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1. Size verilen test kitapç n n sertifika türü, almak istedi iniz sertifika türüyle ayn
de ilse salon görevlilerini uyararak test kitapç n z n do ru kitapç kla de i tirilmesini
sa lay n z.
2. Test kitapç klar n kontrol ederek, bask hatas olan kitapç n de i tirilmesi için
salon sorumlular na ba vurunuz.
3. Test kitapç ndaki aç klamalar okuyunuz.
4. S navda hesap makinesi, cep telefonu ve ça r cihaz kullan lmas yasakt r. Bu
cihazlar s nav ba lamadan önce salon ba kan na teslim ediniz.

CEVAP KÂ IDI LE LG L AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâ, d n zda kodlanm / olarak verilen kitapç k türü ile size verilen kitapç k
türünün ayn olmas na dikkat ediniz. Ayn de,ilse salon ba/kan n uyar n z.
2. Size verilen cevap kâ, d nda yaz l olan bilgilerin size ait olup olmad , n kontrol
ediniz.
3. Cevap kâ d üzerine yazaca n z yaz ve yapaca n z i aretlemelerde kur un kalemden
ba ka kalem kullanmay n z.
4. Cevap kâ d nda LK YARDIM B LG S , TRAF K VE ÇEVRE B LG S , MOTOR VE ARAÇ
TEKN
B LG S testleri için üç ayr bölüm bulunmaktad r. Cevaplar n z cevap
kâ d ndaki ilgili bölümlere a a daki örnekte oldu u gibi yuvarla , d na ta rmadan
i aretleyiniz.
Yanl karalamalar n z düzeltirken yuvarla n içini temizce siliniz.
ÖRNEK KODLAMA:
TEST K TAPÇI I LE LG L AÇIKLAMA
1. Bu test kitapç nda; LK YARDIM B LG S dersinden 30, TRAF K VE ÇEVRE B LG S
dersinden 50, MOTOR VE ARAÇ TEKN
B LG S dersinden 40 olmak üzere toplam
120 soru bulunmaktad r. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 150 dakikad r.
2. Her sorunun dört seçene i vard r. Dört seçenekten sadece bir tanesi do ru cevapt r. Do ru
buldu unuz seçene i cevap kâ d nda o soru için ayr lan yerde bularak i aretleyiniz.
Birden fazla i aretlemelerde o soru yanl cevapland r lm say l r.
3. Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden de erlendirilecektir. Ba ar l say labilmeniz
için her dersten –ayr ayr - 70 puan alman z gerekir.
4. Size ayr bir karalama kâ d verilmeyecektir. Test kitapç n z n içindeki bo alanlar
karalama yapmak için kullanabilirsiniz.
5. Cevab n bilmedi iniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden di er sorulara geçiniz.
Zaman n z kal rsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
6. Cevaplar n z puanlan rken her do ru cevaba puan verilecek, yanl cevaplar n z dikkate
al nmayacakt r.
7. S nav n bitiminde cevap kâ d n z ve soru kitapç n z salon sorumlular na teslim etmeyi
unutmay n z.
Arka sayfadaki aç klamalara geçiniz.

5. GRUP

LK YARDIM B LG S

1. A/a, dakilerden hangisi kazalara en

7. Yaral y araçtan ç kar rken a/a, daki-

çok neden olur?
A) Çevre /artlar
C) nsanlar

lerden hangisine dikkat edilir?
B) klim /artlar
D) Araçlar

A) Kollar n n gövdeye paralel durmas na
B) Ayak taraf ndan ç kar lmas na
C) Ba/ taraf ndan ç kar lmas na
D) Ba/ - boyun - gövde hizas n n
bozulmamas na

2. Ülkemizde, en çok ölümle sonuçlanan
kaza çe/idi a/a, dakilerden hangisidir?
A) Trafik kazas
C) Spor kazas

Y

B) / kazas
D) Ev kazas

8. Solunum durmas hangi yöntemle
tespit edilir?
A) Gez - Göz - zle yöntemi
B) lk - Son - Say yöntemi
C) Bak - Dinle - Hisset yöntemi
D) Hipokrat Yöntemi

3. Trafik kazalar nda, a/a, dakilerden
hangisi sürücüden kaynaklanan
sebeptir?
A) Araç yap m ndaki hata
B) Alkollü araç kullanma
C) Havan n ya, /l olmas
D) Yol yap m ndaki hata

9. lk yard m yapan ki/i, hareketsiz yatan
hastan n a, z k sm na yana, n yakla/t rarak tutuyor.
Bu uygulama ile hastan n hangi durumu kontrol edilir?

4. Kaza yerine ula/an kurtar c n n ilk
olarak yapmas gereken nedir?

A) Solu,u
B) Vücut s cakl ,
C) Solunum say s
D) Bok durumu

A) Yaral lar belirlemelidir.
B) Kazay yetkililere haber vermelidir.
C) Yaral lar araçtan ç karmal d r.
D) Kendinin ve yaral lar n güvenli,ini
sa,lamal d r.

10. Bay lan hastaya soluk yolunun t kanmamas için hangi pozisyon verilir?

5. A/a, dakilerden hangisi gö,üs bo/lu-

A) Yüzükoyun yat /
B) Yan yat /
C) Yar oturu/
D) S rt üstü yat /

,unda bulunan organd r?
A) Böbrek
C) Mide

B) Kalp
D) Karaci,er

6. lk yard m çantas nda bulundurulmas

11. Beslenme s ras nda soluk yolu t kanan

gereken malzemelerin miktar neye
göre belirlenir?

yeti/kin bir ki/inin, soluk yolu nas l
aç l r?

A) Sürücünün iste,ine
B) Mevsim ve yol durumuna
C) Arac n tipi ve içinde bulunacak ki/i
say s na
D) Sürücü ve yolcular n sa,l k durumlar na

A) Yan yat r p omuzlar aras na vurularak
B) A, zdan a, za suni solunum yap larak
C) Yüz üstü yat r p bel k sm na vurularak
D) S rt üstü yat r p karn na vurularak
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12. Kalbi çal /t , hâlde solunumu durmu/

16. Uzuv kopmas durumunda a/a, daki
uygulamalardan hangisi yap lmaz?

olanlara yap lacak suni solunuma ne
kadar devam edilir?

A) Kopan uzvu temiz bir bezle sararak
s cak tutmak
B) T bbi birimleri haberdar etmek
C) Bilincini aç k tutmaya çal /mak
D) Kopan uzvu temiz ve su geçirmez
torbaya koyduktan sonra so,uk
tutmak

A) 10 dakika
B) 15 dakika
C) Kalbi daha h zl çal /ana kadar
D) Hasta kendi kendine soluyuncaya
kadar

13. Kendili,inden meydana gelen burun

17. Turnike uygulamas nda ilk bir saat

kanamas nda, hastaya hangi pozisyon
verilir?

içinde, kaç dakikada bir gev/etme
uygulanmal d r?

A) S rt üstü yat r l r.
B) Oturtulur.
C) Yan yat r l r.
D) Yüz üstü yat r l r.

14. Omuz ve
boyundaki
kanamalarda,
/ekilde belirtilen hangi
k sma bas nç
uygulanmal d r?

A) Köprücük
C) Bakak

Y

LK YARDIM B LG S

A) 1-2 dakika
C) 15-20 dakika

B) 5-10 dakika
D) 30-40 dakika

18. ç kanamas olan /ok durumundaki
Bakak
Çene alt
Köprücük

hastaya a/a, dakilerden hangisi
yap l r?
A) Üzeri aç k olacak /ekilde s rt üstü
yat r l r.
B) A, zdan a, za suni solunum yap l r.
C) Bolca l k içecekler içirilir.
D) Bilincinin aç k kalmas için çaba
gösterilir.

Kas k

B) Çene alt
D) Kas k

19. A/a, dakilerden hangisi koma hâlinin
belirtilerindendir?
A) Bilinçsiz ve hareketsiz uyku hâli
B) Sorulan sorulara anlaml cevap
verme
C) Gözleri ile hareket eden cisimleri
takip etme
D) Kötü kokulara kar/ burnunu t kama

15. A/a, dakilerden hangisi kanamay
azaltmak için uygulanan yöntemdir?
A) Kanayan yeri oksijenli su ile
y kamak
B) Kanayan yere s cak uygulama
yapmak
C) Kanayan bölgeyi y kayarak p ht lar
temizlemek
D) Kanayan yeri kalp seviyesinden
yukar da tutmak

20. Kalp masaj yap lacak olan hasta hangi
pozisyonda, nas l zemine yat r l r?
A) Yan yat / pozisyonunda, sert zemine
B) S rt üstü, sert zemine
C) Yüz üstü, yumu/ak zemine
D) Yar oturur pozisyonda, yumu/ak
zemine
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21. Kalp masaj hangi durumdaki ki/iye uy-

Y

26. A/a, dakilerden hangisinin yan k ya-

gulan r?

ras üzerine uygulanmas do,ru olur?

A) Bilinç kayb olan
B) Solunum güçlü,ü olan
C) Kalbi duran (5 dakika içinde)
D) Nab z say s dü/ük olan

A) Temiz, so,uk ve slak sarg bezi ile
örtmek
B) Tentürdiyotlu pamukla kapatmak
C) Di/ macunu sürmek
D) Oksijenli su ile y kamak

22. Aç k yaraya, ilk yard m önlemi olarak

27. Kaburga kemi,i k r klar nda yaral hangi

a/a, dakilerden hangisi uygulan r?

pozisyonda hastaneye sevk edilir?

A) Merhem sürülür.
B) Yaral ya /ok pozisyonu verilir.
C) Pamukla kapat larak s cak tutulur.
D) Sarg bezi ile sar larak d / etkilerden
korunur.

A) Yan yat /
B) Yüz üstü yat /
C) Oturu/ veya yar oturu/
D) S rt üstü yat /

28. T bbi yard m haberle/mesinde iletile-

23. A/a, daki belirtiler, hangi tür yaralanmalarda daha çok görülür?

cek mesaj nas l olmal d r?

• Göz bebeklerinde büyüklük fark
• Geçici haf za kayb
• Burundan kan gelmesi

A) Yaz l , sözlü ve hareketli
B) K sa, öz ve anla/ l r
C) Ayr nt l , detayl ve uzun
D) Bifreli ve gizli

A) Ba/
C) Kar n

B) Gö,üs
D) Omurga

29. Merdivenden inerken veya ç karken
sedyedeki hastan n ta/ nma yönü nas l
olmal d r?

24. Ba/a al nan darbe sonucu kulaktan kan
geliyorsa a/a, dakilerden hangisi uygulan r?

A) nerken ba/ a/a, da, ç karken ba/
yukar da
B) nerken ba/ yukar da, ç karken ba/
a/a, da
C) nerken ve ç karken ba/ a/a, da
D) nerken ve ç karken ba/ yukar da

A) Oturtulup kula, na pamuk t kan r.
B) S rt üstü yat r larak ayaklar yukar
kald r l r.
C) Kan akan bölgesi üstte kalacak /ekilde yan yat r l r ve kulak pamukla
t kan r.
D) Kan akan bölgesi altta kalacak /ekilde yan yat r l r ve kanama engellenmez.

30. Güne/ çarpmas nda, hastaya a/a, daki
uygulamalardan hangisi yap l r?
A) S cak içecekler verilir.
B) S cak du/ yapt r l r.
C) Vücudu serinletilir.
D) Üstü örtülerek terlemesi sa,lan r.

25. A/a, dakilerden hangisinin yaralanmas nda öksürme ile a, zdan köpüklü kan
gelir?
A) Mide
C) Karaci,er

B) Akci,er
D) Dalak

LK YARDIM B LG S TEST B TT .
TRAF K VE ÇEVRE B LG S TEST NE GEÇ N Z.
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TRAF K VE ÇEVRE B LG S

1. A/a, dakilerden hangisi motorlu ta/ t

Y

4. Bekildeki i/aret levhas sürücüye neyi

sürücüsü yeti/tirmek, yeti/mi/ olanlara s nav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?

bildirir?

A) Emniyet Genel Müdürlü,ü
B) Karayollar Genel Müdürlü,ü
C) Millî E,itim Bakanl ,
D) Ula/t rma Bakanl ,

2. Bir arac n yolcu indirmek amac yla k sa

A) ki yönlü ve iki /eritli yol kesimine
yakla/t , n
B) Bölünmü/ yola girece,ini
C) leride kontrolsüz bir kav/a, n oldu,unu
D) Tali yol kav/a, na yakla/t , n

süreli durdurulmas na ne ad verilir?
A) Durma
C) Park etme

B) Duraklama
D) Bekleme

3. Bir yöndeki trafi,e ait ta/ t yolunun bir
ay r c ile belirli /ekilde di,er ta/ t yolundan ayr lmas ile meydana gelen
kara yoluna bölünmü/ kara yolu denir.

5. A/a, dakilerden hangisi römork ve
yar römorklar çekmek için imal
edilmi/ olan ve yük ta/ mayan motorlu
ta/ tt r?

Buna göre a/a, dakilerin hangisinde
ta/ tlar bölünmü/ kara yolunda
bulunmaktad r?

A)

A)

B)

B)
C)

C)
D)

D)
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6. Aral kl olarak yan p sönen sar / kta

9. A/a, dakilerden hangisi sa,a tehlikeli

ne yap l r?

devaml viraj i/aretidir?

A) Durulup, yol kontrol edildikten sonra
geçilir.
B) Yava/ ve dikkatli geçilir.
C) Yolun kapal oldu,unu bildirdi,i için
bu yola girilmez.
D) Trafik kazas n bildirdi,i için dikkatli
geçilir.

A)

B)

C)

D)

7. A/a, dakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin “dur i/areti” talimat d r?
A)

B)

10. Bekildeki trafik i/aretinin anlam nedir?

A) Kontrollü demir yolu geçidi
B) Kontrolsüz demir yolu geçidi
C) Ta/ t trafi,ine kapal yol
D) Ta/ t giremez
C)

D)

11. A/a, dakilerden hangisi sa,dan ana
yola giri/i bildirir?

8. Bekildeki trafik
i/areti neyi ifade
eder?

A) Kontrolsüz kav/a,
B) Dönel kav/ak yakla/ m n
C) Demir yolu geçidini
D) Ana yol-tali yol kav/a, n
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12. Bekildeki trafik i/areti

15. Bekildeki trafik

neyi yasaklamaktad r?

i/areti neyi
bildirir?

A) Sola dönü/ü
B) Sa,a dönü/ü
C) U dönü/ünü
D) Park etmeyi

A) Takip mesafesini
B) Azami a, rl ,
C) Yerle/im birimine olan uzakl ,
D) Azami h z

13. A/a, dakilerden hangisi kar/ dan

16. Bekildeki yol

gelene yol ver anlam ndad r?
A)

B)

C)

D)

çizgisinin anlam
nedir?

A) Öndeki arac geçmek yasakt r.
B) Berit de,i/tirmek yasakt r.
C) Kurallara uygun olarak öndeki araç
geçilebilir.
D) Ta/ t yolu, bölünmü/ yol durumuna
gelmi/tir.

14. A/a, dakilerden hangisi tali yoldan
kav/a,a gelindi,ini bildirir?
A)

C)

17. Ticari amaçla yük ve yolcu ta/ yan sürücülerin 24 saat içindeki ta/ t kullanma süreleri a/a, dakilerin hangisindeki
gibi olur?

B)

D)

A)
B)
C)
D)

DUR

Sürekli ta/ t
kullanma süresi
(saat)

Toplam ta/ t
kullanma süresi
(saat)

5
4,5
4,5
4

10
9
10
9

18. Sürücüler, a/a, daki durumlar n hangisinde /erit de,i/tirebilirler?
A) Önlerinde seyreden araç yoksa
B) Arkalar ndan gelen araç yoksa
C) Arkalar ndan gelen araca yol vermek
için
D) Geçmek, dönmek ve park etmek için
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19. A/a, dakilerden hangisi trafi,in düzen-

23. A/a, dakilerden hangisi araç geçme ile

lenmesinde önceli,e sahiptir?

ilgili do,ru bir davran /t r?

A) Trafik görevlisi
B) Trafik levhalar
C) Yer i/aretleri
D) Trafik / klar

A) Ba/ka arac geçmeye çal /an arac
geçmemek
B) Geçilen arac kontrol etmeden sa,
/eride girmek
C) Yol bo/ oldu,unda dönü/ / klar n
kullanmamak
D) Tepe üstleri ve dönemeçlerde araç
geçmek

20. Yerle/im yerleri d / ndaki yollarda, aksine bir i/aret yoksa otomobillerin azami h z saatte kaç kilometredir?
A) 70
C) 90

24.

B) 80
D) 100

1

21. Seyir hâlinde iken öndeki arac takip

2

mesafesi en az ne kadar olmal d r?

Bekle göre 2 numaral araç sürücüsünün hangisini yapmas do,rudur?

A) Araç boyunun iki kat
B) Araç h z n n yar s
C) Araç h z kadar
D) Araç a, rl , n n üç kat

A) kaz ederek 1 numaral arac durdurmas
B) H z n art rarak dönü/e geçmesi
C) Sola sinyal verip 1 numaral arac n
geçmesini beklemesi
D) Dönü/ünü en sol /eritte tamamlamas

22.
1

25.

Bekle göre, 1 numaral araç sürücüsü
a/a, dakilerden hangisini yapmal d r?
A) Öndeki arac n geç i/aretine uymal d r.
B) H z n art rarak öndeki arac geçmelidir.
C) Öndeki araca takip mesafesinden
daha fazla yakla/mal d r.
D) Takip mesafesine uyarak bulundu,u
/eridi izlemelidir.

1
3

2

Sola dönü/ yapmak isteyen 2 ve 3 nolu
araç sürücülerinin a/a, dakilerden
hangisini yapmalar do,rudur?
A) Dönü/ i/aretini verdikten sonra h zlar n art rmalar
B) Bulunduklar /eridin soluna yakla/malar
C) 1 numaral arac ikaz ederek durdurmalar
D) Dönü/lerini dar kavisle yapmalar
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26.

29. Yaral veya acil hasta ta/ yan özel araç
sürücüleri, geçi/ üstünlü,ü hakk n nas l kullanabilirler?

1

A) Sesli ve / kl i/aretler vererek
B) Eskort e/li,inde
C) Seyyar tepe lambas takt rarak
D) Arac nda gözcü bulundurarak

2

Bekildeki 1 numaral arac n sürücüsü
ne yapmal d r?

30. ni/ e,imli yolda seyreden araç sürü-

A) H z n azaltarak yoluna devam etmelidir.
B) 2 numaral arac n geçmesini beklemelidir.
C) H zlanarak geçi/ hakk n kendi kullanmal d r.
D) Korna çal p 2 numaral arac yava/latmal d r.

cüsünün a/a, dakilerden hangisini
yapmas yasakt r?
A) Ç k /ta kulland , vitesi kullanmas
B) H z azaltmak için frene basmas
C) Vitesi bo/a almas
D) Dü/ük h zla seyretmesi

31. Ta/ t yolunun sol /eridinde a/a, daki-

27. Kav/aklarda a/a, dakilerden hangisi-

lerden hangisinin yap lmas yasakt r?

nin yap lmas do,rudur?

A) Yolcu indirmek ve bindirmek
B) Vites küçültmek
C) Yava/lamak
D) Uygun h zla seyretmek

A) Berit de,i/tirilmesi
B) Yolcu indirilip bindirilmesi
C) Park edilmesi
D) H z n azalt lmas

28.

32. Kar/ dan gelen araçla kar/ la/ ld , nda

1

uza, gösteren / klar n yerine hangisi
yak lmal d r?
A) Park / klar
B) Yak n gösteren / klar
C) Acil uyar / klar
D) Dönü/ / klar

3
2

Bekildeki kara yolu bölümünde a/a, dakilerden hangisinin yap lmas
do,rudur?

33. Çekilen ve çeken araç aras ndaki ba,lant n n uzunlu,u kaç metreyi geçerse
üzerine k rm z bez veya k rm z yans t c as lmal d r?

A) 3 numaral ta/ t n sa,a dönü/ yapmas
B) 1 numaral ta/ t n, 2 ve 3 numaral
ta/ tlar geçtikten sonra sola dönü/
yapmas
C) 2 numaral ta/ t n, 3 numaral ta/ t
geçtikten sonra sola dönü/ yapmas
D) 1 numaral ta/ t n 3 numaral ta/ t
durdurup, sa,a dönü/ yapmas

A) 1
C) 2
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34. Sürücülerin a/a, daki davran /lardan

39. Dar ve trafi,in yo,un oldu,u ta/ t yo-

hangisini yapmalar yanl /t r?

lunda yava/ seyreden sürücü kendisini
geçmek isteyen di,er sürücülere nas l
davranmak zorundad r?

A) Ani yön de,i/tirerek yayalar /a/ rtmalar
B) Ya, /l havalarda normal h z n alt nda seyretmeleri
C) Yol bo/ olsa da iki /eridi birden kullanmamalar
D) Yol ortas nda yolcu indirip bindirmemeleri

A) Arac n n h z n art rmak
B) Hemen yava/lay p oldu,u yerde
durmak
C) Sa,a yana/mak, gerekirse durmak
D) H z n azalt p seyrine devam etmek

40. Trafik kazalar nda kusur pay en çok

35. Okul ta/ t n n arkas ndaki “DUR” i/are-

a/a, dakilerin hangisinde görülür?

tinin yand , n gören sürücü nas l hareket etmelidir?

A) Yayada
C) Yolcuda

A) H z n art rarak uzakla/mal d r.
B) Dikkatli ve yava/ geçmelidir.
C) Okul ta/ t n geçmemelidir.
D) Di,er sürücüleri uyarmal d r.

B) Sürücüde
D) Yolda

41. Trafi,e ç kacak araçta a/a, dakilerin
hangisinde verilenlerin bulundurulmas
zorunludur?

36. Kontrolsüz demir yolu geçidine yakla-

A) Gümrük giri/ belgesi ve tescil plakas
B) Araç i/letme belgesi ve tescil plakas
C) malat belgesi ve araç tadilat belgesi
D) Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakas

/an sürücüler nas l hareket etmelidirler?
A) Uygun mesafede mutlaka durmal d rlar.
B) Demir yolu tek hatl ise h zl bir /ekilde geçmelidirler.
C) Demir yolu çok hatl ise yava/ ve
dikkatli geçmelidirler.
D) H zlar n art rarak geçmelidirler.

42. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet
ve çekicilere bir ya/ sonunda ve devam nda kaç y lda bir muayene yapt r lmas zorunludur?

37. Araçlar n neresinde yolcu ta/ nmas
uygundur?

A) 1
C) 3

A) Karoseri kenar nda
B) Yük üzerinde
C) Arac n basama, nda
D) Sürücünün yan ndaki koltukta

B) 2
D) 4

43. "D" s n f sürücü belgesi olan a/a, dakilerden hangisini kullanabilir?
A) Motosiklet
C) Çekici

38. Otoyoldan ç karken hangi /eridin kullan lmas zorunludur?
A) T rmanma /eridinin
B) H zlanma /eridinin
C) Yava/lama /eridinin
D) Orta /eridin
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B) Otobüs
D) / makinesi

5. GRUP

Y

TRAF K VE ÇEVRE B LG S

44. A/a, dakilerden hangisine koltuk ferdi

47. Hangi araçta yang n söndürme ciha-

kaza sigortas yapt r lmas zorunludur?

z n n bulundurulmas zorunludur?

A) Otomobil
C) Kamyonet

A)

B)

C)

D)

B) Çekici
D) Otobüs

45. A/a, dakilerden hangisinde 1 numaral
ta/ t sürücüsünün yapt , , asli kusurlu
hâllerden say l r?
A)

1

B)

48. Piknik alanlar nda a/a, dakilerden hangisinin yap lmas uygundur?

1

A) At klar n yak lmas
B) At klar n toplanmas
C) Gürültü yap lmas
D) Araç y kanmas
C)
1

49. A/a, dakilerden hangisi çevreyi olumlu
etkiler?
A) Araç bak mlar n n düzenli olarak
yapt r lmas
B) Trafik yo,unlu,u nedeniyle trafik
ak / n n çok yava/ olmas
C) Araç egzozlar n n patlak veya t kan k
olmas
D) Araca gere,inden fazla yolcu al nmas

D)

1

46. A/a, dakilerden hangisi geçerli sürücü

50. A/a, dakilerden hangisi asit ya,murla-

belgesi sahibi olmadan araç kullananlara, ilk tespitte uygulan r?

r n n olu/umuna yol açabilir?
A) A/ r ya, /lar
B) Buzullar n erimesi
C) Ta/ t egzozundan ç kan kirleticiler
D) Gürültü kirlili,i

A) Bir y ldan iki y la kadar hafif hapis
B) Bir aydan iki aya kadar hafif hapis
ve para cezas
C) Ömür boyu trafikten men ve a, r
para cezas
D) ki aydan üç aya kadar hafif hapis ve
para cezas

TRAF K VE ÇEVRE B LG S TEST B TT .
MOTOR VE ARAÇ TEKN B LG S TEST NE
GEÇ N Z.
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5. GRUP

MOTOR VE ARAÇ TEKN

1. A/a, dakilerden hangisi araçlarda kul-

B LG S

Y

7. Akümülatörün bak m nda a/a, dakiler-

lan lan motor çe/ididir?

den hangisi yap l r?

A) D /tan yanmal
B) Üstten yanmal
C) Alttan yanmal
D) çten yanmal

A) Suyu bo/alt l p ya,lan r.
B) Antifrizle doldurulur.
C) Plakalar temizlenir.
D) Kutup ba/lar n n oksitleri temizlenir.

2. Motorlarda dört zaman n olu/um s ras

8. Akümülatör ba/ka akümülatörle takvi-

a/a, dakilerin hangisindeki gibi olur?

ye yap lacaksa kutup ba/lar nas l ba,lan r?

A) Emme - Ate/leme - Egzoz - S k /t rma
B) Emme - S k /t rma - Ate/leme - Egzoz
C) Ate/leme - Emme - S k /t rma - Egzoz
D) Egzoz - Emme - Ate/leme - S k /t rma

A) Art kutup, art kutupla - Eksi kutup
eksi kutupla
B) Eksi kutup, art kutupla - Art kutup
eksi kutupla
C) Art kutup /asi ile
D) Eksi kutup /asi ile

3. Hangisi motorun parças d r?
A) Yak t deposu
C) Silindir blo,u

B) Baft
D) Debriyaj

9. A/a, dakilerden hangisi bujilerin
ayars z veya a/ nmas na ba,l olarak
meydana gelir?
A) Motorun çeki/ten dü/mesi
B) Motorun hararet yapmas
C) Motorun ya, yakmas
D) Motorun kavrama yapmas

4. Buji hangi sistemin eleman d r?
A) Ate/leme sisteminin
B) So,utma sisteminin
C) Ya,lama sisteminin
D) Barj sisteminin

10. A/a, dakilerden hangisi motorun sars nt l çal /mas na sebep olur?

5. Motor çal /mazken, kontak anahtar n n

A) Ya, seviyesinin dü/ük olmas
B) Yak t seviyesinin dü/ük olmas
C) Akümülatörün zay f olmas
D) Buji kablolar ndan birinin ç km /
olmas

ate/leme durumunda aç k b rak lmas ,
a/a, daki parçalardan hangisinin yanmas na neden olabilir?
A) Bujilerin
B) Endüksiyon bobininin
C) Konjektörün
D) Fla/örün

11. A/a, dakilerden hangisi motora giren
havay temizler?
A) Benzin filtresi
B) Hava filtresi
C) Ya, filtresi
D) Su filtresi

6. Akümülatörün elektrolit seviyesi azalm / ise ne ilave edilir?
A) Asit
C) Saf su

B) Alkol
D) Antifriz
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5. GRUP

MOTOR VE ARAÇ TEKN

12. Araçta k sa devreden do,acak yang n

B LG S

Y

17. Motora ilk hareketi veren sistem a/a-

durumunda nas l davran l r?

, dakilerden hangisidir?

A) Mar/ motorunun kablosu ç kar l r.
B) Bataryan n kutup ba/lar ç kar l r.
C) Distribütörün kablosu ç kar l r.
D) Alternatörün kablosu ç kar l r.

A) Barj sistemidir.
B) So,utma sistemidir.
C) Mar/ sistemidir.
D) Ya,lama sistemidir.

13. Hava filtresi t kal ise motor nas l bir

18. Mar/a bas ld , nda “t k” diye ses gelip,

kar / mla çal / r?

motor çal /m yorsa sebebi a/a, dakilerden hangisi olabilir?

A) Normal kar / mla
B) Fakir kar / mla
C) Zengin kar / mla
D) Az yak tl kar / mla

A) Arac n el freni çekiktir.
B) Debriyaj ar zal d r.
C) Yak t içerisinde toz ve pislik vard r.
D) Akümülatörün kutup ba/lar gev/emi/tir.

14. Bo,ulmu/ motoru çal /t rmak için a/a, dakilerden hangisine bas larak mar/
yap l r?

19. Motor çal / rken ya,laman n olup
olmad , a/a, dakilerin hangisinden
anla/ l r?

A) Debriyaj pedal na
B) Gaz pedal n n sonuna kadar
C) Fren pedal na
D) Vites koluna

A) Ya, çubu,undan
B) Ya, karterinden
C) Ya, göstergesinden
D) Ya, filtresinden

15. Dizel motorlu araçlar çal /t r rken mar/a basmadan önce gösterge panelindeki lambalardan hangisinin sönmesi
beklenmelidir?

20. A/a, dakilerden hangisinin mar/a
bas l p motor çal /t , nda sönmesi
gerekir?

A) Ya, lambas n n
B) Barj lambas n n
C) El freni lambas n n
D) K zd rma bujisi lambas n n

A) Ya, lambas n n
B) Park lambas n n
C) Sinyal lambas n n
D) El fren lambas n n

16. A/a, dakilerden hangisi dizel motor-

21. Motorda ya, seviyesi normalin çok

larda yak t sisteminin hava yapmas na
sebep olur?

alt nda iken motor çal /t r l rsa ne olur?
A) Motor çok so,ur.
B) Motor yak t na ya, kar / r.
C) Motor s n r, yanar.
D) Motor suyuna ya, kar / r.

A) Hava filtresinin t kal olmas
B) Ya, filtresinin t kal olmas
C) Yak t deposundaki yak t n tamamen
bitmesi
D) Yak t filtresinin t kal olmas
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5. GRUP

MOTOR VE ARAÇ TEKN

22. Motor çal / rken ya, göstergesinde

B LG S

27. A/a, dakilerden hangisi debriyaj bala-

herhangi bir anormallik görüldü,ünde
a/a, dakilerden hangisi yap l r?

tas n n s yr larak a/ nmas na sebep
olur?

A) Motor devri yükseltilir.
B) Motor devri dü/ürülür.
C) Motor rölantide çal /t r l r.
D) Motor hemen durdurulur.

A) Arac n h zl kullan lmas
B) Ani ve sert kalk / yap lmas
C) Arac n yava/ kullan lmas
D) Park hâlinde viteste b rak lmas

23. A/a, dakilerden hangisi motor s cak-

28. Araç geri vitese geçmiyorsa, a/a, -

l , n n aniden yükselmesine sebep
olur?

dakilerden hangisini yapmak gerekir?
A) Debriyaj pedal ndan ayak çekilip yeniden bas l r.
B) Gaz pedal ndan ayak çekilip yeniden
bas l r.
C) Gaz pedal na sonuna kadar bas l r.
D) Fren pedal na sonuna kadar bas l r.

A) Vantilatör kay / n n gergin olmas
B) Vantilatör kay / n n kopmu/ olmas
C) Distribütörün ar zalanmas
D) Bujilerin ar zalanmas

24. Donmay önlemek için radyatöre ne

29. Araca ba,lanan römorkta a/a, daki

konulur?
A) Antifriz
C) Ya,

Y

ikaz sistemlerinin hangisi çal / r durumda olmal d r?

B) Saf su
D) Asit

A) Far
B) Korna
C) Park lambas
D) Ya, lambas

25. Arac n sinyal lambalar ndan biri
yanm yorsa sebebi a/a, dakilerden
hangisi olabilir?

30. Düz yolda normal h zla seyrederken,

A) Endüksiyon bobini yanm /t r.
B) Alternatör yanm /t r.
C) Ampul yanm /t r.
D) Konjektör yanm /t r.

araç bir tarafa çekme yap yorsa sebebi
a/a, dakilerden hangisi olabilir?
A) Vites kutusu ar zal d r.
B) Baft ar zal d r.
C) Lastiklerin hava bas nc e/ittir.
D) Ön lastiklerin hava bas nc e/it de,ildir.

26. Arac n ilk çal /t r lmas esnas nda, bir
miktar gaz verildikten sonra hangisine
bas lmas n n faydas vard r?
A) Vites koluna
B) Fren pedal na
C) Kornaya
D) Debriyaj pedal na

31. Is dan dolay lastiklerin hava bas nc
fazlala/m / ise a/a, dakilerden hangisi
yap l r?
A) Arac n yükü art r l r.
B) Arac n yükü azalt l r.
C) Lastiklerin havas oldu,u bas nçta
b rak l r.
D) Lastiklerin havas azalt l r.
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5. GRUP

MOTOR VE ARAÇ TEKN

32. A/a, dakilerden hangisi fren sistemi-

38. A/a, dakilerden hangisinin a/ nmas

nin parças d r?
A) Kampana
C) Kavrama

Y

B LG S

direksiyon bo/lu,unun fazlala/mas na
neden olur?
B) Volan
D) Aks

A) Vites kutusunun
B) Pistonlar n
C) Krank milinin
D) Rot ba/lar n n

33. Fren yap l nca arac n h z azalm yorsa
ar za a/a, dakilerden hangisi olabilir?

39. A/a, dakilerden hangisi yoldan dolay

A) Diferansiyel ar zal d r.
B) Hidrolik kalmam /t r.
C) Akslar ar zal d r.
D) Kavrama kaç r yordur.

meydana gelen titre/im ve darbeleri
üzerine alan parçad r?
A) Amortisör
C) Rot

B) Diferansiyel
D) Rotil

34. Frenleme s ras nda fren pedal
yeterince sertle/miyorsa sebebi ne
olabilir?

40. Yeni araca 1000 - 2000 km aras nda
servislerde yap lan i/leme ne denir?

A) Hidrolik seviyesi yüksektir.
B) Pedal bo/lu,u azd r.
C) Lastik hava bas nc dü/üktür.
D) Sistemde hava vard r.

A) lk bak m
B) Ya, de,i/imi
C) Supap ayar
D) Lastik bak m

35. Fren hidrolik ya, n n seviyesi hangi
bak mda kontrol edilir?
A) Haftal k
C) Ayl k

B) Günlük
D) Alt ayl k
TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.

36. A/a, dakilerden hangisi ön düzen sistemi elemanlar ndand r?
A) Diferansiyel kutusu B) Vites kutusu
C) Rot ve rot ba/lar
D) Baft

37. A/a, dakilerden hangisi rot ayar n n
bozuk olmas na ba,l olarak meydana
gelir?
A) Arka lastiklerin ortadan a/ nmas
B) Ön lastiklerin içten veya d /tan
a/ nmas
C) Direksiyon milinin e,ilmesi
D) Direksiyon kovan n n e,ilmesi
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SINAV SIRASINDA UYULACAK KURALLAR
1. S nav n ba lad andan itibaren, salon görevlilerinin tüm uyar lar na uymak zorundas n z.
2. S nav ba lad ktan sonra görevlilerle konu man z ve soru sorman z yasakt r.
3. S nav s ras nda kopya çeken, çekmeye te ebbüs eden, kopya veren ya da kopya
çekilmesine yard m eden adaylar n kimlikleri s nav tutana na yaz lacak ve s navlar
geçersiz say lacakt r. Ayr ca bu ki iler s nav salonundan ç kar lacakt r.
4. Görevliler, gerekti inde oturdu unuz yerleri de i tirebilecektir.
5. S navda kurallara ve uyar lara uymayanlar n kimlikleri tutanakla tespit edilecek ve s navlar
geçersiz say lacakt r.
6. S nav ba lad ktan sonra adaylar n birbirleriyle konu malar , kalem, silgi vb. eyleri
istemeleri yasakt r.
7. S nav s ras nda sigara, çay vb. içilmez.
8. S nav n ba lad belirtilmeden test kitapç klar aç lamaz ve cevapland rma yap lamaz.
9. S nav sonras test kitapç n ve cevap kâ d n mutlaka salon görevlilerine teslim ediniz.
Test kitapç n teslim etmeyen veya sayfalar ndan bir k sm n eksik teslim edenlerin
s navlar geçersiz say lacak, ayr ca haklar nda yasal i lem yap lacakt r.

Soraca n z bir ey var m ? Varsa, imdi sorunuz; s nav ba lad ktan sonra sorular n za cevap
verilmeyecektir. Haz r m s n z? S nav, okulun bütün salonlar nda ayn anda ba layaca için ba lama zilini
beraberce bekleyelim. Hepinize ba ar lar dileriz.
(Salon ba/kan ba/lama ve biti/ saatini tahtaya yazacakt r.)

Bu testin her hakk' sakl'd'r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam'n'n veya bir k'sm'n'n
Millî E4itim Bakanl'4' E4itim Teknolojileri Genel Müdürlü4ünün yaz'l' izni olmadan kopya
edilmesi, foto4raflar'n'n çekilmesi, bilgisayar ortam'na al'nmas', herhangi bir yolla ço4alt'lmas',
yay'mlanmas' veya ba:ka bir amaçla kullan'lmas' yasakt'r. Bu yasa4a uymayanlar, do4abilecek
cezaî sorumlulu4u ve testlerin haz'rlanmas'ndaki malî külfeti pe:inen kabullenmi: say'l'r.

BA<LAYINIZ DEN LMEDEN TEST K TAPÇI INI AÇMAYINIZ.
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