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Test Elektriğin kullanımı
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Aşağıda verilenlerden hangisi elektriğin 
doğru kullanımı ile doğru bir davranış-
tır?

A) Elektriğin çarpmasını önlemek için 
elektrik kablolarını elle kontrol etmeli-
yiz.

B) Elekrikli aletleri ıslak veya kuru tüm 
zaminlerde kullanabiliriz.

C) Elektrikli araçlarda meydana gelen 
herhangi bir problemde yetkili kişilere 
göstermeliyiz.

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi 
doğru değildir?

A) Elektrikli araçları kullanırken büyük-
lerimizden yardım almalıyız.

B) Elektrikli aletleri çalıştırmadan önce 
kullanma kılavuzunu incelemeliyiz.

C) Elektrik prizlerini kontrol ederken 
prizlere metal cisimler sokmalıyız.

Aşağıda verilen elektrikli aracı kulla-
nırken dikkat edilmesi gerekenlerden 
birisi değildir?

A) Kapaklı prizler kullanmak

B) Demir cisimleri kullanarak elektrik 
olup olmadığı anlamak

C) Yıpranmış kabloları kullanmamak.

Yukarıda verilen öncüllerden kaç tanesi 
elektriği kullanırken doğru bir davranış-
tır?

A) I ve II                         B) II ve III   
            
                    C) I, II ve III

I. Elektrik direklerinden sarkan kablo-
lara dokunmamalıyız.

II. Eskimiş kabloları elektrik kablosu 
olarak kullanmamalıyız.

III. Elektrikli araç kullanırken yetiş-
kinlerden yardım almalıyız.
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Aşağıda verilen ifadelerden hangisi 
doğru değildir?

A) Elektrikli aletleri kullanırken yetiş-
kinlerden yardım almalıyız.

B) Elektrikli araçları kullanım ömrüne 
dikkat ederek kullanmalıyız.

C) Elektrik kablolarını kesici veya delici 
aletlerle zarar verebiliriz.

Yukarıda verilen elektrikli araçla ilgili 
doğru bir ifade değildir?

A) Yetişkinlerin yardımı ile kullanmalı-
yız.

B) Yanlış kullanımında büyük tehlikelere 
sebep olabilir.

C) Kablolarının yıpranması çok önemli 
problem değildir.

Aşağıda verilen cümlelerin hangisi doğ-
rudur?

A) Elektrik fişlerinin ıslanması önemli 
değildir.

B) Elektrik prizlerine koruyucu kapak 
takılması önemlidir.

C) Elektrikli araçların kulllanımında ku-
ralllara uymaya biliriz.

Aşağıda verilen cümlelerde verilen doğ-
ru ve yanlış ifadelerle ilgili bir yanlışlık 
yapılmıştır?

A) Elektrik direklerine takılan uçurma-
ları direklere çıkarak alabiliriz. (D)

B) Her elektrikli aracı kontrol etmeden 
prize takmalıyız (Y)

C) Yetişkinlerden izin almadan elektrik 
prizlerinin tamamını kullanabiliriz. (Y)


