
GÇQH

1. Azərbaycan Demokratik Respublikası Silahlı 
Qüvvələrinin yaranma tarixi hansıdır?
A) 1918-ci il mayın 28-i
B) 1991-ci il oktyabrm 9-u
C) 1918-ci il iyunun 26-st
D) 1918-ci il dekabrın 31-i
E) 1918- ci il fevralın 23-ü

2. Ordunun yüksək döyüş hazırlıqlı və döyüş 
qabiliyyətli olmasının əsas şərti nədir?
A) Bölmələrin qərargahdan hansı məsafədə yerləşməsi
B) Şəxsi heyətin sayı
C) Zabit və gizir heyətinin fiziki hazırlıq səviyyəsi
D) Möhkəm hərbi intizam
E) Dayaq məntəqələrinin mühəndis təchizatlı olması

3. Binoklda müşahidə edilən düşmən əsgərinin boyu 
(1.7m) şkalanın bir kiçik bölgüsünə (0-05) bərabər
dir. Düşmənə qədər olan məsafəni hesablayın.
A) 40 m B) 300 m C) 340 m
D )400 m E )440 m

4. Bölük (batareya) növbətçisi kimlərdən təyin edilir?
A) Çavuşlardan və müstəsna hallarda isə yaxşı 
hazırlıqlı əsgərlərdən
B) Ancaq çavuşlardan
C) Bölüyün baş çavuşlarından
D) Tağım komandirlərinin müavinlərindən
E) Bütün variantlar doğrudur

5. Bölük (batareya) növbətçisinin sayını kim
müəyyən edir?
A) Bölük (batareya) komandiri
B) Bölüyün baş çavuşu
C) Tağım komandiri
D) Hissə komandiri
E) Bütün variantlar doğrudur

6. Bölük (batareya) növbətçisi cavabdeh deyil.
A) Bölükdə (batareyada) daxili intizamın 
saxlanmasına
B) Günün nizam qaydalarının dəqiq yerinə 
yetirilməsinə
C) Bölük əmlakının, əsgər və çavuşların şəxsi 
əşyalarının qorunmasına
D) Gün növbətçilərinin düzgün xidmət etmələrinə
E) Əsgər və çavuşların mənəvi-psixoloji hazırlığına

7. Növbətçilik müddəti ərzində bölük (batareya) 
növbətçisi nə vaxt dincələ bilər?
A) Yalnız gündüz səhər saatlanndan başlayaraq saat
10.00- dan 14.00-a qədər
B) Yalnız gündüz günorta saatlarından başlayaraq saat
13.00- dan 16.00-a qədər
C) Yalnız gecə saatlarından başlayaraq saat 23.00-dan
05.00- a qədər
D) Növbətçilik müddəti ərzində bölük (batareya) 
növbətçisi istirahət etmir.
E) Bütün variantlar doğrudur.

8. Növbətçi yerinin təchizatına aid deyil.
A) Bölük (batareya) növbətçisinin sənədləri
B) Bölük (batareya) növbətçisinin və gün 
növbətçilərinin istirahəti üçün çaıpayı
C) Tumba (ağacdan)
D) Telefon və yanğınsöndürmə əşyaları
E) Azərbaycan Respublikası SQ-nin nizamnamələri

9. Sıra ilə yerişdə əsgəri salamlaşma üçün rəisə nə 
qədər qalmış manqa komandiri komandan 
verməlidir?
A) 10-15 addım B) 15-20 addım
C) 20-25 addım D) 25-30 addım
E) 30-35 addım

10. Tankın zəif yerlərinə aid deyil.
A) Hərəkət hissəsi (tırtıl)
B) Korpusun arxa və yan tərafləri
C) Müşahidə cihazları
D) Topun və pulemyotların lülələri
E) Korpusun ön tərəfi (alın hissəsi)

11. Hansı tank əlehinə mina deyil?
A) TM -57 B) nflM-6 C) TM-62
D) TM-62M E) TMK-2

12. Aşağıdakılardan hansı sarğıların növünə aid deyil?
A) Yumşaq sarğılar B) Bərkiyən sarğılar 
C) Sıxıcı sarğılar D) Kəndirvari sarğılar
E) Yapışqan sarğılar

13. Qanaxmanın neçə növü var və hansılardır?
A) 1 təziqli qanaxma
B) 2 təziqli və mülaim qanaxma
C) 3 arterial,venoz və kapillyar qanaxma
D) 4 arterial,venoz, kapillyar və mülaim qanaxm
E) Bütün variantlar yanlışdır


