
1. 12 Voltluk iki akü seri bağlandığında Gerilim kaç volt olur? 

a. 24 V 

b. 12 V 

c.   6 V 

d.   4 V 

CEVAP: A 

 

2. Kaçak akım rölesinin kullanım amacı nedir? 

a. Kaçak elektrik kullanıldığı zaman atmak ve bu şekilde kaçak elektrik kullanımını önlemek 

b. Elektrikli aletlerden birisinde faz - şase - toprak arızası olması durumunda atarak o aleti kullanan kimsenin 

elektriğe çarpılmasını önlemek 

c. Elektrikli aletlerden birisinde çok küçük ve uzun bir süre devam eden bir elektrik akım kaçağı olduğu 

zaman, kesicinin atmaması nedeniyle sayacın fazla tüketim kaydetmemesi ve bu şekilde zarara 

girmemek için devreyi açmak ve aleti devre dışı etmek 

d. Elektrik kaçaklarını tespit ederek kayıt altına almak 

CEVAP: B 

 

3.  Küçük AC gerilim ne demektir? 

a. Anma gerilimi 50 Volt’tan daha düşük AC gerilimdir. 

b. Anma gerilimi 40 Volt’tan daha düşük AC gerilimdir. 

c. Anma gerilimi 24 Volt’tan daha düşük AC gerilimdir. 

d. Anma gerilimi 12 Volt’tan daha düşük AC gerilimdir. 

CEVAP: A 

 

4. Elektrik yangınlarına müdahale ederken aşağıdakilerden söndürücülerden hangisi öncelikle kullanılmalıdır? 

a. Köpüklü söndürücü 

b. Sulu söndürücü 

c. Karbondioksit gazlı söndürücü 

d. Tozlu söndürücü 

CEVAP: C 

 

5. Yüksek Gerilim Elektrik Devrelerinde Yüksüz Devreleri güvenli olarak açıp kapamaya yarayan devre elamanı 

nedir? 

a) Seksiyoner  

b) Kesici 

c) Istanka 

d) Röle 

CEVAP: A 

 

6. “Etkin değeri ……… Voltun üstünde olan fazlar arası gerilime yüksek gerilim denir.” Boşluğa ne gelmelidir? 

a) 1.000  

b) 5.000  

c) 10.000  

d) 12.000 

CEVAP: A 

 

 

 

 

 



 

7. Elektrikli el aletlerinin üzerinde bulunan aşağıdaki şekil ne anlam taşımaktadır? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. El aletinin 220 Volt ile çalıştığını gösterir. 

b. El aletinin topraklı prize takılarak kullanılmasını gösterir.  

c. El aletinin çift yalıtımı olduğunu gösterir. 

d. El aletinin 110 Volt ile çalıştığını gösterir. 

CEVAP: C 

 

8. Elektrik iç tesisat yönetmeliğine göre Açık Mavi renk kodu hangi iletken için kullanılır? 

a. Faz 

b. Nötr 

c. Toprak 

d. Bakır 

CEVAP: B 

 

9. Elektrikli aygıtların metal bölümleriyle nötr iletkeninin birbirine bağlanmasına ne ad verilir? 

a. Yalıtma 

b. Topraklama 

c. Sıfırlama 

d. Yalıtım 

CEVAP: C 

 

10. DC sistemlerde “Tehlikeli Gerilim” kaç Volt’tur? 

a.   50 V 

b. 120 V 

c . 220 V 

      d. 24 V 

CEVAP: B 

 


