İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ

TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ
“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK”

MÜLKİ MÜDAFİƏ MÖVZULAR
1.Mülki Müdafiə sahəsində qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ hüquqi
aktlar
2.Fövqəladə hallar üzrə Komissiyalarının yaradılması
3. Mülki müdafiə tədbirlərinin təşkili və həyata keçirilməsi üçün hüquqinormativ sənədlər
4.“MM tədbirlərinin təşkili və həyata keçirilməsi Qaydaları”
5. Fövqəladə hadisələrdən müdafiəyə respublika əhalisinin hazırlanması
6.«Mülki müdafiə haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununu üzrə:
Əsas anlayışlar
Mülki müdafiə haqqında qanunvericilik
Mülki müdafiənin təşkil edilmə prinsipləri
Mülki müdafiə tədbirlərinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi
Mülki müdafiənin məqsədi
Mülki müdafiə sahəsində dövlətin vəzifələri
Mülki müdafiə sahəsində hüquqi şəxslərin vəzifələri
Mülki müdafiə sahəsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının vəzifələri
Mülki müdafiə sahəsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquqları
Fövqəladə hadisələrdən müdafiə sahəsində əhalinin hazırlanması
Əhalinin və ərazinin fövqəladə hadisələrdən müdafiəsi sahəsində biliklərin təbliği
Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyəti
Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin hüquqi və sosial müdafiəsi üçün
təminatlar
Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin əməyinin ödənilməsi
Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin dövlət icbari şəxsi sığortası
Mülki müdafiənin əmlakı
Fövqəladə hadisələrin və onların nəticələrinin aradan qaldırılması sahəsində
tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
7.Fövqəladə hadisələrdən müdafiə sahəsində əhalinin hazırlanması qaydalarının
tənzimləyən hüquqi-normativ sənədlər
8. Sülh və müharibə dövrlərindəki fövqəladə hadisələrdən mühafizə üsulları
9.Nüvə silahının zədələyici amilləri
10.Kimyəvi silah
11.Bioloji zədələnmə
12.Karantin
13.Observasiya
14. Fərdi mühafizə vasitələri:
-Bədən səthini mühafizə edən vasitələr;
-Tənəffüs orqanlarını mühafizə edən vasitələr
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15. Kollektiv mühafizə qurğuları (mülki mühafizə qurğuları):
-Sığınacaqlar;
-Radiasiya əleyhinə daldalanacaqlar
16. Mülki müdafiə üzrə təlim və məşqlər:
-Kompleks mülki müdafiə təlimi
-Obyekt mülki müdafiə məşqi
-Mülki müdafiə qüvvələri ilə xəbərdarlıq-toplanış üzrə məşq
17. Təbii fəlakətlər
18. Hərbiləşdirilməmiş Mülki Müdafiə qüvvələri
19. Yanğınların söndürülməsi
20. Yanğın təhlükəsizliyi tələbləri
21. Təhlükəsizlik texnikası anlayışı
22. Zonaların və şəhərlərin qrupları
23. Təsərrüfat (iqtisadiyyat) və Layihələşdirilən obyektlərə mülki müdafiə üzrə
dərəcələrin verilməsi
24. Mülki müdafiə üzrə zonalar
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1.Aşağıda göstərilənlərdən hansı mühafizə qurğusu deyil?
A) Zirzəmilər;
B) Minik maşınları;
C) Sığınacaqlar;
D) Yarğanlar;
E) Daldalanacaqlar.
2.Radiasiya əleyhinə daldalanacağın əsas otaqları hansılardır?
A) Adamlar yerləşən və tibb məntəqəsi;
B) Adamlar yerləşən otaqlar, İdarəetmə məntəqəsi;
C) Adamlar yerləşən, İdarəetmə məntəqəsi və komendant otağı;
D) İdarəetmə məntəqəsi, tibb məntəqəsi, əşya anbarı;
E) Adamlar yerləşən və Ventilyasiya otaqları.
3.Mülki müdafiə mühafizə qurğularının təsnifatı necədir?
A)Mühafizə xassələrinə, təyinatına, yerləşməsinə, tikilmə müddətinə görə;
B)Mühafizə qabiliyyətinə, Partlayış təhlükəsinə, Avadanlıqların növünə, Tikildiyi vaxta
görə;
C)Mühafizə qabiliyyətinə, Partlayış təhlükəsinə, Oda davamlığına, Yerləşməsinə görə;
D)Mühafizə qabiliyyətinə, Oda davamlığına;
E)Mühafizə qabiliyyətinə, Avadanlıqların növünə görə.
4.Observasiya nədir? Tam və doğru cavabı müəyyən edin.
A)Yoluxucu xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə məhdudlaşdırma müalicə
prafilaktika tədbirləri sistemidir;
B) Kimyəvi zədələnmə ocağında aparılan kəşfiyyat növüdür;
C)Radioaktiv zədələnmə ocağında aparılan nəzarət növüdür;
D)Kimyəvi və bioloji zəhərlənmə zonalarında həyata keçirilən tədbirlər sistemidir;
E)Yoluxan xəstəliklərin və kimyəvi zəhərlənmələrin yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə
məhdudlaşdırma və müalicə prafilaktiki tədbirlər sistemidir.
5.“Mülki Müdafiə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən
mülki müdafiənin məqsədləri aşağıda göstərilənlərdən hansılardır? Tam və doğru
cavabı müəyyən edin.
1.Fövqəladə hadisələrin qarşısının alınması məqsədi ilə profilaktik tədbirlərin həyata
keçirilməsi;
2.Fövqəladə hadisələr zamanı mümkün olan ziyan və itkilərin həcminin maksimum
azaldılması;
3.Fövqəladə hadisələrin və onların nəticələrinin aradan qaldırılması.;
4.Fövqəladə hadisələr zamanı xəbərdarlığın vaxtında təşkili və əhalinin təhlükəsiz zonaya
çıxarılması.
A) 1;2;4

B) 2;3;4

C) 1;3

D) 1;4

E) 1;2;3

