
 

 

5. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soru ve Cevapları 
 
1. İğnenin vurması ile ateşlenen fişek    
    bölümü aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kovan 
b) Barut 
c) Çekirdek 
d) Kapsül 
e) Mermi 
 
2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yiv ve  
    setlerin görevini açıklar? 
a) Yiv ve setler çekirdeğe dönüş vererek,  
    çekirdeğin takla atmadan hedefe gitmesini  
    sağlar 
b) Yiv ve setler çekirdeğin parçalanmasını  
    sağlar 
c) Yiv ve setler horozun kapsüle sert bir şekilde  
    vurmasını sağlar 
d) Yiv ve setler şarjörde fişeğin düzgün  
    durmasını sağlar 
e) Yukarıdaki ifadelerden hiçbiri doğru değildir 
 
3. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sistemi  
    çeşidi değildir? 
a) Horozlu sistem 
b) İğneli sistem 
c) Horozlu iğneli sistem 
d) Tokmaklı sistem 
e) Hepsi 
 
4. Silahların üzerinde uzman personel  
    tarafından parça değiştirilmesi hangi  
    bakıma girer? 
a) Kapsamlı bakım 
b) Günlük bakım 
c) Haftalık bakım 
d) Atış öncesi bakım 
e) Atış sonrası bakım 
 
5. Gerdel neyin parçasıdır? 
a) Kovan atma tertibatının 
b) Nişangâh tertibatının 
c) Horoz tertibatının 
d) Şarjörün 
e) Ateşleme tertibatının 
 
6. Tırnak kırıldığında: 
a) Fişek ateşlemez 
b) Fişek yatağına fişek sürülmez 
c) Kovan normal olarak dışarıya atılamaz 
d) Tabanca dolduruş yapamaz 
e) Tetik çekilemez 
 
                                                                          1 

7. Sökülmüş silahın takılması işleminde  
    takip edilecek yol aşağıdakilerden  
    hangisidir? 
a) Takma işlemi, sökülme işleminin en son  
    maddesinden başlanarak sıra ile yapılır 
b) Takma işlemine istediğimiz parçadan  
    başlanır 
c) Takma işleminin genel kuralı yoktur 
d) Önce şarjör takılır 
e) Önce top doldurulur 
 
8. Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden  
    değildir? 
a) Tırnak izi 
b) Yiv set izi 
c) Çıkarıcı izi 
d) İğne izi 
e) Fişek yatağı izi 
 
9. Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar  
    çektiğimizde horozu kurup düşürüyorsa  
    bu nasıl bir sisteme sahiptir? 
a) Yarı otomatik 
b) Tam otomatik 
c) Tek hareketli 
d) Çift hareketli 
e) Toplu 
 
10. Etkili mesafe nedir? 
a) Merminin delme gücü 
b) Fişeğin ilk hızı 
c) Silahın menzili 
d) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi 
e) Atıcının görüş mesafesi 
 
11. Ateşli silahlarda genel emniyet kuralları  
      aşağıdakilerden hangisinde uygulanır? 
a) Atış poligonlarında 
b) Sınıfta 
c) Tamir ve bakım atölyelerinde 
d) Silah mağazaları ve sokakta 
e) Hepsinde 
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12. Atıcının gözünden, gezin üst kenar orta  
      noktasından ve arpacığın silme  
      tepesinden hedefe uzanan hatta ne ad  
      verilir? 
a) Hedef hattı 
b) Nişan hattı 
c) Nişan mesafesi 
d) Hedef mesafesi 
e) Hepsi 
 
13. Fişek çekirdeğinin namludan hedefe  
      kadar olan seyrine ne ad verilir? 
a) Dış balistik 
b) İç balistik 
c) Mermi yolu 
d) Nifuzi balistik 
e) Balistik 
 
14. Fişeğin kullanılacağı silahın tespit edilen  
      çekirdek hızını sağlayacak ve çekirdeği  
      istenilen uzaklığa atabilmek için gerekli  
      barut gazı basıncını sağlamaya yetecek  
      miktarda barutun bulunmasına ne ad  
      verilir? 
a) Silah hakkı 
b) Tesir mesafesi hakkı 
c) Barut hakkı 
d) Çekirdek hakkı 
e) Azami hız hakkı 
 
15. Atış anında gez ve arpacık ile hedefin  
     görüntüsü nasıl olmalıdır? 
a) Gez ve arpacık net, hedef flu (bulanık) 
b) Gez ve arpacık flu (bulanık), hedef net 
c) Görüntü önemli değildir 
d) Gez net, arpacık ve hedef flu 
e) Her üçü de net olmalıdır 
 
16. Aşağıdakilerden hangisi emniyet tertibatı  
     çeşitlerinden değildir? 
a) Horoz emniyeti 
b) Şarjör emniyeti 
c) Mandal emniyeti 
d) Tetik korkuluk emniyeti 
e) Tetik emniyeti 
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17. Tek hareketli (single-action) tabancanın  
      özelliği aşağıdakilerden hangisinde  
      doğru olarak verilmiştir? 
a) Tetiğe basıldığında horozun düşmesi  
    özelliğidir 
b) Tetiğe basıldığında horozun kurulması  
    özelliğidir 
c) Tetiğe bir kere basıldığında horozun hem  
    kurulması hem de düşmesi özelliğidir 
d) Tabancanın toplu veya otomatik olma  
    özelliğidir 
e) Hiçbiri 
 
18. Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak  
      hangi isim altında toplanır? 
a) Ateşli silahlar 
b) Ateşsiz silahlar 
c) Hafif ateşli silahlar 
d) El aletleri 
e) Hafif silahlar 
 
19. Tabanca fişekleri hangi unsurların  
      birleşmesi ile oluşur? 
a) Kovan, çekirdek, kapsül, barut 
b) Mermi, kapsül, barut, mermi çekirdeği 
c) Kovan, mermi, kapsül, kartuş 
d) Çekirdek, kovan, barut 
e) Kapsül, barut, kovan 
 
20. Kalibre nedir? 
a) Namlunun uzunluğudur 
b) Namlunun çapıdır 
c) Fişeğin çapıdır 
d) Fişeğin uzunluğudur 
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur 
 
21. Silahtan kaynaklanan sebeple 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 atılır 
e) Hiçbiri 
 
22. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş  
      almaması nedenlerinden değildir? 
a) Tetik arızalı olabilir 
b) Fişek arızalı olabilir 
c) İğne kırk olabilir 
d) Tırnak arızalı olabilir 
e) Farklı fişek kullanılmış olabilir 
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23. Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği  
      en uzak mesafeye ne ad verilir? 
a) Mermi yolu 
b) Atış menzili 
c) Hatve 
d) İlk hız 
e) Hiçbiri 
 
24. Ateşli silahlarda namlu içindeki  
      çıkıntılara ne ad verilir? 
a) Yiv 
b) Set 
c) Çap 
d) Hazne 
e) Rayyür 
 
25. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe  
      yaparak barutun ateşlemesini sağlayan  
      sistemin genel adı aşağıdakilerden  
      hangisidir? 
a) Fişek verme tertibatı 
b) Namlu 
c) Kovan atma tertibatı 
d) Emniyet tertibatı 
e) Ateşleme tertibatı 
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5.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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