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 تابلوهای برق

ْ ُبی ثزق فضبی کبفی ّجْد دارد؟  1    آیب اطزاف تبثل

    ایوٌی السم در هجبّرت تبثلْ ًػت ضذٍ است؟ اثلُْبیآیب ت 2

   در هجبّرت تبثلْ هْجْد است؟ ” ػبیك” آیب فزش یب سکْی هٌبست  3

   آیب کلیذ تبثلْ در دستزص افزاد غالدیت دار است؟  4

    است؟ هٌبستکلیذ لفل ّ تبثلْ دارای درة آیب  5

   آیب اطفبء کٌٌذٍ دستی هٌبست در هجبّرت تبثلْ هْجْد است؟   6

    آیب تبثلُْب در هذل ّ ارتفبع هٌبست ًػت ضذٍ اًذ؟ 7

   آیب هسیز سین ُب در تبثلْ لبثل ردیبثی است؟  8

   است؟ ّ ضیٌَ ارت آیب تبثلْ دارای سین اتػبل ثَ سهیي  9   

    آیب فزم ثٌذی داخلی تبثلُْب هٌبست است ؟ 10

    آیب هذل اتػبل سیوِب ّ کبثلِب ثَ تزهیٌبلِب ّ کٌتبکتِب هٌبست است ؟  11

    آیب در داخل تبثلُْب اضیب ّ اثشار اضبفی ًگِذاری ًوی ضْد ؟ 12

   ؟ پْضص دادٍ ضذٍ است آیب پْضص سْرار ُبی ثبس تبثلْ  13

   ثَ خْثی غْرت هی گیزد؟ تبثلُْبی ثزق آیب ًگِذاری  14

ٍ ُب ثزچست هٌبست ضٌبسبیی دارًذ؟  15    آیب کلیذ ُبی الکتزیکی دستگب

   ؟ استفبدٍ ضذٍ است فیْس ُبی سبلن ّ هٌبست داخل تبثلْ اسآیب در  16

    آیب ّضؼیت تبثلُْب اس ًظز تویشی ّ ًظبفت هٌبست است ؟ 17

   آیب رّضٌبیی ػوْهی ّ هْضؼی تبثلْ هٌبست است؟  18

    تؼویزات، درة تبثلْی ثزق لفل هی ضْد؟ در هْالغ ػذم آیب  19

 کابل ها و سیمهای برق

    آیب کبثلِب اس ًْع هٌبست ّ ّ سطخ همطغ استبًذارد اًتخبة ضذٍ اًذ؟ 20

    آیب ثزای ػجْر کبثل اس ارتفبع اس سیٌی کبثل استفبدٍ ضذٍ است ؟ 21

    آیب کبثلِب اس رطْثت دفبظت ضذٍ اًذ؟ 22

    آیب کبثلِب اس توبص ثب هْاد ضیویبیی ّ داللِب دفبظت ضذٍ اًذ ؟ 23

    آیب کبثلِب اس هٌبثغ دزارتی ّ ضؼلَ دفبظت ضذٍ اًذ ؟ 24

    آیب کبثلِبی سیبر دارای پزیش ّ دّضبخَ سبلن هی ثبضٌذ ؟ 25

   ؟  ُب در هذیظ کبر ضل ّ آّیشاى ُستٌذ آیب کبثل 26
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   آیب ثزچست ُبی ػالهت گذاری کبثل ُبی تبثلْ، هٌبست است؟  27

    آیب کبثلِب در هذل ّرّد ثَ تبثلُْب ثب گلْیی دفبظت ضذٍ اًذ ؟ 28

    آیب کبثلِب اس ًْع هٌبست ّ ّ سطخ همطغ استبًذارد اًتخبة ضذٍ اًذ؟ 29

   آیب فطبر پیچ رّی کبثل ُب ّ سین ُب هطبثك استبًذارد است؟  30

    آیب کبثلِب در هسیز تزدد کبرکٌبى ّ ّسبیظ ًملیَ دفبظت ضذٍ اًذ ؟ 31

    آیب کبثلِب اس ًظزسالهت ّ سخوی ًجْدى هْرد تبییذ ُستٌذ ؟ 32

    آیب اتػبل کبثلِب ثِوذیگز ثب رّش استبًذارد غْرت گزفتَ است ؟ 33

 ادوات الکتریکی

   آیب فیْس ُب ّ کلیذ ُبی خْدکبر هتٌبست ثب جزیبى ػجْری ضجکَ است؟  34

    آیب ًطبًگزُب ثخْثی ّضؼیت کلیذُب ّ هذارات را ًطبى هیذٌُذ ؟ 35

آیب دراتػبل سیوِب ثَ فیْسُب ّ کلیذُب اس سزسین یب کبثلطْ استفبدٍ  36

 ضذٍ است ؟

   

    آیب فیْسُب ّ کلیذ ُب یکسزٍ ًطذٍ اًذ ؟ 37

    آیب ادّات الکتزیکی دارای پْضص ػبیمی هٌبست ُستٌذ ؟ 38

    آیب در هذارات الکتزیکی اس کلیذ دفبظ جبى استفبدٍ ضذٍ است ؟ 39

    آیب فیْسُبی چبلْیی دارای کبّر هٌبست ُستٌذ؟ 40

  استفاده  از لوازم حفاظت فردی و گروهی ایمنی برق

    آیب کبرکٌبى ّ ثزلکبراى دّرٍ آهْسضی ایوٌی ثزق را طی کزدٍ اًذ ؟ 41

آیب ٌُگبم لطغ جزیبى ثزق ضخع هسئْل فیْسرا ُوزاٍ خْد هی ثزد ّ  42

اخطبر السم را رّی کلیذ ًػت هی کٌذ؟ 

   

   اس ًزدثبى ُبی چْثی استفبدٍ هی ضْد؟ ثزق آیب در هْالغ کبر ثب  43

    آیب در پبی تبثلُْبی ثزق اس فزش ػبیك ثزق استفبدٍ هیطْد؟ 44

    آیب ثزلکبراى اس اثشار ػبیك هخػْظ ثزق استفبدٍ هی کٌٌذ؟ 45

    آیب ثزای کطیذى فیْس اس فیْسکص استبًذارد استفبدٍ هیطْد؟ 46

    آیب تجِیشات تست ثی ثزلی هذار استبًذارد هیجبضٌذ ؟ 47

    آیب کبرکٌبى ثب رّش اهذاد ّ ًجبت فزدثزلگزفتَ آگبُی دارًذ ؟ 48

آیب کبرکٌبى ٌُگبم کبر رّی تبثلْی ثزق اس هبسک دفبظ غْرت  49

 .استفبدٍ هی کٌٌذ 

   

 


