә edir ?

•

obyektlәrin, sahәlәrin işinin, kәndqәsәbә tәsәrrüfatının fәaliyyәtinin dayanıqlığı.
obyektlәrin, sahәlәrin işinin, respublika tәsәrrüfatının fәaliyyәtinin dayanıqlığı;
obyektlәrin, sahәlәrin işinin, rayon tәsәrrüfatının fәaliyyәtinin dayanıqlığı;
obyektlәrin, sahәlәrin işinin, bәlәdiyyә tәsәrrüfatının fәaliyyәtinin dayanıqlığı;
obyektlәrin, sahәlәrin işinin, qәsәbә tәsәrrüfatının fәaliyyәtinin dayanıqlığı;

253 Nәqliyyat, rabitә, sәhiyyә, tәdris vә başqa müәssisәlәrin iş dayanıqlığı dedikdә nә başa düşülür ?

•

bu müәssisәlәrin FH da öz funksiyalarının vaxtaşırı yerinә yetirә bilmәmәsi bacarığı.
bu müәssisәlәrin FH da öz funksiyalarının yerinә yetirilmәsi bacarığı;
bu müәssisәlәrin FH da öz funksiyalarını yerinә yetirә bilmәmәsi bacarığı;
bu müәssisәlәrin FH da öz funksiyalarını uzun müddәtә yerinә yetirә bilmәmәsi bacarığı;
bu müәssisәlәrin FH da öz funksiyalarını vaxtında yerinә yetirә bilmәmәsi bacarığı;

254 Tәsәrrüfat sahәlәrinin iqtisad obyektlәrinin dayanıqlıq anlayışı nәdir ?

•

FH zamanı onların әvvәlcәdәn planlaşdırılmış mәhsuldarlığı çatdıra bilmәmәsi qabiliyyәtini tәmin
etmәkdir;
FH zamanı onların әvvәlcәdәn planlaşdırılmış mәhsuldarlığı saxlamaq qabiliyyәtini tәmin etmәkdir;
FH zamanı onların әvvәlcәdәn planlaşdırılmış mәhsuldarlığı saxlamamaq qabiliyyәtini tәmin etmәkdir;
FH zamanı onların әvvәlcәdәn planlaşdırılmış mәhsuldarlığı zәiflәtmәk qabiliyyәtini tәmin etmәkdir;
FH zamanı onların әvvәlcәdәn planlaşdırılmış mәhsuldarlığı az müddәtdә saxlamaq qabiliyyәtini tәmin
etmәkdir;

255 Tam hәcmdә MMnin mühәndis texniki tәlәbatına nәlәr daxil olmalıdır ?

•

kateqoriyaya daxil olmayan qalan bütün şәhәr, qәsәbә vә kәnd yaşayış mәntәqәlәrinin әrazisindә vә onun
әtraf mühitindә strateji әhәmiyyәtli obyektlәr;
kateqoriyaya daxil olan şәhәrlәrin әrazisindә vә onun әtraf mühitindә strateji әhәmiyyәtli obyektlәr;
kateqoriyaya daxil olmayan rayonların әrazisindә vә onun әtraf mühitindә strateji әhәmiyyәtli obyektlәr;

kateqoriyaya daxil olmayan qәsәbәlәrin әrazisindә vә onun әtraf mühitindә strateji әhәmiyyәtli
obyektlәr;
kateqoriyaya daxil olmayan kәnd yaşayış mәntәqәlәrinin әrazisindә vә onun әtraf mühitindә strateji
әhәmiyyәtli obyektlәr;

256 Mövcud şәraitdә (reallıqda) obyektlәrin iş sabitliyini yüksәltmәk mәqsәdi ilә dağıntı әrazisi neçә
zonaya ayrılır ?

•

6
2
3
4
5

257 Respublika tәsәrrüfatı fәaliyyәtinin dayanıqlığı nәdir ?

•

 Respublikanın müdafiә vә tәsәrrüfatı üçün tәlәb olunmayan strateji sәviyyәlәrini sabit saxlamaq
qabiliyyәti;
Respublikanın müdafiә vә tәsәrrüfatı üçün tәlәb olunan strateji sәviyyәlәrini sabit saxlamaq qabiliyyәti;
Respublikanı idarә edәn vә zәif struktur sisteminin iş sabitliyinin yüksәldilmәsi;
Ayrı ayrı istehsalat sistemlәrinin dayanıqlığının yüksәldilmәsi vә maliyyә mәsәlәlәri;
Respublikanın müdafiә vә tәsәrrüfatı üçün tәlәb olunan strateji sәviyyәlәrini çox az saxlamaq
qabiliyyәti;

258 Zәdәlәnmә ocağmda yerinә yetirilәn işlәr neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

6
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259 Qәza xilasetmә işlәrinә hansılar ilk növbәdә aid edilir?

•

Adamları dağıntı yerlәrindәn tәhlükәsiz yerlәrә çıxarmaqla DTİn görülmәsi
Zәdәlәnmә ocağına gedәn yolların ucqunlardan tәmizlәnmәsi, keçidlәrin açılması
Zәdәlәnmiş adamları axtarıb tapmaq ücün, kәşfiyyatın tәşkili
Uçqunlar altmdan insanları çıxarmaq üçün texnikanın gәtirilmәsi
Tapılan insanlara ilk tibb yardım göstәrmәk vә tibb müәssisәsinә göndәrmәk

260 Digәr tәxirәsalınmaz işlәrә /DTİ/ hansılar aid deyil?

•

Rabitә xәtlәrinin tәmiri vә bәrpa etmәklә idarәetmәnin bәrpası
İnsanlara dağıntı vә zәhәrlәnmә zonasında ilk tibbi yardım göstәrmәk
Nәqliyyat keçidlәrinin zәdәlәnmә ocağında ilk növbәdә açılması
Qaz, elektrik vә su xәtlәrindә baş vermiş qәzaların mәhdudlaşdırmaq
Uçulma tәhlükәsi olan bina vә qurğulann tamamilә sökülmәsi vә ya bәrkidilmәsi

261 Xilasetmә /X/ vә DTİnin aparılması neçә mәrhәlәdә baş verir?

•

7
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262 Sanitar tәmizlәmә, deqazasiya, dezaktivasiya vә dezinfeksiya tәdbirlәrindә tәdbiq edilәn yuyucu
vasitәlәrin rolu nәdir?

•

“Yumuşaldılmış” suyun bütün mәsamәlәrә girmә qabiliyyәtinin artırılması
Suyun sәthi gәrilmә әmsalını azaltmaqla yuyuculuğu artırmaq
Sәthi aktiv maddәlәrin tәdbiqi ilә mәhlulun yuyuculuq qabiliyyәtini artırmaq
Sәthi gәrilmәnin tәsirini azalteaqla yuyuculuq qabiliyyәtini artırılması
Sәthi aktiv maddәlәrin tәsirindәn suyun “yumuşaldılması”

263 Mәişәtdә işlәdilәn sәthi aktiv maddәlәrin aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansından istifadә edirsiniz?

•

Ammonyak
Ariyel
SF2
SF2li
Xlor

264 Deratasiya әmәliyyatı nәyi nәzәrdә tutur?

•

Tәhlükә törәdәn insanların tәhlükәsizliyini
Tәhlükә törәdәn gәmiricilәrin mәhv edilmәsi
Tәhlükә törәdәn virusların mәhv edilmәsi
Tәhlükә törәdәn heyvanların mәhv edilmәsi
Tәhlükә törәdәn bakteriyaların mәhv edilmәsi

265 Son dezinfeksiya tәdbiri nәyi nәzәrdә tutur?

•

Xәstәnin özünü dezinfeksiya edilmәsini
Xәstә tәcrid edilәndәn sonra әvvәlki yerdә yoluxmanın qarşısının alınmasını
Xәstә ölәndәn sonra otaqda yoluxmanın qarşısının alınmasını
Xәstә başqa otağa köçürüldükdә yoluxmanın qarşısının alınmasını
Xәstә ilә tәmasda olanların dezinfeksiya edilmәsini

266 Zarinin deqazasiyasi üçün hansı deqazasiya mәhlulundan istifadә olunur?

•

DT2 vә DT6
2 aş N 1
2 bş N 1
Xlor mәhlulu
DTSQK

267 Xilasedici dәstә bir iş növbәsindә (810 saat) hansı işlәri görә bilәr?

•

100 sәngәr qazaraq, üstünü örtә bilәr
6001200 nәfәri zәhәrlәnmә ocağından çıxara bilәr
12002004 nәfәri uçqun altından çıxarıb, 12501350m mәsafәyә aparan
160220 daldalanacağın üstünü açıb sökәn
4836 sığınacaq vә zirzәminin üstünü açıb sökәn

268 Sanitar drujina dәstәsi bir iş növbәsindә neçә nәfәrә ilk tibbi yardım göstәr bilәr?

•

21002500
22002700
20003000
15002100

10002200

269 Әrzaqda dezaktivasiyanın tam aparılması hansı cihazla yoxlanılır?

•

İd1 cihazı ilә
Radiometrlә
Dozaimetrlә
Rentgenmetrlә
DP64 ilә

270 Radioaktiv zәhәrlәnmiş texnika vә avadanlıq tәlimdә hansı tәmizlәmә tәsirinә mәruz qalmalıdır?

•

Sanitariya tәmizliyi.
Dezaktivasiya;
Dezinfeksiya;
Deratizasiya;
Dezinseksiya;

271 Maye halında olan bitgi yağları necә dezaktivasiya edilmәlidir?

•

Buxarlandırmaqla
Süzülmәklәçökdürülmәklә
Qaynatmaqla
Durultmaqla
Soyutmaqla

272 Bakterioloji silahdan yaranmış epidemiya zamanı tәlimdә hansı mühafizә tәdbiri icra edilir?

•

Dezinfeksiyaqazookurivaniya
Karantinobservasiya
Deqazasiyasanitar tәmizlәmә
Dezaktivasiyaderatizasiya
Epizootiyaepifitotiya

273 Dәnәvәr әrzaq mәhsulu olan duzla qablaşdırılmış kisәlәrin hansı dәrinliyinә zәhәrlәyici maddә
nüfuz edir?

•

1215 sm
510 sm
35 sm
23 sm
67 sm

274 Dezinfeksiya әmәliyyatı nәyi nәzәrdә tutur?

•

Bizi әhatә edәn, tәhlükә törәdәn rikketsiilәrin mәhv edilmәsini
Bizi әhatә edәn yoluxucu xәstәlik törәdәn mikrobların mәhv edilmәsini
Yoluxucu xәstәlik törәdәn gәmircilәrinmәhv edilmәsini
Yoluxucu xәstәlik törәdәn hәşaratların mәhv edilmәsini
Tәhlükә törәdәn heyvanların mәhv edilmәsini

275 Xlorlu әhәng suyu ilә dezinfeksiya nәyi nәzәrdә tutur?

•

İnsanların, heyvanların vә bitgilәrin zәrәrsizlәşmәsini
Әllәri, qabqacağı, otaqları vә s. zәrәrsizlәşmәyi
Әrazini, binaları, yolları vә s. zәrәrsizlәşmә

Avadanlığı, divarları, dәzgahları vә s. zәrәrsizlәşmә
Avtomobillәri, paravozları vә s. zәrәrsizlәşmә

276 İprit vә Vqazlar hansı deqazasiya mәhlulu ilә deqazasiya edilmәlidir?

•

Dixloramin
Mәhlul N1
2 aş N 1
2 bş N 1
Dixloretan

277 Zoman tipli zәhәrlәyici maddәlәrin deqazasiyası üçün hansı deqazasiya mәhlulundan istifadә
olunur?

•

DT6
2 aş (2 bş)N 1
Mәhlul N 1
Dixloretan
DT2

278 Davamsız zәhәrlәyici maddә ilә zәhәrlәnmiş әrzaq necә deqazasiya edilmәlidir?

•

Soyutmaqla
Külәyә vermәqlә
Qapalı saxlamaqla
Ağzı açıq saxlamaqla
Qızdırmaqla

279 Dezinfeksiya hansı üsullarla aparılır?

•

Paslatma
Fiziki vә kimyәvi
Mexaniki
Oksidlәşmә
Bәrpaedilmә

280 Dezinfeksiya fiziki üsulla necә hәyata keçirilir?

•

Turşularla tәsir etmәklә
Fizikimexaniki tәsirlә
Kimyәvi tәsirlә
Mexaniki aşılanmaqla
Oksidlәşdirmә ilә

281 Dezinfeksiya kimyәvi üsulla necә hәyata keçirilir?

•

Mexaniki üsulla aşılamaqla
Kimyәvi maddәlәrdәn istifadә etmәklә
Oksidlәşmiş maddәlәrdәn istifadә etmәklә
Fizikimexaniki tәsir etmәklә
Neft mәhsullarından istifadә etmәklә

282 Vәba xәstәliyinin törәdicilәri suda neçә müddәtdә tәhlükәli olmaqla artırlar?

•

10 gün
Bir neçә ay

•

Bir neçә hәftә
Bir neçә gün
Bir neçә saat

283 Maye halında olan әrzaqlardan nümunә necә götürülmәlidir?

•

Qarışdırmadan götürmәli
Üst qatdan vә qabın dibindәn
Alt qatdan
Orta qatdan
Qarışdırıb sonra götürmәli

284 Meyvә, tәrәvәz, әt vә balıq mәhsulları necә dezaktivasiya edilir?

•

Üstlәrinә su çilәmәklә
Axar su altında bir neçә dәfә yumaqla
Sudabir neçә dәfә yumaqla
Suya salıb çıxarmaqla
Üstlәrinә su tökmәklә

285 Bәrk piylәr, yağ, pendir necә dezaktivasiya edilmәlidir?

•

Bütün sәthlәrdәn 34 sm kәsmәklә
Üst qatlarından 23 mm qalınlığından kәsmәklә
Üst qatından 45 mm qalınlığından kәsmәklә
Alt qatından 34 sm qalınlığından kәsmәklә
Orta qatından 12 mm qalınlığından kәsmәklә

286 Dәnәvәr әrzaq mәhsulu olan yarma ilә qablaşdırılmış kisәlәrin hansı dәrinliyinә zәhәrlәyici
maddә nüfuz edir?

•

1215 sm
1020 sm
510 sm
1015 sm
812 sm

287 Dәnәvәr әrzaq mәhsulu olan taxılla qablaşdırılmış kisәlәrin hansı dәrinliyinә zәhәrlәyici maddә
nüfuz edә bilir?

•

70mm
80 mm
60mm
50mm
10mm

288 Su vә maye halında olan әrzaq mәhsullarının hansı dәrinliyinә zәhәrlәyici maddә nüfuz edә bilәr?

•

Üçdә iki dәrinliyinә
Bütün dәrinliyinә
Yarı dәrinliyinә
Üçdә bir dәrinliyinә
Dörddә iki dәrinliyinә

289 Damcı halında zәhәrlәyici maddә torpağın hansı dәrinliyinә nüfuz edә bilir?

•

910 sm
25 sm
13 sm
24 sm
67 sm

290 Çuma (taun) xәstәliyinin törәdicilәri suda hansı müddәtdә tәhlükәli olaraq qalır?

•

50 gün
30 gün
20 gün
10 gün
25 gün

291 Çuma xәstәliyinin törәdicilәri süddә hansı müddәtdә tәhlükәli olaraq qalır?

•

100 gün
90 gün
50 gün
70 gün
60 gün

292 Vәba (xolera) xәstәliyinin törәdicilәri süddә hansı müddәtdә tәhlükәli olaraq qalır?

•

55 gün
48 gün
35 gün
40 gün
45 gün

293 Ayrıca yanğın zonaları nәdir?

•

Rayonlar vә tikilmiş sahәlәrdir ki, hansıların әrazisindә yanğınlar güclü tüctülәnmә әmәlә gәtirir vә
dağıntılarda uzun müddәtli yanğınlarla xarakterizә edilir.
Rayonlar vә tikilmiş sahәlәrdir ki, bu әrazisindә, ayrıca binalarda, qurğularda yanğın baş vermişdir;
Rayonlar vә tikilmiş sahәlәrdir ki, hansıların әrazisindә yerlәşәn bütün binalarda, qurğularda yanğın baş
verir;
Rayonlar vә tikilmiş sahәlәrdir ki, hansıların әrazisindә dağılmamış binaların vә qurğuların әksәriyyәti
yanır;
Rayonlar vә tikilmiş sahәlәrdir ki, hansıların әrazisindә I, II, III dәrәcәli yanğına davamlı dağılmış,
uşulmuş binalar yanır;

294 Tam sanitariya tәmizlәnmәsi nәyә deyilir?

•

Nәbzin pozulması tәnәffüsün çәtinlәşmәsinә.
Insanların bütün bәdәninin radioaktiv, zәhәrlәyici vә bakterial maddәlәrdәn tәmizlәnmәsinә;
Zәhәrlәnmiş adamın havaya çıxarılmasına;
Zәhәrlәnmiş adamın sakitliyinin tәmin edilmәsinә;
Zәhәrlәnmiş adamın dәri örtüyünün açıq yerlәrini tәmiz su ilә yuyulmasına;

295 Xlorla zәhәrlәnmәnin ilkin әlamәtlәri hansılardır?

•

Tam çakitliyin tәmin edilmәsi.
Döş qәfәsindә kәskin ağrı, quru öskürәk, qusma, baş gicәlәnmәsi, tәngәnәfәslik, gözlәrdәn yaşın axması,
çoxlu bәlğәm ifrazı;
Ürәyin surәtlә döyünmәsi;

Nәbzin pozulması, öskürәk;
Tәnәffüsün çәtinlәşmәsi;

296 Ammonyakla zәhәrlәnmә zamanı ilk tibbi yardım necә göstәrilir?

•

Gözlәrdәn yaş axması, çoxlu bәlğәm ifrazı.
Zәhәrlәnmiş adamı tәmiz havaya çıxarmalı, onun tam sakitliyini tәmin etmәli, gözlәrini vә dәri örtüyünü
tәmiz su ilә yumalı;
Döş qәfәsindә kәskin ağrı;
Quru öskürәk, qusma;
Baş gicәlәnmәsi, tәngәnәfәslik;

297 Xlorla zәhәrlәnmә zamanı ilk tibbi yardım necә göstәrilir?

•

Zәhәrlәnmiş adamı yerindәn tәrpәtmәdәn, onun üst paltarını dәyişmәli, , bәdәnini isti su ilә yumalı,
oksigen inqalyasiyası etmәli, hospitallaşdırmalı;
Zәhәrlәnmiş adamı tәmiz havaya çıxarmalı, onun tam sakitliyini tәmin etmәli, bәdәnini isitmәli, oksigen
inqalyasiyası etmәli, hospitallaşdırmalı;
Zәhәrlәnmiş adamı tәmiz havaya çıxarmalı, onun tam sakitliyini tәmin etmәli, bәdәnini sәrin su ilә
yumalı, oksigen inqalyasiyası etmәli, hospitallaşdırmalı;
Zәhәrlәnmiş adamı yerindәn tәrpәtmәdәn, onun tam sakitliyini tәmin etmәli, bәdәnini isitmәli, oksigen
inqalyasiyası etmәli, hospitallaşdırmalı;
Zәhәrlәnmiş adamı yerindәn tәrpәtmәdәn, onun tam sakitliyini tәmin etmәli, bәdәnini sәrin su ilә yumalı,
oksigen inqalyasiyası etmәli, hospitallaşdırmalı;

298 Xloru neytrallaşdırmaq üçün nәdәn istifadә olunur?

•

1/90 nisbәtindә ağ neftdәn
1/120 nisbәtindә sudan
1/130 nisbәtindә spirtdәn
1/140 nisbәyindә amonyakdan
1/120 nisbәtindә benzindәn

299 Sanitar xәrәyini uzaq mәsafәyә neçә nәfәr aparmalıdır ?

•

6
4
3
2
5

300 Kütlәvi yanğınların baş vermәsi üçün alovun yayılmasına әlverişli şәrait neçә dәqiqәdәn sonra
yaranır ?

•

40 50 dәqiqә
30 40 dәqiqә
20 30 dәqiqә
15 25dәqiqә
25 30 dәqiqә

301 Bakterioloji silahın tәdbiqi hansı qorxulu şәraiti yarada bilir?

•

Epidemiyanın nәqliyyat vasitәsilә müxtәlif әraziyә keçmәsi.
Epidemiya;
Xәstәliyin xәstәdәn xәstәyә keçmәsi;
Xәstәliyin sağlam adama ötürülmәsilә xәstәlәnmә;
Xәstәliyin digәr ölkәlәrә yayılması;

302 Bioloji silahın tәtbiqi zamanı әraziyә nә yayılır?

•

Bakterial vasitәlәr, radioaktiv vә kimyәvi zәhәrli maddәlәr.
Bakteriya, virus, göbәlәk, mikrob;
Bakterial vә kimyәvi vasitәlәr, virus;
Radioaktiv vә bakterial vasitәlәr, göbәlәklәr;
Kimyәvi vә radioaktiv vasitәlәr, rikketsilәr;

303 Karantin nәdir?

•

Bakterioloji – bioloji vasitәlәrin zәrәrsizlәşdirilmәsideqazasiya, dezinfeksiya tәdbirlәridir.
Bioloji zәdәlәnmә ocağını tәcrid etmәk, xәstәliklәrin yayılmasının qarşısının almaq vә yoluxmanı aradan
qaldırmaq mәqsәdi ilә, epidemiya әleyhinә profilaktik tәdbirlәr sistemidir;
Kimyәvi zәdәlәnmә ocağından zәhәrli maddәlarinin әtrafa yayılmasının qarşısını almaq üçün rejimli
tәdbirlәr sistemidir;
Kimyәvi – bakterioloji zәhәrlәnmәyә nәzarәt etmәk üçün mәntәqәlәrdir;
Bakterioloji tәsirә qarşı qabaqlayıcı tәdbirdir;

304 Bakterioloji silahın daşıyıcı vasitәlәri hansılardır?

•

Vakuum bombası, neytron vә proton silahları.
Tәyyarә mәrmilәri, top mәrmisi, raket, konteyner;
Sualtı qayıq, sputnik gәmisi, kosmik aparat;
Әl qumbarası, Makarov tapancası;
Kalaşnikov avtomatı, hәcmli bombalar;

305 Observasiya nәdir?

•

Yoluxan xәstәliklәrin vә kimyәvi zәhәrlәnmәlәrin yayılmasının qarşısını almaq mәqsәdilә
mәhdudlaşdırma vә müalicә prafilaktiki tәdbirlәr sistemidir.
Yoluxma xәstәliklәrinin yayılmasının qarşısını almaq mәqsәdi ilә mәhdudlaşdırma müalicә prafilaktika
tәdbirlәri sistemidir;
Kimyәvi zәdәlәnmә ocağında aparılan kәşfiyyat növüdür;
Radioaktiv zәdәlәnmә ocağında aparılan nәzarәt növüdür;
Kimyәvi vә bioloji zәhәrlәnmә zonalarında hәyata keçirilәn tәdbirlәr sistemidir;

306 Bakterioloji silahın tәsirindәn kәnd tәsәrrüfatı bitgilәrindә hansı xәstәliklәr yayıla bilәr?

•

Dabbaq, kulexoradka, ağciyәr iltihabı
Fitoftoroza (kartofeldә), paslanma törәmәsi, kanada lixoradkası (qarağac ağacında)
Fitoftoroza –qripp, sibir göbәlәyi
Paslanma törәmәsi, vәba, tif
Kanada lixoradkası, donuz qripi

307 Vәba xәstәliyinin törәdicilәri ağ çörәkdә neçә müddәtdә tәhlükәli olaraq qalırlar?

•

30 gün
26 gün
20 gün
24 gün
25 gün

308 Vәba xәstәliyinin törәdicilәri meyvә vә tәrәvәzdә neçә müddәtdә tәhlükәli olaraq qalırlar?

•

10 gün
8 gün

5 gün
6 gün
3 gün

309 Bakterioloji silahın tәsirindәn әmәlә gәlәn xәstәliyin yayılmasının әn sadә üsulu hansıdır?

•

Әtraf mühütdә tәrәvәzin xәstәliyә yoluxması.
Әtraf mühütün xәstәliyә yoluxması;
Әtraf mühütdә binaların xәstәliyә yoluxması;
Әtraf mühütdә ağacların xәstәliyә yoluxması;
Әtraf mühütdә heyvanların xәstәliyә yoluxması;

310 Epidemiya baş verәn әrazidә xәstәlik törәdәn mikrobları vә toksinlәri yayan vasitәlәr hansılardır?

•

Arılar, kәpәnәklәr, kәrtәnkәlәlәr,
Hәşaratlar, gәnәlәr vә gәmiricilәr;
İlanlar, quşlar, marallar, quduz itlәr;
Kirpilәr, çöl heyvanları, itlәr, vәhşi heyvanlar;
Balıqlar, su itlәri, pinqivinlәr;

311 Ağ fosfor tәrkibli yandırıcı maddәlәrin yanma hәrarәti nә qәdәr olur?

•

12001500°S
9001200°S
8001000°S
700900°S
700800°S

312 Әhalinin FHda mühafizә üsulları hansılardır?

•

әhalinin köçürülmәsi, xәbәrdarlıq edilmәsi, sığınacaqla tәminat, әhalinin çadır şәhәrciyindә
yerlәşdirilmәsi.
mühafizә qurğularında daldalanmaq, fәrdi mühafizә vasitәlәrindәn istifadә etmәk vә әhalinin köcürülmәsi;
әhalinin köcürülmәsi, xәbәrdar edilmәsi vә FMVdәn istifadә olunması;
mühafizә qürurlarında daldalanmaq, FMVdәn istifadә etmәk vә xәbәrdar edilmәsi;
әhalinin köcürülniәsi, FMVdәn istifadә etmәk vә MM qüvvәlәrinin hazırlığa gәtirilmәsi;

313 Köcürmә nәdir?

•

insanların tәbii fәlakәt vә qәza zamanı tәhlükәsiz yerlәrә yerlәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәr sistemidir.
insanların hәyatı vә fәaliyyәti üçün tәhlükә yaranan әrazidәn әhalini mütәşәkkil surәtdә çıxarılıb
tәhlükәsiz rayonlarda yerlәşdirilmәşi üzrә tәdbirlәr sistemidir;
әhalinin tәhlükәli zonalardan uzaqlaşdırılması üzrә tәdbirlәr sistemidir;
әhalinin güclü dağıntı zonalarından kәnar edılmәsi üzrә dövlәt tәdbirlәri sistemidir;
insanların mühafizә qurğularına aparılması vә yerlәşdirilmәsi sistemidir;

314 Köcürmә zamanı hansı mәntәqәlәr yaradılır?

•

qeydiyyat vә qәbul etmә mәntәqәsi vә qocalar otağı.
qeydiyyat vә qәbuletmә;
nәqliyyatda minmә yeri;
piyada kalonların tәşkili mәntәqәsi;
qәbul etmә, Köcürmә mәntәqәsi vә uşaqlı qadınlar otağı;

315 Köçürülәn әhali özlәri ilә nә götürmәlidir?

•

bütün ev әşyalarını vә şәxsiyyәti tәşdiq edәn sәnәdlәri.
şәxsiyyәti tәsdiq edәn sәnәd, qiymәtli әşyalar vә pullar, fәrdi mühafizә vasitәlәri, 23 günlük әrzaq, isti
paltar;
şәxsiyyәti tәsdiq edin sәnәd, fәrdi mühafizә vasitәlәri, yataq dәsti vә körpә uşaqları;
Fәrdi mühafizә vasitәlәri vә әrzaq, pul vә televizor;
şәxsiyyәti tәsdiq edәn sәnәd, әrzaq vә kompyuter;

316 Köçürmәyә kim rәhbәrlik etmәlidir?

•

fövqәladә hallar komissiyasi.
köçürmә komissiyasinin sәdri;
icra nümayәndәsi;
bәlәdiyyә sәdri;
mm qәrargahi rәisi;

317 Köçürmә mәntәqәsi harada yerlәşdirilir?

•

zavodun rәhbәr heyәtinin binasında.
adamlar nәqliyyat vasitәlәrinә mindirilәcәk meydançalarında;
uşaq bağçası binasında;
kitabxana binasında;
tibb mәntәqәsindә;

318 Әhalinin köcürülmәsi hansı prinsip üzrә aparılır?

•

Qarşılıqlı әlaqә.
Istehsalat  әrazi;
Fәrdi yanaşma;
Kompleks yanaşma;
Daimi hazırlıq;

319 Növbә işçilәri obyektdә hansı vasitәlәrlә gәtirilir?

•

Piyada kolonlarla.
Dәmir yolu, avto, gәmi, paromlarla;
Metro, marşrut maşınları, velosipedlә;
Sәrnişin qatarı, “quj” nәqliyyatla;
Motosiklet vә velosipedlә;

320 Sığnacaq nәdir?

•

Sığnacaqorada yerlәşәn әhalinin nüvә partlayışının bütün zәdәlәyici amillәrindәn, zәhәrlәyici vә güclü
tәsirli ZMdәn, bakterial vasitәlәrdәn, habelә yanğınlar zamanı yüksәk tempratur vә yanğın mәhsüllarının
tәsirindәn miihafızәsini tәmin edәn qurğudur.
Küllü sayda әhalinin kütlәvi qırğın silahının zәdәlәyici amillәrindәn vә onların nәticәlәrindәn yüksәk
tempratur vә yanğın mәhsullarının tәsirindәn mühafizә edәn, hermetik mühәndis qurğusudur;
Sığnacaqorada yerlәşәn әhalinin tәbii fәlakәtlәrdәn vә kütlәvi qırğın silahlarından mühafizә edәn, yüksәk
temperatur vә yanğın mәhsullarından müdafiә edәn adi mühәndis qurğusudur;
Sığnacaqorada yerlәşәn әhalinin tәbii fәlakәtlәrdәn vә yanğından mühafizә edәn hermetik qurğudur,
yüksәk mühafizә әmsalına malik olan mühәndistikintisidir;
Sığnacaqorada yerlәşәn әhalinin nüvә silahından mühafizә edәn qurğudur, yüksәk hermetikdir;

321 Sığnacaqda әsas tәyinatlı otaqlar hansılardır?

•

Adamlar yerlәşәn otaqlar, süzgәcli ventilyasiya otağı, sanitariya qovşağı vә elektrostansiya.
İnsanlar yerlәşәn bölmәlәr, idarәetmә vә tibb mәntәqәsi;
Adamlar yerlәşәn otaq, tibb mәntәqәsi, sanitariya qovşağı;

İradәetmә mәntәqәsi, ventilyasiya otağı, tibb mәntәqәsi;
Tibb mәntәqәsi, insanlar yerlәşәn otaqlar, komendant mәntәqәsi;

322 Sığınacağın yardımcı tәyinatlı otağlarına nә aid deyil?

•

Elektrik lövhәsi yerlәşәn otaq.
Tibb mәntәqәsi;
Әrzaq saxlanılan otaq;
Süzgәcli ventilyasiya otağı;
Sanitariya qovşağı;

323 Sığınacaqda otagın hündürlüyü 2,15dәn 2,9mdәk olduqda neçә mәrtәbәli taxtlar qoyulur?

•

1 vә 2 mәrtәbәli.
2 mәrtәbәli;
2 vә 3 mәrtәbәli;
3 mәrtәbәli;
1 mәrtәbәli;

324 Sığınacaqda hәr adam üçün gündә neçә litr icmәli su nәzәrdә tutulur?

•

4
3
1.5
2
3.5

325 Sığınacaqda idarәetmә mәntәqәsi kimlәr üçün nәzәrdә tutulur?

•

Xilasedici dәstәlәr vә Rәhbәr heyәtin üçün.
Rәhbәr heyәt vә MM qәrargahı;
Әhali vә qәrargah üçün;
MM qәrargah vә uşaqlı analar;
Tibb mәntәqәsi, Rәhbәr heyәti;

326 Tez tikilәn sığınacaqda adamların sayı neçә nәfәrәdәk nәzәrdә tutulur?

•

100dәn 300 nәfәrәdәk.
50dәn 150;
100dәn 300;
50dәn 500;
50dәn 200;

327 Sığınacaqda süzgәcli ventilyasiya rejimindә daldalanan insanlara saatda neçә kub metr hava
verilir?
E)

•

A)

B)

C)

D)

328 Radiasiya әleyhinә daldalanacağın әsas otaqları hansılardır?

•

Adamlar yerlәşәn vә Ventilyasiya otaqları.
Adamlar yerlәşәn vә tibb mәntәqәsi;
Adamlar yerlәşәn otaqlar, İdarәetmә mәntәqәsi;
Adamlar yerlәşәn, İdarәetmә mәntәqәsi vә komendant otağı;
İdarәetmә mәntәqәsi, tibb mәntәqәsi, әşya anbarı;

329 Sadә daldalanacağın tutumu neçә nәfәr nәzәrdә tutulur?

•

60 nәfәr.
1050 nәfәr;
1520 nәfәr;
2030 nәfәr;
3040 nәfәr;

330 Sadә daldalanacaq (SD) nәdir?

•

Işçi vә qulluqçuları mühafizә edәn qurğudur.
Müasir qırğın vasitәlәrindәn insanları kütlәvi şәkildә, qısa müddәtdә mühafizә edәn qurğudur;
Kimyәvi silahın tәtbiqi zamanı mühafizә edәn qurğudur;
Uçan binaların qırıntılarından mühafizә edәn qurğudur;

MM qәrәrgahların yerlәşdiyi qurğudur;

331 Sadә daldalanacaq zәrbә dalğasının tәsirini neçә dәfә azalda bilәr?

•

6 dәfә.
2,53 dәfә;
34 dәfә;
3,53 dәfә;
4,5 – 5,5 dәfә;

332 Mülki müdafiә mühafizә qurğularının tәsnifatı necәdir?

•

mühafizә qabiliyyәtinә, avadanliqlarin növünә görә.
mühafizә xassәlәrinә, tәyinatina, yerlәşmәsinә, tikilmә müddәtinә görә;
mühafizә qabiliyyәtinә, partlayiş tәhlükәsinә, avadanliqlarin növünә, tikildiyi vaxta görә;
mühafizә qabiliyyәtinә, partlayiş tәhlükәsinә, oda davamliğina, yerlәşmәsinә görә;
mühafizә qabiliyyәtinә, oda davamliğina;

333 Tәyinatına görә mühafizә qurğuları necә tәsnif olunur?

•

dti dәstәlәrinin xilas etdiyi adamlar üçün.
idaretmә mәntәqәsi vә әhalinin mühafizәsi;
әhalinin mühafizәsi vә idarәedilmәsi;
idaretmә mәntәqәsinin mühafizәsi;
mm dәstәlәri üçün, növbә işçilәri üçün, şәhәr әhalisi üçün;

334 Yerlәşmәsinә görә mühafizә qurğuları necә tәsnif olunur?

•

ayrı tikilәn yol ayrıcı keçidlәr, yeraltı şaxtalar.
bina ilә birgә tikilәn, ayrı tikilәn;
bina ilә birgә tikilәn 5ci mәrtәbә;
ayri tikilәn, yeraltişaxtalar;
yeralti tikilәn, ayri tikilәn yol ayrici keçidlәr;

335 Zәrbә dalğasmdan mühafizә vasitәlәri hansılardır?

•

yerin relyefin, bina vә qurğuların üst mәrtәbәlәri, bağlar, dağlar.
sığınacaqlar, daldalanacaqlar, zirzәmilәr, mühәndis qurğuları;
bina vә qurğular, zirzәmilәr, mühәndis qurğuları vә maşınlar;
texnikadan istifadә olunmaqla, zirzәmilәr, xәndәklәr xәrәklәr;
qalın divarların arxasında, zirzәmilәr, mühәndis qurğuları damlar;

336 İki mәrtәbәli taxtlar olduqda sığınacaqda hәr adama neçә kvadrat metr sahә ayrılır?
E)

•

A)

B)

C)

D)

337 Sığınacaqda otaqların daxili havasının hәcmi hәr adam üçün necә kub metr nәzәrdә tutulur?
E)

•

A)

B)

C)

D)

338 Sığınacaqda otaqların hündürlüyü әn coxu necә metr olmalıdır?

•

2.5m
3.5 m
3m
2m
4m

339 Binalardan, hündürlüyü әn azı neçә metr olduğu halda daldalanacaq kimi istifadә olunur?

•

2.15m
1.85m
1.5m
1.75m
2m

340 Süzgәcventillyasiya qurğuları yerlәşәn otaqlar hansı qruplara daxildir?

•

Birinci dәrәcәli.
Yardımçı;
Әsas;
Әlavә;
İkinci dәrәcәli;

341 İdaretmә mәntәqәsindә hәr adam üçün neçә kvadrat metr sahә nәzәrdә tutulur?
E)

•

A)

B)

C)

D)

342 Adi qırğın silahı olan kumulyativ döyüş sursatı neçә mm qalınlığında zirehli sәthlәri dağıdır?

•

700800 mm
400600 mm
300350 mm
350400 mm
600700 mm

343 Qrad tipli reaktiv raket sistemi neçә lülәli olur?

•

10
40
30
20
15

344 Kumulyativ döyüş sursatı hansı döyüş silahlarında yerlәşdirilir?

•

Strateji raketlәrә
Tank әleyhinә raket vә qumbaralara
Yeryer tipli raketlәrә
Yerhava tipli raketlәrә

F1 tipli әl qumbaralarına

345 Lazersilahı başqa döyüş silahlarından hansı xassәlәrinә görә fәrqlәnir?

•

düz xәtt boyunca yayılması
yüksәk sürәtliliyi
görünmәzliyi
odtüstü sәsin olmaması
yüksәk dәqiqlik

346 Yandırıcı silahların insanlara tәsiri nәdәn asılıdır?

•

Orqanizmin ümumi yanğınlara mәruz qalması
Yüksәk yandırma vә istilik törәtmә
Şok vәziyyәtә salmaq
Tәnәffüs yollarında yanıqların әmәlә gәlmәsi
Ağciyәr zәdәlәnmәsi vә ağız boşluğunun iltihabı

347 Adi qırğın silahlarından, hәcmli mәrmilәr hansı zәdәlәnmә ocağı yarada bilәr?

•

Uzaq әrazilәrdә insanlara tәsir göstәrir.
Çox möhkәm mühafizә qurğularını dağıdır;
Böyük dağıntı әrazisi yaradır;
Böyük әrazidә yanğına sәbәb olur;
Böyük gücdә izafi tәzyiq әmәlә gәtirir;

348 İstehsalat vә nәqliyyat qәzalarının tәsnifatından asılı olaraq, partlamamış döyüş sürsatının aşkar
edilmәsi faktı hansı texnogen xarakterli hadisәlәrin növlәrinә aiddir?

•

Tәyyarә qәzaları (nәqliyyat qәzaları).
Hәrbimәişәt xarakterli;
Binaların vә evlәrin qәflәtәn uçması;
Kimyәvi tәhlükәli maddәlәrin tapılması (itirilmәsi);
Radioaktiv mәnbәlәrin tapılması (itirilmәsi);

349 Yayda әrazidә ipritin zәhәrlәyici müddәti nә qәdәrdir?

•

15 gün
7 gün
6 gün
5 gün
10 gün

350 Gücü 1 mt olan nüvә partlayışı zamanı 4 kal/sm2 işıq impulsu hansı mәsafәdә olur?

•

25 km
19 km
15 km
10 km
20 km

351 Nüfuzedici radiasiyanın tәsiri nә qәdәr davam edir?

•

912 saniyә
1015 saniyә
510 saniyә

810 saniyә
67 saniyә

352 Neytronların tәsirindәn torpaqlarda hansı kimyәvi elementlәr әsasәn radioaktivlәşir?

•

Polad, mis, gümüş
Maqnizium, natrium, kremnium
Dәmir, polad, mis
Sinq, kvars, alminium
Mis, gümüş, qızıl

353 İşıq şüalanmasının zәdәlәyici tәsiri nәdәn asıiı olur ?

•

Güclü tәsirli zәhәrlәyici maddәlәrdәn, işıq impulsundan;
Işıq impulsundan, sәthin hәr sm2nә düşәn işıq enerjisinin miqdarından;
Zәrbә dalğasından, sәthin hәr sm2nә düşәn işıq enerjisinin miqdarından;
Yerin radoaktiv zәhәrlәnmәsindәn, sәthin hәr m2nә düşәn işıq enerjisinin miqdarından;
Nüfuzedici radiasiyadan, yerin radoaktiv zәhәrlәnmәsindәn;

354 Müasir qırğın silahları hansı vasitәlәrdәn ibarәtdir ?

•

 qatarlardan.
 kütlәvi vә adi qırğın silahlarından;
 nәqliyyat vasitәlәrindәn;
 tәyyarәlәrdәn;
 gәmilәrdәn;

355 Tәyyarәlәrdәn tәtbiq edilәn döyüş sursatları hansılardır ?

•

Minomyotlar.
“Hava” – “Yer” raketlәri, bombalar;
Qrad qurğuları;
Uraqan qurğuları;
Toplar 122 mm, 1mm, 152 mm;

356 Kürә formalı bombanın uzunluğu nә qәdәrdir ?

•

60 sm;
35 sm;
40 sm;
25 sm;
55 sm;

357 Bomba atıldıqdan sonra konteynerlәr hansı vasitә ilә yerә enir ?

•

 radioaktiv maddә ilә.
 paraşütlә;
 hava axını ilә;
 yağış vasitәsi ilә;
 günәş şüası vasitәsi ilә;

358 Yanacaq qarışığı havaya çilәndikdәn sonra nә әmәlә gәlir ?

•

 torpaq axını.
 aerozol buludu;
 hava axını;

 radioaktiv maddә;
 kimyәvi maddә;

359 Napalm hansı maddәlәrdәn alınır ?

•

 95 – 100 % benzindәn vә 0,5 – 25 % qatılaşdırıcıdan;
 90 – 97 % benzindәn vә 3 – 10 % qatılaşdırıcıdan;
 90 – 100 % benzindәn vә 4 – 15 % qatılaşdırıcıdan;
 80 – 99 % benzindәn vә 5 – 10 % qatılaşdırıcıdan;
 70 – 90 % benzindәn vә 6 – 20 % qatılaşdırıcıdan;

360 Napalm yandırıcı maddәsi neçә dәrәcә hәrarәtdә yanır ?

•

 1800 – 14000S;
 1000 – 12000S;
 1500 – 13000S;
 1000 – 16000S;
 2000 – 32000S;

361 Pirogellәr neçә dәqiqә әrzindә yanır ?

•

 4 – 6 dәqiqә.
 1 – 3 dәqiqә;
 1 – 5 dәqiqә;
 2 – 3 dәqiqә;
 3 – 7 dәqiqә;

362 Yandırıcı maddәlәrin açıq havada öz – özünә alışması üçün hansı kimyәvi maddәlәrdәn istifadә
olunur ?

•

 napalm, kalsium vә natrium.
 natrium, maqnium vә fosfor;
 natrium, maqnium vә polmetin;
 polmetin, oleyn vә termit;
 oleyn, trietilen vә pirogenlәr;

363 Fövqәladә Hallar Dövlәt sistemindә birinci fәaliyyәt rejimi hansıdır?

•

Güclәndirilmiş fәaliyyәt.
Gündәlik fәaliyyәt;
Hәr günlük fәaliyyәt;
Birdәfәlik fәaliyyәt;
Sadәlәşdirilmiş fәaliyyәt;

364 Fövqәladә Hallar Dövlәt sistemindә ikinci fәaliyyәt rejimi hansıdır?

•

Hәr günlük fәaliyyәt.
Güclәndirilmiş fәaliyyәt;
Gündәlik fәaliyyәt;
Birdәfәlik fәaliyyәt;
Sadәlәşdirilmiş fәaliyyәt;

365 Fövqәladә Hallar Dövlәt sistemindә üçüncü fәaliyyәt rejimi hansıdır?

•

Fövqәladә halların proqnozlaşdırılması vә qiymәtlәndirilmәsi.
Fövqәladә halların nәticәlәrinin aradan qaldırılması;

•

Fövqәladә hallar haqda әhalinin xәbәrdar edilmәsi;
Fövqәladә hallar zamanı әhalinin köçürülmәsi;
Fövqәladә hallar zamanı qabaqlayıcı tәdbirlәrin görülmәsi;

366 Mülkü müdafiә sistemi bu gün hansı nazirlikdә tәmsil olunur?

•

İqtisadi İnkişaf Nazirliyindә.
Fövqәladә Hallar Nazirliyindә;
Müdafiә Sәnayesi Nazirliyindә;
Müdafiә Nazirliyindә;
Daxili işlәr Nazirliyindә;

367 Mülki Müdafiәnin tәmsil olunmasında Әrazi prinsipi hansı sәnәdә uyğun olaraq tәyin edilir?

•

Nazirlәr Kabinetinin 193 saylı Qәrarında.
"MM haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa;
"MM haqqında” Nazirlәr Kabinetinin Qәrarına;
Fövqәladә Hallar Nazirliyinin Göstәricilәrinә;
Fövqәladә Hallar Nazirliyi Regional Mәrkәzlәrin Göstәrişinә;

368 Mülki müdafıәnin Respublikamızda neçә әsas vәzifәlәri mövcuddur?

•

7
5
4
6
3

369 Dövlәt sisteminin fәaliyyәtinin birinci mәrhәlәsi hansıdır?

•

FHda daimi hazırlıq.
FHın qarşısının alınması;
FHın proqnozlaşdırılması;
FHın baş vermә sәbәbinin tәyin edilmәsi;
FH haqda әhalinin xәbәrdar edilmәsi;

370 Naxçıvan Muxtar Respublikasında MM sisteminә cavabdeh kimdir?

•

Naxçıvan MRın Baş Naziri.
Naxçıvan MRın Ali mәclisinin sәdri;
Naxçıvan MRın Baş Nazirinin müavini;
Naxçıvan MRın FHNI;
Naxçıvan MRın FH komissiyasının sәdri;

371 Dövlәt sisteminin fәaliyyәtinin ikinci mәrhәlәsi hansıdır?

•

FHı proqnozlaşdırmaq vә qiymәtlәndirmәk.
FHda fәaliyyәtә başlamaq;
FHa hazır olmaq;
FHın başvermә sәbәbini araşdırmaq;
FH haqda әhalini xәbәrdar etmәk;

372 Mülkü müdafiә sistemindә nә mәcburi deyil?

•

10 yaşında uşaqlara tәlim keçmәk.
60 yaşında qadınları dәstәlәrә cәlb etmәk;

•

55 yaşında kişilәri dәstәlәrә cәlb etmәk;
50 yaşında kişilәri dәstәlәrә cәlb etmәk;
16 yaşında uşaqları dәstәlәrә cәlb etmәk;

373 Mülkü Müdafiә Sisteminә ümumi rәhbәrlik kim edir?

•

İcra Hakimiyyәti Başçısı.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti;
Azәrbaycan Respublikasının Baş naziri;
Fövqәladә Hallar Komissiyası;
Fövqәladә Hallar Naziri;

374 Fövqaladә hadisә zamanı üçüncü rejimdә FHDKnin fәaliyyәtinә hansılar aid deyil?

•

Baş vermiş fәlakәtin nәticәlәrini aradan qaldırmaq, qәzaxilasetmә işlәrini tәşkil etmәk.
Nәticәni gözlәmәklә mühafizә ehtimalını itirmәk;
Әhalinin mühafizәsini tәşkil etmәk fәaliyyәtini güclәndirmәk;
İşçilәrә bilәvasitә rәhbәrlik etmәk;
Qüvvә vә vasitәlәri fәlakәt әrazisinә çatdırmaq;

375 Ümumi tәyinatlı mülki müdafiә qüvvәlәri hansılardır?

•

Yanğın söndürmә, kәşfiyyat.
Xilasetmә, qәzabәrpa;
Sanitar tәmizlәmә;
Qәzabәrpa, tikinti;
Tibbi yardımhәkim briqadası;

376 Xidmәti mülki müdafıә qüvvәlәri hansılardır?

•

Mühәndis kәşfiyyatı dәstәsi.
Müşahidә vә laboratoriya nәzarәti, kәşfiyyat, sığınacaq vә daldalanacaq;
Kimya vә radiasiya nәzarәti, postu;
Sığınacaq vә daldalanacaq manqası;
Rabitәxәbәrdarlıq siqnalları;

377 Gündәlik fәaliyyәt üzrә birinci rejimdә FHDSnin fәaliyyәtinә nә daxildir?

•

Sanitarepidemik şәraitә illik nәzarәt.
Fәaliyyәtin tәhlükәsizliyinә gündәlik nәzarәt vә onun tәşkili;
Sәnaye vә istehsalata ciddi texniki nәzarәtin olması;
Radiasiya, kimya şәraitinә nәzarәtә laqeyid münasibәtin aradan qaldırılması;
Seysmikhidrometeroloji şәraiti nәzәrә almaq;

378 Yüksәk hazırlıq üzrә ikinci rejimdә FHDKnin fәaliyyәtinә hansılar aiddir?

•

Fәaliyyәt göstәrәcәk qüvvә vә vasitәlәri hazır vәziyyәtә gәtirmәk.
Müşahidә vә nәzarәt sistemini tәdbiq etmәk;
Vәziyyәtin pislәşmәsi sәbәbini aşkar etmәk;
Növbәtçidispetçer xidmәtinin fәaliyyәtini güclәndirmәk;
Müşahidә vә nәzarәti güclәndirmәk;

379 Mülki müdafiә sahәsindә dövlәtin vәzifәsi hansıdır?

•

Zәdәlәnmiş insanlara ilk tibbi yardımı tәşkil etmәk.
Mülki müdafiә zonaları, şәhәrlәrin qruplarını vә tәsәrrüfat obyektlәrinin dәrәcәlәrini müәyyәn etmәk;

•

Mülki müdafiә üzrә zonaları tәyyin edib tәqaüdlәri vaxtında vermәk;
Şәhәrlәrin qruplarını vә tәssәrüfat obyektlәrinin әmәk haqqını vermәk;
Böyük şәhәr vә kәndlәrdә X vә TİGni tәşkil etmәk;

380 Obyektin mülki müdafiә rәhbәri (rәisi) kimdir?

•

obyektin mühafizәçilәri.
obyektin rәhbәri (rәisi, müdiri vә ya direktoru);
obyektin rәis müavini;
obyektin işçilәri;
obyektin kadrlar şöbәsi;

381 Obyektlәrin mülki müdafiә planı kim tәrәfindәn tәsdiq olunur?

•

obyektin kadrlar şöbәsi tәrәfindәn.
obyektin rәhbәri (rәisi, müdiri vә ya direktoru) tәrәfindәn;
obyektin rәis müavini tәrәfindәn;
obyektin qәrargah Rәis tәrәfindәn;
obyektin işçilәri tәrәfindәn;

382 Fövqәladә halların qarşısının alınması vә belә hallarda fәaliyyәt üzrә Azәrbaycan Dövlәt
sisteminin iş rejimlәri hansılardır?

•

beş gündәn bir, yüksәk hazırlıq, fövqәladә rejimlәr.
gündәlik, yüksәk hazırlıq, fövqәladә rejimlәr;
iki gündәn bir, yüksәk hazırlıq, fövqәladә rejimlәr;
üç gündәn bir, yüksәk hazırlıq, fövqәladә rejimlәr;
dörd gündәn bir, yüksәk hazırlıq, fövqәladә rejimlәr;

383 Mülki müdafiә kim tәrәfindәn idarә olunur?

•

Mülki müdafiәnin hәrbilәşdirilmiş dәstәlәri tәrәfindәn.
Mülki müdafiә rәhbәri tәrәfindәn;
Mülki müdafiә rәisinin müavini tәrәfindәn;
Mülki müdafiәnin qәrargah rәisi tәrәfindәn;
Mülki müdafiәnin şәxsi heyәti tәrәfindәn;

384 Mülki müdafiә rәhbәrliyinin idarәetmә üzrә iş prosesi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

5
4
1
2
3

385 Mülki müdafiә rәhbәrliyinin idarәetmә üzrә iş prosesinin mәrhәlәlәri hansılardır?

•

Vәziyyәtin tәhlil edilmәsi vә aydınlaşdırılması.
Vәziyyәtin tәhlil edilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi, qәrar qәbul edilmәsi, göstәriş verilmәsi, nәticәlәrin
aradan qaldırılması;
Vәziyyәtin tәhlil edilmәsi vә öyrәdilmәsi, qәrar qәbul edilmәsi;
Vәziyyәtin tәhlil edilmәsi vә tәhlil edilmәmәsi;
Vәziyyәtin tәhlil edilmәsi vә әsaslandırılması , nәticәlәrin aradan qaldırılması;

386 Fövqalәdә hallarda fәaliyyәt üzrә Azәrbaycan Dövlәt Sisteminin gündәlik idarәetmә orqanları
hansıdır?

•

FHın nәticәlәrini aradan qaldırmaq üçün xilas etmә işlәrinin tәşkili.
Nazirliklәrin, baş idarәlәrin, sәnaye vә sosial tәyinatlı obyektlәrin növbәtçidispetçer xidmәtlәri;
Nazirliklәrin, xüsusi idarәlәrin, sәnaye vә şәxsi tәyinatlı obyektlәrin növbәtçidispetçer xidmәtlәri;
Nazirliklәrin, kiçik idarәlәrin, şәxsi vә sosial tәyinatlı obyektlәrin növbәtçi siqnal verәn xidmәtlәri;
FHın nәticәlәrindәn tәsәrrüfat obyektlәrinin mühafizә edilmәsi;

387 Beynәlxalq MM günü hansı tarixdә qeyd olunur ?

•

 1iyul.
 1 mart;
 1 aprel;
 1 may;
 1iyun;

388 Radiasiya şәraitini qiymәtlәndirmәk üçün ilkin mәlumatlar hansılardır?

•

MMә dәstәlәrinin vә әrazidәki әhalinin sayı vә radioaktiv әrazidә qalma vaxtı.
Radioaktiv zәhәrlәnmә törәdәn nüvә partlayışının növü, gücü, külәyin surәti vә istiqamәti;
Radiasiyya sәviyyәsi vә onun ölçülmә vaxtı, partlayışdan sonra keçәn vaxt vә partlama nöqtәsi;
Radiasiya dozasının gücü vә mümkün şüalanma dozasının tәyin edilәn miqdarı vә istiqamәti;
Qarşıya qoyulan tapşırıq vә onun icra müddәti üzrә göstәriş;

389 Radiasiya sәviyyәsinin partlayışdan sonra vahid bir zamana gәtirildikdә, neçә variantla (halla)
rastlaşmaq olar?

•

6
2
3
4
5

390 Mühәndis şәraiti qiymәtlәndirdikdә nәlәr tәyin olunur?

•

bina, qurğuların dağılma dәrәcәlәri, keçid vә yolların vәziyyәti tәlәb olunan ağır texnika;
zәlzәlәnin gücü, әrazidә dağıntı dәrәcәsi;
udulan dozanın miqdarı vә dәrәcә vә tәyin edilmiş doza;
әraziyә düşәn işıq impulsunun mıqdarı vә yanğın zonasının tәyini;
zәhәrlәyici vә güclü tәsiredici maddәlәrin zәhәrlәnmә miqdarının vә xarakteristikanın tәyini.

391 Yanğın şәraitini qiymәtlәndirәrkәn nә tәyin edilir?

•

zәhәrlәyici vә güclü tәsirli zәhәrlәyici maddәlәri tәyin edir.
әraziyә düşәn işıq impulsunun mıqdarı vә mәrkәzdәn olan mәsafә;
zәlzәlәnin gücü, qipomәrkәzdәn olan mәsafә;
udulan dozanın miqdarı vә tәyin edilmiş doza;
bina vә qurğuların yanğın üzrә qiymәtlәndirilmәsi;

392 Ehtimal olunan FHda şәraitin proqnoz edilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi zamanı hansı şәraitlәr
meydana çıxır?

•

radiasiya, kimya vә yanğın şәraiti, qlobal quraqlıq, şiddәtli yağışlar
radiasiya, kimyәvi, mühәndis, yanğın vә bioloji şәraitlәr
radiasiya şәraiti, dağıntı vә zәhәrlәnmә zonaları
radiasiya vә kimyәvi şәrait, su basma, daşğın zonaları
mühәndis vә yanğın şәraiti, qaz uçqunu, qasırğa külәklәr

393 Radiasiya şәraiti nә zaman yaranır?

•

zәlzәlәnin baş vermәsi vә kimyәvi silahın tәtbiqi.
AESda qәza vә nüvә silahının tәtbiqi;
AESda reaktorda zәdәlәnmә ilә turbinin sıradan çıxması;
nüvә silahının tәtbiqi vә zәlzәlәnin baş vermәsi;
nüvә silahının vә kimyәvi silahın tәtbiqi;

394 Sintulyasiya, üsulu nәyә әsaslanır?

•

Parcalanma zamanı alınan enerjinin miqdarı dozanın gücü barәdә fikir yürüdülmә qabiliyyәtinә;
Bәzi kimyәvi maddәlәrin α, β, γ şüaların vә neytronların tәsirindәn foton buraxma qabiliyyәtinә;
Fotoplyonkanın qaralma dәrәcәsi şüalanmanın dozasından aslı olma qabiliyyәtinә;
İşıq parıltısının miqdarı şüalanmanın gücünә düz mütәnasib olması qabiliyyәtinә;
İonlaşma cәrәyanı yaranır ki, bu cәrәyanın kәmiyyәti dozanın gücü barәdә fikir yürüdülmә qabiliyyәtinә;

395 İonlaşma qazboşalma üsulu nәyә әsaslanır?

•

Parcalanma zamanı alınan enerjinin miqdarı dozanın gücü barәdә fikir yürütmәyә
Tәsirsiz qazların ionlaşması ilә cәrәyanın keçirmәsinә
İşıq parıltısının miqdarı şüalanmanın gücünә düz mütәnasib olmasına
İonlaşma cәrәyanı yaranır ki, bu cәrәyanın kәmiyyәti dozanın gücü barәdә fikir yürüdülmәyә
Yaranan yeni maddәnin miqdarı şüalanmanın dozasına düz mütәnasib olmasına

396 İonlaşdırıcı süaları aşkar etmәk üçün aşağıdakı hansı üsullardan istifadә olunur?

•

Sintilyasıya, ionlaşma, faton buraxma vә rәng dәyişmә.
Fotoqrafiva, sintillyasiya, kimyәvi, ionlaşma – qazboşalma;
Fotoqrafiya, ionlaşma, qazboşalma rәng dәyişmә, çöküntü vermә;
Sintilyasiya, kimyәvi, qazboşalma, kağızların qaralması;
Fotoqrafiya, kimyәvi, qazboşalma, ionlaşmanın baş vermәsi;

397 Fotoqrafiya üsulu nәyә deyilir?

•

Parcalanma zamanı alınan eneıjinin miqdarı dozanın gücü barәdә fikir yürüdülmәsinә.
Fotoplyonkanın qaralma dәrәcәsi şüalanmanın intensivliyindәn aslı olaraq dәyişmәsinә;
İşıq parıltısının miqdarı şüalanmanın gücünә düz mütәnasib olmasına;
Yaranan yeni maddәnin miqdarı şüalanmanın dozasına düz mütәnasib olmasına;
İonlaşma cәrәyanı yaranır ki, bu cәrәyanın kәmiyyәti dozanın gücü barәdә fikir yaradır;

398 Kimyәvi üsul nәyә әsaslanır?

•

İonlaşma cәrәyanı yaranır ki, bu cәrәyanın kәmiyyәti dozanın gücü barәdә fikir yürüdülmәsinә;
Yaranan yeni maddәnin miqdarı vә rәngdәyişmәsi şüalanmanın dozasına düz mütәnasib olmasına;
Fotoplyonkanın qaralma dәrәcәsi şüalanmanın dozasından asılı olmasına;
İşıq parıltısının miqdarı şüalanmanın gücünә düz mütәnasib olmasına;
Parcalanma zamanı alınan enerjinin miqdarı dozanın gücü barәdә fikir yürüdür.

399 İndikatorlar nә üçündür?

•

n vә γ  şüalarını aşkar etmәk vә 35r/saatadәk gücünü ölçmәk.
β vә γ şüalarını aşkar etmәk vә 0,5R/s radiasiya sәviyyәsindәn çox olduqda xәbәrdarlıq etmәk;
neytron selini müәyyәnlәşdirmәk vә sәs siqnalı vermәk;
α şüalarını aşkar etmәk vә işıq siqnalı vermәk;
β vә αşüalarını aşkar etmәk vә radiasiya sәviyyәsi haqda xәbәrdarlıq etmәk;

400 Rentgenmetrlәrin ölçmә diapazonu nә qәdәr olur?

•

0,215 R/S
050 R/S
0100 R/S
0200 R/S
025 R/S

401 Rentgenmetrlәr radiasiya sәviyyәsini hansı mәsafәdәn ölçürlәr?

•

7090 sm
6070 sm
4050 sm
3040 sm
2030 sm

402 Rentgenmetrlәr hansı ionlaşdırıcı şüaları olçürlәr?

•

proton
γ
n
α
β

403 DKP50 dozimetrlәri paylanmamışdan әvvәl nәyә mәruz qalmalıdırlar?

•

Texniki vә fiziki baxişa;
Cәrәyan mәnbәyi ilә yüklәnmәyә;
Fәrdi dozimetrlәrә, fәrdi baxişa.
Komplekdә miqdarın düzgün olmasina;
Fizikikimyәvi nәzarәtә;

404 Fәrdi dozimetrlәr yüklәnmәyә nә vaxt qoyurlar?

•

Paylanmazdan 5 saat әvvәl;
Paylanmazdan 1 saat әvvәl;
Paylanmağa әmr alınandan 3 saat sonar.
Paylanmağa 1 gün qalmış;
Paylanan günü vә saatı;

405 İD1 fәrdi dozimetrlәr komplekti kimlәr üçün nәzәrdә tutulub?

•

Radiasiya kәşfiyyat dәstәlәri vә şәxsi heyәt.
Rәhbәr vә idarәedici şәxslәr;
Manqa vә qrup heyәti üçün;
İdarәedici şәxslәr vә şәxsi heyәt;
Kәşfiyatçılar vә şәxsi heyәtlәrә;

406 İDl nә üçündür?

•

γ vә n şüalanmanın udulan dozalarını 250 radadәk diapazonda ölçmәk
γ vә n şüalanmanın udulan dozalarını 20 500 radadәk diapazonda ölçmәk
γ vә n şüalanmanın udulan dozalarını 200500 radadәk diapazonda ölçmәk üçündür
γ vә n şüalanmanın udulan dozalarını 2500 radadәk diapazonda ölçmәk
γ vә n şüalanmanın udulan dozalarını 2050 radadәk diapazonda ölçmәk

407 Rentgenmetrlәr nә ücündür?

•

α şüalarını ölçmәk üçün;
Rentgen vә ya γ şüalarının gücünü ölcmәk üçün;
β şüalarının gücünü ölçmәk üçün;
Udulan dozanı ölçmәk üçün;
β vә α şüalarının gücünü ölçmәk üçündür.

408 Radiometrlәrә aid cihazı göstәrin?

•

DP 24m, DP100 ADM, "LUÇA" vә s.
DP 64 "LUÇA" vә s.
DP 100M, DP100 ADM, "LUÇA" vә s.
DP 22v, DP100 ADM, "LUÇA" vә s.
ID11, DP100 ADM

409 Fәrdi dozimetrlәr nә üçündür?

•

Kimyәvi maddәlәrin növünü aşkar etmәk üçündür.
Radioaktiv tozlarla zәhәrlәnmiş әrazidә fәaliyyәt göstәrәn şәxsi heyyәtin bütün müddәt әrzindә udulan
şüalanma dozalarını ölçmәk üçün;
Rentgen vә γ şüalarının sәviyyәsini ölçmәk üçün;
Rentgen şüalarının sәviyyәsini aşkar etmәk vә ölçmәk üçün;
Әrazidә radiaktiv çirklәnmәni müәyyәn etmәk üçün;

410 Fәrdi dozimetrlәrә aid cihaz hansıdır?

•

DP2, DKP50, DP24, İD1.
DP64, İD11, İD1, DP24.
DP21, İD1, DP5A, DP24.
DP12, İD11, DP5V, DRP50.
DP22 V, DK02, DP24, İD1, İD11 vә s.

411 DP5 V cihazı nә ücündür?

•

Texnikanın sәthindә λ şüalanma üzrә radioaktiv çirklәnmәni ölçmәk ücündür
Әrazidә şüalanma dozalarının gücünü vә müxtәlif әşyaların β , γ şüaları üzrә radioaktiv çirklәnmәsini
ölçmәk
Şüalanma dozasına mәruz qalmış insanlara şüa dәrәcәsini tәyin etmәk
Kimyәvi maddәlәrin növünü aşkar etmәk
λ şüalarının sәviyyәsini müәyyәn etmәk

412 DP22V cihazı nә üçündür?

•

α rentgen şüalanmanın udulan ekspozissiya dozalanm 2Rdәn50 Rdәk ölçmәk üçün.
γ –şüalanmanın udulan ekspozissiya dozalarını 250rdәk ölçmәk;
β  şüalanmanın ekspozissiya dozalarını 2Rdәn 50 Rdәk ölçmәk;
γ n şüalanmamn ekspozissiya dozalarını 2Rdәn, 50 Rdәk ölçmәk;
α β  şüalanmanın ekspozissiya dozalarını 2Rdәn,50 Rdәk ölçmәk;

413 Hәdd nişanları radiasiyasının hansı sәviyyәsindәn qoyula bilәr?

•

10 r/saat
1 r/saat
5 r/saat
0,5 r/saat

•

4 r/saat

414 Hava ilә torpağın hәrarәti eyni olan hal necә adlanır?

•

İnersiya
Konvensiya
Konveksiya
İzotermiya
İnversiya

415 Havanın hәrarәti çox torpağın hәrarәti az olduğu hal necә adlanır?

•

Konveksiya
İnersiya
İzotermiya
İnversiya
Konvensiya

416 Torpağın hәrarәti çox havanın hәrarәti az olduğu hal necә adlanır?

•

İnersiya
İzotermiya
Konvensiya
Konveksiya
İnversiya

417 Kimyәvi şәrait qiymәtlәndirilәrkәn nә tәyin edilir?

•

Bina vә qurğuların xarakteristikası üzrә mühafizәnin tәyin edilmәsi
Udulan doza vә miqdarı, külәyin gücü vә istiqamәti
Zәlzәlәnin gücü, havanın şaqulu hәrәkәti
Zәhәrlәyici vә güclü tәsiredici maddәlәrin növü hәcmi, külәyin sürәti vә istiqamәti, havanın şaqulu
hәrәkәti
Әraziyә düşәn işıq impulsunun miqdarı vә yanğın zonasının tәyini, zәhәrlәnmә әrazisinin sahәsi

418 QKKCda hansı indiqator borucuqları Vx qaz zәhәrli kimyәvi maddәni aşkarlayır?

•

2 qırmızı haşiyә, 2 yaşıl haşiyәli
2 qırmızı haşiyә, 1 yaşıl vә 1 nöqtәli
1 sarı haşiyәli borucuqlar, 2 sarı haşiyәli
1 qırmızı haşiyәli vә qırmızı nöqtәli
1 qırmızı haşiyәli, 3 qırmızı nöqtәli, 3 yaşıl haşiyәli

419 Bir qızmızı haşiyәli vә qırmızı nöqtәli indiqator borucuqları nә üçündür?

•

Yara әmәlә gәtirәn maddәlәri aşkar etmәk.
Maddәlәr mübadilәsini pozan Z maddәlәri aşkar etmәk;
Ümum zәhәrlәyici maddәlәri aşkar etmәk;
Sinif ifliedici ZM aşkar etmәk vә qatılığını ölçmәk;
Boğucu tәsirli maddәlәri aşkar etmәk;

420 1 sarı haşiyәli indiqator borucuqları nә üçündür?

•

Sinif ifliedici zәhәrlәyici maddәlәri aşkar etmәk.
Maddәlәr mübadilәsini pozan zәhәrlәyici maddәlәri aşkar etmәk;
Ümum zәhәrlәyici maddәlәri aşkar etmәk;

•

Dәri zöhrәvi zәhәrlәyici maddәlәri aşkar etmәk;
Boğucu tәsirli maddәlәri aşkar etmәk;

421 Üç yaşıl hәlqәli indikator borucuqları nә üçündür?

•

İpriti vә lyuziti aşkarlayıb ölçmәk üçündür.
Bizeti konsentrasiyasını ölçmәk;
Zarin vә zomanı tapıb ölçmәk;
Fosgen, sianid turşusu vә xlorsianı ölçmәk;
SiEsi qazlarını aşkarlamaq;

422 İprit, azotlu iprit vә lyuziti aşkarlamaq üçün istifadә edilәn 1 sarı rәngli halqa ilә nişanlanmış
borucuqda neçә ampula olur?

•

4
2
1
yoxdur
3

423 DP5V cihazı vasitәsilә sәthlәrin radiasiyasiyada, zәhәrlәnmә dәrәcәsi hansı vahidlәrlә ölçülür?

•

mR •saat R/Saat
mr, R/saat
mr, R
mr/s, R/saat
mr/S, R

424 Dozimetriya vasitәsilә neçә işlәr yerinә yetirilә bilәr?

•

6
5
3
4
2

425 Radiometrlәr nә üçündür?

•

β vә α hissәciklәrlә radioaktiv zәhәrlәnmәsini aşkar etmәk vә bu zәhәrlәnmәnin dәrәcәsini ölçmәk
γ  hissәciklәri aşkar etmәk vә qiymәtlәndirmәk
β  hissәciklәri aşkar etmәk vә qiymәtlәndirmәk
α  hissәciklәri aşkar etmәk vә qiymәtlәndirmәk
α, γ, hissәciklәrlә radioaktiv zәhәrlәnmәni aşkar etmәk vә bu zәhәrlәnmәnin dәrәcәsini qiymәtlәndirmәk

426 Tәyinatına görә dozimetrik cihazlar neçә növә bölünürlәr?

•

6
2
3
5
1

427 DP5Vdә γ şüalanma üzrә ölçmә diapozonu nә qәdәrdir?
0,005 mR/S200 mR/s
0.5 m R/s200 R/S

•

0.05 R/s200 R/S
0.05 mr/s200 R/S
0.5 R/s200 R/S

428 DP5V cihazının ölçmә diapazonu neçә yarımdiapazona bölünmüşdür?

•

2
4
5
6
3

429 DP5Vda detenktorlar bloku (zond) neçә vәziyyәtdә işlәyir?

•

6
2
4
3
5

430 DP  22 V dozimetrlәr komplekti neçә әdәd fәrdi dozimetrdәn ibarәtdir?

•

10
30
40
50
20

431 Ümumi zәhәrlәyici maddәlәri aşkarlamaq üçün istifadә edilәn borucuq necә işarәlәnib ?

•

Bir qırmızı hәlqә ilә
Üç yaşıl hәlqә ilә
Iki yaşıl hәlqә ilә
Bir yaşıl hәlqә ilә
Bir sarı hәlqә ilә

432 QKRC (VPXR) – inda istifadә edilәn borucuqlardakı ampulaları qızdırdıqdan sonra nә etmәk
vacibdir?

•

Borucuqları sürәtlә fırlatmaq 57 dәfә;
Borucuqların işarә edilmiş ucundan tutaraq onları çevik silkәlәmәk;
Borucuqların işarә edilmiş ucundan tutaraq 23 dәfә silkәlәmәk;
Borucuqların işarә edilmiş ucundan tutaraq 35 dәfә silkәlәmәk;
Borucuqları aramla fırlatmaq 12 dәfә.

433 İD1 dә neçә әdәd fәrdi dozimetr olur?

•

50
30
10
20
40

434 QKKCda neçә növ indiqator borucuğları bloku olur?
4

•

6
5
2
3

435 Әtraf mühütdә tüstü, toz, karbon qazı olduqda nümunәnin aşkarlanması üçün hansı elementdәn
istifadә edilir?

•

Nasosun gövdәsindәn;
Poluetilen qoruyucu qapaqlardan.
Xüsusi qızdırıcıdan;
Xüsusi süzgәclәrdәn;
Nasosun ucluğundan;

436 İndikator borucuqlarından istifadә etmәk üçün öncә nә edilir?

•

Onlar soyudulur
Onlar kimyәvi yoxlanılır
Onlar fiziki yoxlanır
Onlar qızdırılır
Onların başları nasosda kәsilir

437 Qırmızı hәlqә vә qırmızı nöqtә ilә işarәlәnәn borucuqlar hansı zәhәrlәyici maddәlәri aşkarlayıb
olçmәk üçündür?

•

iprit, lyuzit;
SiES.
bizet;
fosgen, difosgen;
zarin, zoman, Vqazları;

438 Qoşun kimyәvi kәşfiyyat cihazının (QKKC) tәyinatı nә üçündür?

•

Texnikada vә sәthlәrdә radioaktiv maddәlәri ölçmәk;
Havada karbon qazını ölçmәk.
Suda әrzaqda vә torpaqda GTZMi aşkarlamaq;
Havada, әrazidә, texnikada sәthlәrdә zәhәrlәyici maddәlәri aşkar etmәk;
Havada, әrazidә güclü tәsirlizәhәrlәyici maddәlәri aşkar etmәk;

439 Cihazda әsas hissәlәrdәn biri hansıdır?

•

Süzgәc
Nasos
Kürәk
Kolpak
Fanar

440 Nasosun nişanlanmış baş hissәsi nә üçündür?

•

İndikator borucuqlarını saxlamaq.
İndikator borucuqlarını kәsmәk vә onlardan havanı keçirmәk;
Ampulaları qırmaq;
Patronları deşmәk;
Qızdırıcı saxlamaq;

441 Qırmızı hәlqә vә qırmızı nöqtә ilә işarәlәnәn kassetdә neçә indikator borucuğu olur?

•

8
10
9
12
6

442 MMә sistemindә dozimetriyanın әsas vәzifәlәri hansıdır?

•

MMә dәstәlәrinә tәsir edә bilәcәk ionlaşdırıcı şüaları aşkar edib, qiymәtlәndirmәk;
Müxtәlif radiasiya şәraitindә әhalinin, MM qoşunlarının, hәrbilәşmәmiş dәstәlәrinin fәaliyyәtini tәmin
etmәk mәqsәdi ilә ionlaşdrıcı şüaları aşkar edib, qiymәtlәndirmәk;
Udulan dozanın miqdarını müәyyәn etmәk üçün dozimetrlәrin paylanmasını tәşkil etmәk.
Әrazidә radiasiya sәviyyәsini aşkar etmәk, qiymәtlәndirmәk vә dozimetrik nәzarәti tәşkil etmәk;
Әhaliyә tәsir edә bilәcәk şüalanmaları aşkar etmәk, ölçmәk vә nәzarәt etmәk;

443 Fәrdi dozimetrlәrin hansı növlәri rәhbәr heyәt üçündür?

•

Kәşfiyyatda istifadә edilәn.
Cibә qoyulan düz göstәrәn;
Cibә qoyulan birbaşa göstәrmәyәn;
Xüsusi pult vasitәsilә ölçülәn;
Xüsusi hallarda paylanan;

444 Radiasiya vә dozimetrik nәzarәt cihazlarının qrupları hansıdır?

•

Rentgenmetrlәr, dozimetrlәr, protektorlar vә rengenmetrradiometr.
İndiqatorlar, rentgeınmetrlәr, radiometrlәr, dozimetrlәr;
İndiqatorlar, dozimetrlәr, barometrlәr vә rengenmetrradiometrlәr;
Rentgenmetrlәr, radiometrlәr vә termometrlәr, VPXR;
İndiqatorlar, radiometrlәr, psixometrlәr, DKP50A;

445 DP64 cihazı sülh dövründә istifadә edilә bilәrmi?

•

Yox
Bәli
Ola bilsin
Edilә bilәr
Mümkün deyil

446 Rentgenmetr Radiometrә aid cihazı göstәrin?

•

İD11
DP5V, ( A, B)
İD1
DP22v
DP 64

447 Әrzaqda dezaktivasiyanın tam aparılması hansı cihazla yoxlanılır?

•

DP64 ilә
Dozaimetrlә
Radiometrlә
Rentgenmetrlә
İd1 cihazı ilә

448 İdarәetmә mәntәqәsindә işlәyәn şәxslәrә süzücü ventilyasiya rejimindә saatda neçә kub metr
hava verilir?

•

a)

b)

d)

c)

e)

449 Aşağıdakılardan hansı MM xәbәrdarlıq siqnalı deyil?

•

Hava hәyacanı sovuşdu;
Tәbii fәlakәt hәyacanı;
Hamının diqqәtinә;
Hava hәyacanı;
Radiasiya tәhlükәsi vә kimyәvi hәyacan;

450 Tәyinatına görә idarәetmә mәntәqәsinin növlәri hansılardır?

•

zirzәmi,yeraltı anbar.
әsas, ehtiyyat, yardımçı;
yardımçı, kömәkçi,әlavә;
әsas, zal, dәhliz;
kömәkçi, әlavә, dәhliz;

451 Sәyyar idarәetmә mәntәqәsi nә üçün yaradılır?
rәhbәrin öz mәntәqәsindәn idarә etmәsi;
zәdәlәnmә ocaqlarında MM qüvvәlәrini yürüş marşurutlarında, idarәnin özündә bilavasitә vә operativ
surәtdә idarә etmәk üçün;

•

•

zәdәlәnmә ocaqlarında MM qüvvәlәrini yürüş marşurutlarında, hәrәk zamanı bilavasitә vә operativ
surәtdә idarә etmәk üçün;
zәdәlәnmә ocaqlarında MM qüvvәlәrini yürüş marşurutlarında, hәrәksiz halda bilavasitә vә operativ
surәtdә idarә etmәk üçün;
idarәetmәdәn tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi.

452 Mülki müdafiәnin hәyәcan siqnalları hansılardır?

•

hamının diqqәtinә,qum çovğunu hәyәcanı.
hamının diqqәtinә, hava hәyәcanı, hava hәyәcanıbitdi, radiasiya vә kimya hәyәcanı;
hamının diqqәtinә, külәk hәyәcanı;
hamının diqqәtinә, qar çovğunu hәyәcanı;
hamının diqqәtinә, leysan yağışı hәyәcanı;

453 Hәrbilәşdirilmәmiş mülki müdafiә dәstәlәrinә kimlәr cәlb oluna bilәr?

•

Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı olan, 18 yaşından 62 yaşadәk kişilәr, 20 yaşından 56 yaşadәk
qadınlar;
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı olan, 18 yaşından 62 yaşadәk kişilәr, 18 yaşından 55 yaşadәk
qadınlar;
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı olan, 18 yaşından 62 yaşadәk kişilәr, 17 yaşından 54 yaşadәk
qadınlar;
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı olan, 17 yaşından 59 yaşadәk kişilәr, 18 yaşından 55 yaşadәk
qadınlar;
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı olan, 19 yaşından 62 yaşadәk kişilәr, 18 yaşından 55 yaşadәk
qadınlar;

454 Hәrbilәşdirilmәmiş MM dәstәlәri ilә xәbardarlıq toplanış mәşqi ildә neçә dәfә keçirilir?

•

keçirilmir.
2 dәfә;
1 dәfә;
3 dәfә;
4 dәfә;

455 Mülki müdafiә üzrә Azәrbaycan Respublikasının әrazisi neçә zonaya bölünür?

•

9
10
5
6
7

456 Obyektlәrdә rabitәnin tәşkilinә kim rәhbәrlik edir?

•

obyektin mülki müdafiә qәrargah rәisi;
obyektin rәisi;
obyektin rәis müavini;
rabitә rәisi;
obyektin işçilәri.

457 Xәbәrdarlıq siqnalları nә üçündür ?

•

 şәhәr vә kәnd әhalisinә hәr hansı FH haqqında tәhlükәlәr barәdә xәbәrdar edilmәk vә lazımi müdafiә
tәdbirlәri görmәk;
 su basmış rayonlardan әhalini köçürmәk;
 kәnd әhalisinin mühafizәsi üçün karantin rejimini yaratmaq.

 FH zamanı әhalini sığınacaqlarda yerlәşdirmәk;
 müasir dövrdә şәhәr vә kәnd әhalisinin zәlzәlәhaqqında xәbәrdar edilmәsi vә tәhlükәsiz rayonlara
köçürmәk;

458 Әgәr küçәdә hәrәkәt etdiyimiz zaman hәyacan siqnalı verilәrsә necә davranmalısınız ?

•

 tәcili evә daxil olmalı;
 nәqliyyat vasitәsindәn istifadә etmәli.
 hәyacan siqnalını eşidib oranı tәrk etmәli;
 yaxınlarına siqnal haqqında xәbәr vermәli;
 siqnal verilәn rayonda gizlәnmәli;

459 Müharibә dövründә düşmәnin hücumu barәdә MM xәbәrdarlıq siqnalı kim tәrәfindәn әhaliyә
çatdırılır ?

•

icra hakimiyyәtlәri
 Milli Tәhlükәsiz Nazirlyi
 MM qәragahı
 MM baş idarәsi
 Vilayәt MM rәisi

460 Әhaliyә FH baş vermәsi ilә әlaqәdar xәbәr vә mәlumatlar kim tәrәfindәn vә necә çatdırılır ?

•

 FH baş verәn zaman әhaliyә xәbәr vә mәlumatlar insanlar vasitәsilә çatdırılır;
 әhaliyә siqnal, xәbәr vә mәlumatlar iş vә yaşayış yerlәrindә müvafiq MM rәhbәrlәri tәrәfindәn, elәcә dә
yerli radioyayım şәbәkәsi ilә çatdırılır;
 FH baş verәn zaman әhaliyә xәbәr vә mәlumatlar mәtbuat vasitәsilә çatdırılır;
 FH baş verәn zaman әhaliyә xәbәr vә mәlumatlar mobil telefon vasitәsilә çatdırılır;
 FH baş verәn zaman әhaliyә xәbәr vә mәlumatlar teleqraf vasitәsilә çatdırılır;

461 İdarәetmәnin mahiyyәti nәdir?

•

orduya rәhbәrlik etmәk.
MM rәhbәr qәrargahının özlәrinә tabe olan qüvvәlәrlә daim rәhbәrlik etmәsindәn,onların fәaliyyәtini
qarşıda duran vәzifәlәrin icrasına yönәltmәkdәn ibarәtdir;
MM hәrbilәşdirilmiş dәstәlәrinә rәhbәrlik etmәk;
әhaliyә rәhbәrlik etmәk;
hüquqmühafizә orqanlarına rәhbәrlik etmәk;

462 Obyektlәrdә sığınacaq kimlәr üçün nәzәrdә tutulur?

•

Mәktәbli uşaqlar vә qulluqçular, tәlәbә vә müәllimlәr üçün.
Müharibә vә ya FHar dövründә bütün tәsәrrüfat obyektlәrindә әn böyük növbәdә işlәyәn fәhlә vә
qulluqçular;
Tәsәrrüfat obyektlәrinin bütün işçilәri vә yaşlı әhali üçün;
Fәhlә, qulluqçular vә әlillәr üçün;
İdarәedici şәxslәr vә idarәetmә qüvvәlәri üçün;

463 Şüalanmanın növlәri hansılardır?

•

α, n, γ, p
α, β, γ, n
γ, β, R, P
α, β, e, lazer
γ, n, l, e, R

464 İşıq şüalanmasının ölçü vahidi nәdir?

•

kc/sm², R/saat
kkal/sm
kal/sm²
kc/m
kc/m³ vә ya kal/sm³

465 İşıq şüalanmasının tәsir müddәti nә qәdәrdir?

•

60 san
1020 saniyә
40 san
10 dәq
1020dәq

466 Obyektlәrdә neçә rabitә növündәn istifadә olunur ?

•

4
2
3
5
6

467 Sülh dövründә tәbii fәlakәtlәr vә istehsalat qәzaları baş verdikdә MMnin xәbәrdarlıq siqnalları
kim tәrәfindәn verilir ?

•

 MM baş idarәsi
 Nazirlәr kabineti
 Rayon MM rәisi
 Hakimiyyәt idarәsi
 MM qәrargahı

468 Mülki müdafiә üzrә şәhәrlәr neçә kateqoriyaya bölünür?

•

5
3
1
2
4

469 Nasosa yerlәşdirilmiş qırmızı haşiyәli borucuqdan hava keçmәsi üçün nasos neçә dәfә
vurulmalıdır?

•

1012 dәfә
56 dәfә
78 dәfә
1015 dәfә
67 dәfә

470 Şәxsi heyyәtin әleyhiqazları çıxartması qәrarını vermәk üçün indikator borucuqları yerlәşdirilmiş
nasos neçә dәfә vurulmalıdır?

•

2030
5060

1520
4050
3040

471 Radiasiya vә mühәndis şәraitini hansı üsülla aşkar edib qiymәtlәndirirlәr?

•

Proqnozlaşdırma vә operativ mәlumatlar, sorğularla
Proqnozlaşdırma vә kәşfıyyat mәlumatları ilә
Model üsulu vә kompüterlәr vasitәsilә
Riyazı üsul – hesablamalar yolu ilә
Kәşfiyyat mәlumatlarnı vә nәzarәt ölçü cihazları ilә

472 Kimyәvi vә yanğın şәraiti hansı üsulla qiymәtlәndirilir?

•

Riyazi üsul vә müşahidә
Proqnozlaşdırma vә kәşfiyyat mәlumatları
Proqramlaşdırma
Kәşfiyyat mәlumatları
Model üsulu, tәcrübә

473 Fәrdi dozimetrlәr ölçülәn şüalanmaya görә neçә növә bölünürlәr?

•

2
1
5
3
4

474 X vә DTİ görәrkәn dәstә komandirinin, real vәziyyәtә әsasәn icra etmә prosesi ardıcıllığı
hansıdır?

•

alınmış tapşırığın yerinә yetirilmәsi;
alınmış tapşırığın aydınlaşdırılması;
alınmış tapşırığın mәxfi saxlanılması.
alınmış tapşırığın gecikdirilmәsi;
alınmış tapşırığın tәxirә salınması;

475 Hәrbilәşdirilmәmiş MM qüvvәlәri tәyinatına görә hansılardır?

•

Ümumi vә xidmәti dәstәlәr;
Әrazi qüvvәlәri;
Obyekt dәstәlәri.
Yüksәk hazırlıq dәstәlәri;
Gündәlik hazırlıqlar;

476 Bir mәrtәbәli taxtlar olduqda sığınacaqda hәr adama neçә kvadrat metr sahә ayrılır?

•

1 m2
0,6 m2
1,5 m2
0.8 m2
0.5 m2

477 Radiasiya Әleyhinә Daldalanacağın kömәkçi otaqları hansılardır?

•

Ventilyasiya, Süzgәclәr otağı, idarәetmә vә tibb mәntәqәsi.

•

Ventilyasiya sanitariya qovşağı, süzgәclәr vә çirkli paltarlar saxlanan otaqlar;
Ventilyasiya otaqları, Sanitariya qovşağı, Tibb mәntәqәsi;
Ventilyasıya, çirkli üst paltarları otağı, idarәetmә mәntәqәsi;
Adamlar yerlәşәnVentilyasiya, Süzgәclәr otağı;

478 Tәcric edici әleyhqazlar hansılardır?

•

İP4, İP5, KİP3;
İP4, İP5, KİP8;
QP7M, QP7VM.
İP5, PDF2, KZD6;
İP5, QP5, R2;

479 Merkali şkalasına görә zәlzәlә maksimum neçә balla qiymәtlәndirilir?

•

14
12
10
13
11

480 Zәlzәlәnin insanlara tәsiri necә olur?

•

Vulkan qazlarından insanların zәhәrlәnmәsi
Ölümlә nәticәlәn psixoloji
Çayların istiqamәtinin dәyişmәsi nәticәsindә
Әrazidә çatların yaranması nәticәsindә
Binaların, qurğuların dağılması nәticәsindә

481 610 kal/ sm² işıq impulsu mühafizә olunmayan insanlarda hansı tәsir yaradır?

•

İnsanlara tәsir etmir
İkinci dәrәcәli yanıq
İnsanlara tәsiri nәzәrә alınmazdır
İnsanlarda tәsiri cüzidir
İnsanlarda üçüncü dәrәcәli yanıq

482 Üz ölçüsü 71 smdәn artıq olduqda QP5 әleyhiqazı hansı nömrәdә tәyin edilir?

•

3
4
0
1
2

483 Üz ölçüsü 6163 sm olduqda QP5 әleyhiqazının hansı nömrәsi istifadә olunur?

•

4
0
1
2
3

484 Fәrdi mühafizә vasitәlәri hansı halda olan zәhәrli maddәlәrin daxil olmasının qarşısını alır?

•

Aerozol, qaz, bәrk

•

Qaz, buxar, aerozol
Qaz, toz, duman
Buxar, toz,duman
Qaz, buxar, su

485 1015 kal/ m² işıq impulsu mühafizә olunmayan insanlarda hansı tәsir yaradır?

•

İnsanlara tәsiri nәzәrә alınandır
Üçüncü dәrәcәli yanıq
İnsanlara tәsiri güclüdür
İkinci dәrәcәli yanıq
İnsanları mәhv edә bilәr

486 Sığınacaq vә RӘDdә giriş qapısı necә olmalıdır?

•

Sadә mühafizә;
Herimetiq;
Herimetiqmühafizә;
Mühafizә;
Sadә herimetiq.

487 Radiasiyadan tәhlükәli çirklәnmә zonası hansı rәnglә işarә olunur?

•

Sarı
Qonur
Mavi
Yaşıl
Qara

488 Obyekt MM mәşqi hansı müddәtlәrdә keçirilmәlidir?

•

5 ildәn bir;
3 ildәn bir;
2 ildәn bir;
1 ildәn bir;
4 ildәn bir;

489 Tәlim vә mәşqlәr MMnin hansı xәbәrdarlıq siqnalı ilә başlanmalıdır?

•

Hamının diqqәtinә
Tәlim başlasın
Hava hәyәcanı
Kimya tәhlükәsi
Radiasiya qorxusu

490 Ali mәktәb tәlәbәlәrinә MM fәnni proqram üzrә neçә saat tәdris olunur?

•

60
45
46
50
30

491 Yüksәk hazırlıqlı hәrbilәşdirilmәmiş MM dәstәlәri ilә әmәli mәşğәlәlәr neçә ildәn bir keçirilir?

•

1 ildәn bir

•

4 ildәn bir
5 ildәn bir
3 ildәn bir
2 ildәn bir

492 Obyektlәrdә kompleks MM tәlimlәri neçә ildәn bir keçirilir?

•

1 ildәn bir
5 ildәn bir
3 ildәn bir
2 ildәn bir
4 ildәn bir

493 Ali tәhsil müәssisәlәrindә MM mәşqlәrinin davametmә müddәti nә qәdәrdir?

•

810 saat
67 saat
35 saat
13 saat
24 saat

494 Obyektlәrdә rәhbәr heyәtin әmәli mәşqlәri ildә neçә dәfә keçirilir?

•

ildә 2 dәfә
ildә 1 dәfә
ildә 5 dәfә
ildә 4 dәfә
ildә 3 dәfә

495 Obyektin mülki müdafie mәşqi neçә ildәn bir keçirilir?

•

5 ildәn bir
3 ildәn bir
1 ildәn bir
2 ildәn bir
4 ildәn bir

496 Obyektlәrdә mülki müdafiә planı neçә bölmәdәn ibarәtdir?

•

1
4
5
2
3

497 Obyektdә MM üzrә tәdris ili hansı aydan başlayır?

•

aprel
yanvar
sentyabr
iyun
mart

498 Obyektdә MM üzrә tәdris ili neçә ay davam edir?
12 ay

•

8 ay
10ay
11 ay
9 ay

499 MM üzrә hazırlıq planlaşdırılarkәn obyektdә neçә sәnәd tәrtib edilmәlidir?

•

2
3
5
4
6

