
 

 

2. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soru ve Cevapları 
 
1. Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en  
     uzak mesafeye ne denir? 
a) Mermi yolu 
b) Atış menzili 
c) Hatve 
d) İlk hız 
e) Hiçbiri 
 
2. Kaç çeşit ateşleme tertibatı vardır ? 
a) 2 
b) 4 
c) 3 
d) 1 
e) 5 
 
3. Fişeklerde bulunan alev kanalının görev  
    nedir? 
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını     
    sağlar 
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini  
    sağlar 
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar 
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen  
    alevin baruta intikal etmesini sağlar 
e) Hepsi 
 
4. Bir tabanca fişeği kaç bölümden oluşur ? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 
5. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası  
    değildir? 
a) Şarjör gövdesi 
b) Şarjör kapağı 
c) Şarjör yayı 
d) Şarjör iğnesi 
e) Şarjör kapak kilidi 
 
6. Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile  
    fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden  
    hangisidir? 
a) Çekirdek 
b) Kapsül 
c) Kovan 
d) Barut 
e) Kovan dip tablası 
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7. Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara  
    ne ad verilir? 
a) Yiv 
b) Set 
c) Çap 
d) Hazne 
e) Rayyür 
 
8. Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere  
    ne ad veriler? 
a) Rampa 
b) Çap 
c) Yiv 
d) Set 
e) Hatve 
 
9. Ateşli silahlarda hazne neye denir ? 
a) Boş kovanın atıldığı yere denir 
b) Fişek yatağıdır 
c) Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir 
d) Fişek içerisinde bulunan barutun işgal ettiği  
    yerdir 
e) Hiçbiri 
 
10. Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın  
      sürgü bölümünde yer almaz ? 
a) Gez 
b) Arpacık 
c) Tırnak 
d) Tetik 
e) İğne 
 
11. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme  
      tertibatı parçalarından değildir? 
a) Tetik 
b) İğne 
c) Horoz 
d) İğne yayı 
e) Tırnak 
 
12. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe  
      yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan  
      sistemin genel adı aşağıdakilerden  
      hangisidir ? 
a) Fişek verme tertibatı 
b) Namlu 
c) Kovan atma tertibatı 
d) Emniyet tertibatı 
e) Ateşleme tertibatı 
 
 
                                                  Diğer sayfaya geçiniz. 

                                           sinavinahazirlaniyorum.com 

https://sinavinahazirlaniyorum.com/


 

 

13. Silah taşırken dikkat edilmesi gereken  
      hususlardan hangisi doğrudur? 
a) Silahın emniyete alınması zorunlu değildir 
b) Silah çıplak olarak taşınabilir 
c) Namlu ağzı arkaya doğru olmalıdır 
d) Fişek yatağında fişek bulundurulmamalıdır 
e) Silah yağlı bulundurulur 
 
14. Aşağıdakilerden hangisi kovan atma  
      tertibatı parçasıdır? 
a) Çıkarıcı 
b) İğne 
c) Gerdel 
d) Namlu 
e) Emniyet mandalı 
 
15. Aşağıdakilerden hangisi ateşli  
      silahlardaki emniyet tertibatlarından  
      değildir? 
a) Horoz emniyeti 
b) Tırnak emniyeti 
c) Mandal emniyeti 
d) Kabza emniyeti 
e) Tetik emniyeti 
 
16. Aşağıdakilerden hangisi silah  
      sökülürken dikkat edilecek hususlardan  
      değildir? 
a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir 
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir 
c) Sürgü çekilerek namlu parmakla kontrol edilir 
d) Şarjör çıkartılır 
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol  
    edilir 
 
17. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş  
      almaması nedenlerinden değildir? 
a) Tetik arızalı olabilir 
b) Fişek arızalı olabilir 
c) İğne kırık olabilir 
d) Tırnak arızalı olabilir 
e) Farklı fişek kullanılmış olabilir 
 
18. Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve  
      bu hareketleri inceleyen bilim dalı  
      aşağıdakilerden hangisidir ? 
a) Kriminoloji 
b) Kriminilastik 
c) Olay yeri inceleme 
d) Balistik 
e) Toksikoloji 
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19. Silahın namlusunu temizlemek için  
      ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi  
      yiv ve set aralarını temizlemek için  
      kullanılan alete ne ad verilir? 
a) Şiş 
b) Tel fırça 
c) Harbi 
d) Kontrol çubuğu 
e) Hiçbiri 
 
20. Çift hareketli sisteme sahip olan  
      tabancalar hangileridir? 
a) Otomatik tabanca 
b) Tam otomatik tabanca 
c) Toplu tabanca 
d) Makineli tabanca 
e) Hiçbiri 
 
21. Silahın doğru olarak tanımı  
      aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Yakın ve uzaktan canlıları öldüren alettir 
b) Çeşitli şekillerde kullanılarak cansızları  
    parçalayan veya yok eden aletlerdir 
c) Canlı ve cansızları parçalayan ve yok eden  
    aletlerdir 
d) Yakından ve uzaktan çeşitli şekillerde  
    kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren  
    cansızları parçalayan veya yok eden  
    aletlerdir 
e) Her türlü olaya veya suça karışan canlıları  
    yaralayan veya yok eden aletlerdir 
 
22. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarda  
      bulunan yiv ve setin faydalarından    
      sayılmaz? 
a) Çekirdeğin havada kendi ekseni etrafında  
    dönerek gitmesini sağlar 
b) Çekirdeğin hedefi uç kısmıyla vurmasını  
     sağlar 
c) Çekirdeğin hedefi parçalamasını sağlar 
d) Çekirdeğe hız kazandırır 
e) Çekirdeğin delme gücünü arttırır 
 
23. Hedefte vuruşlar merkezin üstünde  
      toplanmış ise aşağıdaki şıklardan  
      hangisi yapılmalıdır? 
a) Atış biraz aşağı nişan alınarak yapılır 
b) Atış biraz sola yukarı yapılmalıdır 
c) Atış doğrudur, aynı şekilde atılır 
d) Atış biraz sağa aşağı nişan alınarak yapılır 
e) Hiçbiri 
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24. Kalibre nedir? 
a) Namlunun uzunluğudur 
b) Namlunun çapıdır 
c) Fişeğin çapıdır 
d) Fişeğin uzunluğudur 
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur 
 
25. Doğru nişan alma aşağıdakilerden  
      hangisidir? 
a) Gez ve arpacık bulanık hedef net görülmeli 
b) Gez net hedef ve arpacık bulanık görülmeli 
c) Gez ve arpacık net hedef bulanık görülmeli 
d) Gez bulanık arpacık ve hedef net görülmeli 
e) Gez ve hedef net arpacık bulanık görülmeli 
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2.Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Sorularını online test olarak çözmek için tıklayın 

Hazırlamış oldugumuz konu tekrar özetleri için tıklayın 

En çok sorulan sorular için tıklayın  

Online testler için tıklayın 
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