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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 ka d üzerine yazaca n z yaz ve yapaca n z i aretlemelerde kur un kalemden
ba ka hiçbir kalem kullanmay n z.
2. Size verilen cevap kâ0 d nda yaz l olan bilgilerin size ait olup olmad 0 n kontrol
ediniz ve kitapç k türünü mutlaka i6aretleyiniz.
3. 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

A

B

C

D

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.

LK YARDIM B LG S
1. Kara yolu üzerinde hareket halinde

6. A6a0 dakilerden hangisi omurgan n

olan en az bir arac n kar 6t 0 , ölüm,
yaralanma veya maddî hasarla sonuçlanan olaylara ne denir?
A) Do0al afet
C) Trafik kazas

Y

içindeki bo6lukta bulunur?
A) Kas
B) Lenf dü0ümleri
C) Omurilik so0an
D) Omurilik

B) 6 kazas
D) Felâket

2. A6a0 dakilerden hangisi, ülkemizde

7. nsan vücudunda a0 z, yemek borusu,

trafik kazalar nda can ve mal kayb n n, geli6mi6 ülkelerden daha fazla
olmas n n nedenlerinden de0ildir?

mide, ince ve kal n ba0 rsaklar n yer
ald 0 sistem hangisidir?
A) Dola6 m sistemi
B) Sindirim sistemi
C) Sinir sistemi
D) Solunum sistemi

A) Trafik kurallar na uyulmamas
B) Ülkemizde iklim 6artlar n n daha farkl
olmas
C) Dikkatsiz ve sorumsuz araç kullan lmas
D) lk yard m e0itimine gereken önemin
verilmemesi

8. lk yard m çantas nda gazl bez bulundurman n amac nedir?
A) Etraf temizlemek
B) Kalp masaj nda kullanmak
C) Yaralar kapatmak ve sarmak
D) K r klarda a0r y azaltmak

3. I- Her zaman tedbirli olmak
II- So0ukkanl l 0 n koruyabilmek
III- Emin olmad 0 uygulamalardan
kaç nmak
Yukar daki özelliklerden hangileri ilk
yard m yapacak ki6ide bulunmal d r?
A) I-II
C) II-III

9. Kaza yapm 6 bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç
sallan yorsa, kazazedeler araçtan ne
zaman ç kar lmal d r?

B) I –III
D) I-II-III

A) Araç itilerek yava6ça devrilmesi
sa0land ktan sonra
B) Araç sabit bir hâle getirildikten
sonra
C) Hiç zaman kaybetmeden, hemen
D) lk yard mc arac tutarken

4. Kazaya müdahale ederken ilk yard m n
1. ad m nedir?
A) Kazazedelerin ve kendi güvenli0inizin sa0lanmas
B) Kazazedelerin vakit kaybetmeden
araçtan d 6ar ç kar lmas
C) Kazazedelerin hemen hastahaneye
ta6 nmas
D) Kazazedelere ilaç verilmesi

10. Yaral n n boyun hasar gördü0ü 6üphesi varsa, araçtan nas l ç kar lmal d r?
A) Boynuna, mutlaka boyunluk
tak larak
B) Boynuna atel ba0lanarak
C) Ayaklar ndan çekilerek
D) Boynuna bir 6ey ba0lamadan

5. A6a0 dakilerden hangisi solunum
sistemi organlar ndan de0ildir?
A) Akci0er
C) Burun

B) Karaci0er
D) Soluk borusu
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11. Kalbi çal 6t 0 halde solunumu durmu6

Y

16. A6a0 dakilerden hangisi 6ok pozis-

olanlara yap lacak sunî solunuma ne
kadar devam edilir?

yonudur?
A) Yüz üstü yat 6 pozisyonunda kafa
yana çevrilip, ayaklar biraz a6a0 da,
üstü örtülü pozisyon
B) S rt üstü yat 6 pozisyonunda kafa
yana çevrilmi6, ayaklar biraz
yukarda, üstü örtülü pozisyon
C) Yan yat 6 pozisyonunda ayaklar
birbirine paralel
D) Oturu6 pozisyonunda ba6 öne e0ilmi6 ve dizler, diz kapaklar ndan
katlanm 6 pozisyon

A) On dakika
B) On be6 dakika
C) Kalbi daha h zl çal 6ana kadar
D) Hasta kendi kendine soluyuncaya
kadar

12. Bay lma sonucu bilinci kaybolmu6
insan, soluk yolunun t kanmamas için
hangi pozisyona getirilir?
A) Yan yat 6
B) Yüzükoyun yat 6
C) Yar oturu6
D) S rt üstü yat 6

17. Bay lan kazazedeye a6a0 daki ilk yard m uygulamalar ndan hangisi yap l r?
A) Duyu organlar uyar l r.
B) Vücut s cakl 0 dü6ürülür.
C) Bekerli, so0uk içecek verilir.
D) Hastahaneye götürülür.

13. Bebeklere sunî solunum nas l yap l r?
A) Büyüklere uyguland 0 gibi
B) Bebe0in s rt na vurarak
C) A0z na ve burnuna birlikte s k aral klarla az hava vererek
D) S rt üstü yat r p gö0üs ve karn na
birlikte bast rarak

18. Kalp masaj ile sunî solunum birlikte
uygulan rken yaln zca bir ilk yard mc
varsa, s ras yla yap lacak i6lem say s
a6a0 dakilerden hangisidir?
A) 2 kalp masaj - 2 sunî solunum
B) 15 kalp masaj - 15 sunî solunum
C) 2 kalp masaj - 15 sunî solunum
D) 15 kalp masaj - 2 sunî solunum

14. Ayak veya bacaktaki kanama bölgesine
giden kan azaltmak için bas nç
uygulanacak bölge a6a0 dakilerden
hangisidir?

19. A6a0 dakilerden hangisi kesik 6eklin-

A) Kar n ön üst k sm
B) Kas k iç k sm
C) Bacak d 6 k sm
D) Dizin ön üst k sm

deki yaralanmalarda yap lan ilk yard m
uygulamalar ndand r?
A) Yara kenarlar n birbirine yakla6t rd ktan sonra sarmak
B) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla
sar p s cak tutmak
C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin
alt nda kalmas n sa0lamak
D) Hekimin gelmesini beklemek

15. A6a0 dakilerden hangisi turnike
uygulama malzemesi olarak tercih
edilmelidir?
A) 5-6 cm eninde elastik bandaj
B) 50 cm uzunlu0unda ince kablo
C) 50 cm uzunlu0unda ince iplik
D) 5-6 cm geni6li0inde metal malzeme
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20. Ba6a al nan darbe sonucu kula0 ndan

Y

24. Burkulmalarda uygulanacak ilk yard m-

kan gelen kazazedeye a6a0 dakilerden
hangisi uygulan r?

la ilgili olarak a6a0 dakilerden hangisi
do0rudur?

A) Kazazede oturtulur, kula0 na pamuk
t kan r.
B) Kazazede s rt üstü yat r larak
ayaklar yukar kald r l r.
C) Kazazedenin kan akan bölgesi üstte
kalacak 6ekilde yan yat r l r ve
kula0 na pamukla tampon yap l r.
D) Kazazedenin kan akan bölgesi altta
kalacak 6ekilde yan yat r l r ve
kanama engellenmez.

A) Eklem bölgesindeki 6i6li0i azaltmak
için turnike uygulanmal d r.
B) Bi6lik ve a0r y azaltmak için so0uk
ya da buz tatbiki yap lmal d r.
C) Eklemdeki a0r ya ra0men hemen
hareket ettirmek gereklidir.
D) Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden a6a0 da tutulmal d r.

25. Kaza yerinden acil yard m haberle6mesi yap l rken a6a0 dakilerden hangisi ilk olarak bildirilir?

21. Ciltle birlikte cilt alt dokular n n da
yand 0 yan klarda, olay yerinde a6a0 dakilerden hangisi uygulan r?

A) Araçlar n hasar durumu
B) Yaral lar n durumu ve say s
C) Kaza yerinin aç k ve net adresi
D) Kazan n olu6 6ekli ve yol durumu

A) Salça sürülür.
B) Alkollü su ile y kan r.
C) Yara merhemi sürülür.
D) So0uk su veya buz tatbik edilir.

26. Çok say da yaral n n oldu0u kazalarda
en son ta6 nmas gereken kazazedeler
a6a0 dakilerden hangisidir?

22. Kaburga kemi0i k r klar nda kazazede
hangi pozisyonda hastahaneye sevk
edilir?

A) Solunum yolu zehirlenmesi olanlar
B) Kafa yaralanmas olanlar
C) Kanama geçirenler
D) Ayak kemi0i k r k olanlar

A) Yan yat 6
B) Yüz üstü yat 6
C) Oturu6 veya yar oturu6
D) S rt üstü yat 6

27. Yaral ta6 nan sedyenin ta6 nma yönü
nas l olmal d r?

23. A6a0 dakilerden hangisi, ç k klarda yap lan ilk yard m uygulamalar ndand r?

A) Yaral n n ayaklar önde olacak
6ekilde
B) Yaral n n ba6 k sm önde olacak
6ekilde
C) Sedyenin ta6 nma yönü yaran n
çe6idine göre de0i6ir
D) Sedyenin ta6 nma yönü yaral n n
iste0ine göre de0i6ir

A) Hasta, ç kan bölgenin üzerine
yat r l r.
B) Ç kan bölge ile kalp aras na turnike
uygulan r.
C) Ç kan bölgenin hareketsizli0i sa0lanarak hemen hekime sevk edilir.
D) Ç kan bölgenin üzerine s cak masaj
yap l r.
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28. Egzoz gaz na maruz kald 0 için bayg n
durumda bulunan hastaya a6a0 dakilerden hangisi uygulan r?
A) Yo0urt yedirilir.
B) Kusturulur.
C) Aç k havaya ç kar l r.
D) Tuzlu su içirilir.

29. Asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal
s v y yeni içti0i fark edilen ki6ilere, ilk
yard m olarak a6a0 dakilerden hangisi
uygulan r?
A) Kusturma
B) Bol su içirme
C) Sar msakl yo0urt yedirme
D) çti0i maddeyi suland r p verme

30. A6a0 dakilerden hangisi sürücüye
uygun davran 6lardand r?
A) Yolcular n iste0ine göre araç
kullanmak
B) Emniyet görevlisinin olmad 0
yerlerde kendi koydu0u kurallar
uygulamak
C) Di0er sürücülerden önce kendi
hakk n gözetmek
D) Kar6 la6t 0 trafik kazas nda yaral lara ilk yard m uygulamak

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. Karayollar ndaki i6aretleme standart-

6. K rm z 6 k ile birlikte yanan sar 6 kta

lar n tespit etmek, a6a0 dakilerden
hangisinin sorumluluk ve yetki alan na
girer?

sürücü ne yapmal d r?
A) Yava6lamal d r.
B) Durmal d r.
C) Dikkatli geçmelidir.
D) Kalk 6a haz rlanmal d r.

A) Emniyet Genel Müdürlü0ünün
B) Trafik Hizmetleri Ba6kanl 0 n n
C) l Trafik Komisyonunun
D) Karayollar Genel Müdürlü0ünün

7.

Bekildeki trafik i6areti a6a0 dakilerden hangisine yakla6 ld 0 n bildirir?

2. Yayalar n ve sürücülerin yolu kullanmadaki önceli0ine ne ad verilir?
A) Geçi6 üstünlü0ü
C) Geçi6 kolayl 0

B) Geçi6 hakk
D) Geçi6 yolu

A) Tünele
B) Alt geçide
C) Karavanl park yerine
D) Gençlik kamp na

3.

8. A6a0 dakilerden hangisi “tehlike uyar
i6areti” de0ildir?
A)

B)

C)

D)

Bekildeki arac n bulundu0u yol a6a0 dakilerden hangisidir?
A) Anayol
B) Ba0lant yolu
C) Tali yol
D) Geçi6 yolu

4. A6a0 dakilerden hangisi karayolunun

9. A6a0 dakilerden hangisi “azamî h z

unsurlar ndan biri de0ildir?
A) Araç
C) Banket

s n rlamas ” anlam ndad r?

B) Köprü
D) Kav6ak

5. A6a0 dakilerden hangisi trafik kazalar n n nedenlerinden biri de0ildir?
A) Yol yap m kusurlar
B) Yolun e0imli olmas
C) Trafik i6aretlerine zarar verilmesi
D) Gerekti0i halde trafik i6aretlerinin
konulmamas
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10.

14. Ticarî amaçla yük ve yolcu ta6 mac l 0

Bekildeki trafik i6areti
neyi ifade eder?

yapan araç sürücüleri, 24 saatlik bir
süre içinde toplam olarak en fazla kaç
saat araç kullanabilirler?
A) 9
C) 7

A) Yolun iki taraftan darald 0 n
B) Yolun tek yönlü oldu0unu
C) Yolun çift yönlü oldu0unu
D) Kar6 dan gelene yol verme zorunlulu0unu

B) 8
D) 6

15. A6a0 dakilerin hangisinde verilen
durum ile izlenecek 6erit aras nda
uyumsuzluk vard r?

11. Ko6ullar n uygun olmas hâlinde sürü-

A) Sola döneceklerin sol 6eritte seyretmesi
B) Yolun bo6 olmas hâlinde iki 6eridin
birlikte kullan lmas
C) Araç geçenlerin sol 6eritten gitmesi
D) Yava6 gidenlerin sa0 6eridi izlemesi

cüler kesik yol çizgileri boyunca a6a0 dakilerden hangisini yapabilirler?
A) ki 6eridi birden kullanabilirler.
B) Önlerindeki araçlar geçebilirler.
C) Sol 6eritte sürekli seyredebilirler.
D) Di0er 6eride geçemezler.

16. Bir kav6akta;
yayalara kar6 uyaran i6arettir?

1. Trafik i6aret levhalar
2. Trafik görevlisi
3. I6 kl i6aret cihaz

A)

bulunmas hâlinde, sürücüler bunlara
hangi s ra ile uymak zorundad r?

12. A6a0 dakilerden hangisi sürücüleri
B)

A) 1-2-3
C) 3-2-1
C)

B) 3-1-2
D) 2-3-1

D)

17. Tehlikeli madde ta6 yan araçlar n, bo6
olarak seyretmesi s ras ndaki azamî
h z için a6a0 dakilerden hangisi söylenebilir?
A) Tehlikeli madde yüklü araçlar için
belirlenen h zla gitmelidirler.
B) Tehlikeli maddenin cinsine göre
belirlenen h zla gitmelidirler.
C) Kendi s n flar ndaki araçlar için
belirlenen h zla gitmelidirler.
D) Arac n teknik özelliklerine uygun bir
h z tespit etmelidirler.

13. Aral kl yan p sönen sar 6 k a6a0 dakilerden hangisi ile ayn anlam ta6 r?
A)

B)

DUR

C)

D)
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18. Konvoy hâlinde seyreden araçlar n

21. Arkas ndaki arac n geçme uyar s n

aras ndaki mesafe en az ne kadar
olmal d r?

alan araç sürücüsünün a6a0 dakilerden
hangisini yapmas yanl 6t r?

A) Takip mesafesi kadar
B) Duru6 mesafesi kadar
C) Fren mesafesi kadar
D) ntikal mesafesi kadar

A) Uzunu gösteren lâmbalar yan yorsa,
k sa lâmbalar yakmas
B) Arac n izledi0i 6eridin sa0 ndan
sürmesi
C) Önünde araç varsa takip mesafesini
art rmas
D) Daha erken davranarak önündeki
arac geçmeye ba6lamas

19.
4

2

22. Araçlar n sa0a dönü6leri ile ilgili a6a0 -

3

da verilen bilgilerden hangisi yanl 6t r?
A) H z azalt l r.
B) Sa0a dönü6 lâmbas yak l r.
C) Geni6 kavisle dönülür.
D) Sa0 6eride geçilir.

1
Bekildeki karayolunda seyreden
araçlar n a6a0 dakilerden hangisini
yapmas yasakt r?
A) 1 numaral arac n bulundu0u 6eritte
seyretmesi
B) 4 numaral arac n 3 numaral arac n
bulundu0u 6eride girmesi
C) 2 numaral arac n 3 numaral arac n
bulundu0u 6eride geçmesi
D) 3 numaral arac n sa0daki 6eritte
seyretmesi

23.

3
1

2

20. A6a0 dakilerden hangisi, geçi6 yapan
araç sürücüsünün yapaca0 davran 6lardan biri de0ildir?

Bekildeki araçlar n geçi6 hakk s ras
nas l olmal d r?

A) Yol durumunu kontrol etmek
B) Arac n n h z n azaltmak
C) Berit de0i6tirme lâmbalar n kullanmak
D) Öndeki araç sürücüsünü uyarmak

A) 2-3-1
C) 1-2-3

B) 3-1-2
D) 3-2-1

24. Geçi6 üstünlü0ünü kullanan araç sürücülerinin a6a0 dakilerden hangisini
yapmas zorunludur?
A) Trafik zab tas na bilgi vermesi
B) Anayolda seyretmesi
C) I6 kl trafik cihazlar na uymas
D) Sesli ve 6 kl i6aretleri birlikte kullanmas
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25. Tehlikeli e0imli yollarda kar6 la6ma

29. Ar zal araç ve çeken araç aras ndaki

hâlinde; ç kan arac n geçi6i zorsa inen
araç sürücüsü ne yapmal d r?

ba0lant n n uzunlu0u en fazla kaç
metre olmal d r?

A) Varsa s 0 nma cebine girmeli, s 0 nma cebi yoksa sa0a yana6 p durmal
B) Ç kan araç sürücüsünü ikaz ederek
yava6latmal
C) Ç kan arac n geri gitmesini sa0lamal
D) Motoru durdurup, vitesi bo6a almal

A) 5
C) 3

B) 4
D) 2

30. Araç kornas n n hangi durumda kullan lmas zorunludur?
A) K rm z 6 kta bekleyen araç sürücülerinin harekete haz rlanmalar n
sa0lamada
B) Kald r mdaki yayalar n ta6 t yoluna
girmelerini önlemede
C) lerisi görünmeyen dönemeçlere
yakla6 rken geli6i haber vermede
D) Bisiklet yolundaki bisikletlilerin ta6 t
yoluna girmelerini önlemede

26. A6a0 dakilerden hangisi “DURMA”
de0ildir?
A) 6aret levhalar na uyarak durmak
B) Öndeki araçlar n durmas sonucu
durmak
C) Yolcu indirip bindirmek için durmak
D) K rm z 6 kta durmak

31. Okul ta6 t n n arkas ndaki "DUR" 6 0

27. Park edilirken a6a0 dakilerden hangi-

hangi hâllerde yak l r?

sinin yap lmas zorunludur?
A) Ta6 t n fren lâmbalar ar zaland 0
zaman
B) Okul ta6 t ar zalan p yolda kald 0
zaman
C) Sadece sisli, ya0murlu ve karl
havalarda
D) Sadece ö0renci indirip bindirirken

A) Arac n yan nda gözcü bulundurulmas
B) Acil uyar 6 klar n n yak lmas
C) Arac n park yerindeki görevliye teslim
edilmesi
D) Motoru durdurup el freninin çekilmesi

32. Bariyerli demiryolu geçidine yakla6an

28. A6a0 dakilerden hangisi araçlar n arka

sürücü nas l hareket etmelidir?

plâkalar yla ilgili getirilmi6 bir zorunluluktur?

A) H z n azalt p, bariyerin izin vermesi
hâlinde uygun h zla geçmeli
B) Bariyer inmekte ise dikkatli ve h zl
geçmeli
C) Geçide geldi0inde durup görevlinin
i6aretini beklemeli
D) Yol aç ksa h zl geçerek uzakla6mal

A) I6 0 iyi yans tmas
B) Geceleri 20 metre mesafeden okunacak 6ekilde ayd nlat lm 6 olmas
C) Harf ve rakamlar n dikkat çekici
olmas
D) Boyutunun ön plâkadan daha küçük
olmas
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33. Araçlar n neresinde yolcu ta6 nmas

38. ki yönlü karayolunda kar6 ya geçecek

uygundur?

yayalar n a6a0 dakilerden hangisini
yapmas yanl 6t r?

A) Karoseri kenar nda
B) Sürücünün yan ndaki koltukta
C) Yük üzerinde
D) Arac n basama0 nda

A) Yaya geçidini kullanmas
B) Alt ve üst geçitleri kullanmas
C) En k sa do0rultuda ve en k sa
zamanda geçmesi
D) Önce sa0 sonra sol taraf n kontrol
etmesi

34. Araçlar yüklenirken a6a0 dakilerden
hangisinin yap lmas do0rudur?

39. Trafi0e ç kacak bir araçta a6a0 daki-

A) Yükün, kasan n sa0 ve sol yan ndan
e6it ta6acak 6ekilde yüklenmesi
B) Arac n, boyunu önden 2 metre
ta6acak 6ekilde yüklenmesi
C) Sürücünün görü6üne engel olacak
6ekilde yüklenmesi
D) Arac n, plâkas görülecek 6ekilde
yüklenmesi

lerin hangisinde verilenlerin bulundurulmas zorunludur?
A) Tescil belgesi, trafik belgesi ve
tescil plâkas
B) Araç i6letme belgesi ve tescil
plâkas
C) malât belgesi ve araç tadilât
belgesi
D) Gümrük giri6 belgesi ve tescil
plâkas

35. A6a0 dakilerden hangisi otoyola
girebilir?
A) Bisikletler
B) Lâstik tekerlekli traktörler
C) Çekiciler
D) Motorsuz araçlar

40. Araçlar nda renk ve teknik de0i6iklik
yapt ranlar n bunu kaç gün içinde ilgili
kurulu6a bildirmesi zorunludur?
A) 60
C) 40

B) 50
D) 30

36. Motorlu bisiklet sürücüleri a6a0 dakilerden hangisini kullanmak zorundad r?

41. “E” s n f sürücü belgesiyle a6a0 dakilerden hangisi kullan lamaz?

A) Eldiven
B) Koruma ba6l 0
C) Güne6 gözlü0ü
D) Emniyet kemeri

A) Otobüs
B) Motorlu bisiklet
C) Lâstik tekerlekli traktör
D) Kamyon

37. A6a0 dakilerden hangisi, bisiklet sürücüleri için getirilmi6 yasaklardan
de0ildir?

42. Hangi s n f sürücü belgesine sahip
olanlar kamyon süremezler?

A) Elde paket ve benzeri 6eyler ta6 mak
B) Yaya yolunda bisiklet sürmek
C) Elinin birini b rak p i6aret vermek
D) Ta6 tlara as larak gitmek

A) B
C) D
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43. A6a0 dakilerden hangisi, sürücü belge-

47. Trafik para cezalar n n tebli0 edildi0i

sinin geri al nmas n n sebeplerinden
biridir?

tarihten itibaren kaç gün içinde ödenmesi gerekir?

A) Sürücünün 65 ya6 n doldurmu6
olmas
B) Sürücünün kaza yapt 0 n n tespit
edilmesi
C) Sürücü belgesinin hile ile al nm 6
oldu0unun tespit edilmesi
D) Sürücünün alkollü olarak araç
kulland 0 n n belirlenmesi

A) 10
C) 20

B) 15
D) 30

48. Çevre kirlili0ini önlemek amac yla yap lan çal 6malara ne denir?
A) Çevre düzeni
C) Çevre koruma

B) Çevre
D) Çevre hakk

44. Zorunlu malî sorumluluk sigortas yla
ilgili a6a0 daki bilgilerden hangisi
yanl 6t r?

49. Sürücüler 6ehirler aras yola ç kt klar nda yanlar na a6a0 dakilerden hangisini almal d rlar?

A) Geçerlilik süresi iki y ld r.
B) Türkiye s n rlar içinde geçerlidir.
C) Sigortas yapt r lmayan motorlu
araçlar trafikten men edilir.
D) Zararlar n ba6vurudan itibaren 8 i6
günü içinde ödenmesi zorunludur.

A) Karayollar haritas
C) Behir haritas

B) Behir plan
D) Behir krokisi

50. Sürücülerin bulunduklar 6ehrin tarihi
ve turistik yerlerine en uygun gidi6
yollar n bilmeleri hangisi aç s ndan
önemli de0ildir?

45. A6a0 dakilerden hangisi trafik kazas na
kar 6an sürücülerin uymas veya yapmas gereken hususlardan biridir?

A) Alt yap
B) Trafik
C) Turist
D) Turizm sektörü

A) Kaza tespit tutana0 düzenlemek
B) Kazaya ait kan t ve izleri de0i6tirmemek
C) Yolu trafi0e açmak
D) Yolu trafi0e kapatmak

46. A6a0 dakilerden hangisi trafik kazas nda aslî kusur say l r?
A) H z n n gerektirdi0i 6eritten
gitmemek
B) Fazla yolcu almak
C) A6 r yük yüklemek
D) Kar6 6eride tecavüz etmek

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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1. Buji ile ate6lemeli motorlarda, a6a0 -

6. Akümülatörün elektrolit seviyesini tam

daki yak tlardan hangisi kullan l r?

olarak ayarlayabilmek için a6a0 daki
düzeylerden hangisine kadar saf su
konur?

A) spirto ve gazya0
B) Motorin ve LPG
C) Gaz ya0 ve motorin
D) Benzin ve LPG

A) Akümülatörün tamam na
B) Plakalar n 1 cm alt na
C) Plakalar n 1 cm üzerine
D) Plakalar n ortas na

2. A6a0 dakilerden hangisi motorun
parçalar ndan biridir?
A) Diferansiyel
C) Silindir kapa0

7. Ate6leme sisteminde a6a0 daki ayarlardan hangisi yap l r?

B) Baft
D) Rot

A) Baft
C) Eksantrik

B) Platin
D) Rot

3. ki ve dört zamanl motorlar a6a0 dakilerden hangisinde kullan l r?

8. Yak t sisteminin görevi a6a0 dakilerden

A) Araç motorlar nda
B) Helikopter motorlar nda
C) Jet motorlar nda
D) Uçak motorlar nda

hangisidir?
A) Diferansiyele ya0 kar 6 m
göndermek
B) Silindire ya0 kar 6 m göndermek
C) Diferansiyele benzin-hava kar 6 m
göndermek
D) Silindire benzin-hava kar 6 m
göndermek

4. A6a0 dakilerden hangisi motor çal 6mazken, kontak anahtar ate6leme
durumunda aç k unutulursa, ate6leme
sisteminde görülebilecek ar zalardand r?

9. Motora gerekli olan benzin-hava kar 6 m n ayarlayan parça a6a0 dakilerden
hangisidir?

A) Bujilerin yanmas
B) Fla6örün yanmas
C) Konjektörün yanmas
D) Endüksiyon bobininin yanmas

A) Karbüratör
B) Egzoz manifoldu
C) Benzin otomati0i
D) Distribütör

5. A6a0 dakilerden hangisi distribütörün
bir parças d r?
A) Buji
C) Konjektör

10. Hava filtresinin t kal olmas motorun

B) Platin
D) Enjektör

çal 6mas n nas l etkiler?
A) Az yak t yakar.
B) Fazla yak t yakar.
C) Fazla ya0 yakar.
D) Az ya0 yakar.
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16. Araçta, kontak anahtar n aç p mar6a

lamak için a6a0 dakilerden hangisi
yap lmal d r?

basma süresi ne kadar olmal d r?
A) 80-90 sn
C) 20-60 sn

A) Eskimi6 bujiler de0i6tirilmelidir.
B) Ya0 seviyesi kontrol edilmelidir.
C) Lâstiklerin hava bas nc indirilmelidir.
D) Zaman nda benzin al nmal d r.

B) 60-80 sn
D) 10-15 sn

17. Motordaki a6 nmalar hangi sistem
önler?
A) Ate6leme
C) Mar6

12. Enjektörlere püskürtme s ras ile ba-

B) Ya0lama
D) Barj

s nçl mazotu gönderen parça a6a0 dakilerden hangisidir?
A) Besleme pompas
B) Endüksiyon bobini
C) Enjeksiyon pompas
D) Distribütör

18. Mar6a bas l p motor çal 6t 0 nda a6a0 dakilerden hangisinin sönmesi
gerekir?
A) El fren lâmbas n n
B) Park lâmbas n n
C) Ya0 lâmbas n n
D) Sinyal lâmbas n n

13. Motora ilk hareketi veren sistem a6a0 dakilerden hangisidir?
A) Barj sistemi
B) So0utma sistemi
C) Ya0lama sistemi
D) Mar6 sistemi

19. Motor karterindeki ya0 seviyesi normalin çok alt nda iken motor çal 6t r l rsa ne olur?
A) Motor s n r, yanar.
B) Motor yak t na ya0 kar 6 r.
C) Motor çok so0ur.
D) Motor suyuna ya0 kar 6 r.

14. Mar6 yap ld 0 nda arac n motoru rahat
dönüyor fakat çal 6m yorsa a6a0 dakilerden hangisi ar zal d r?
A) Barj sistemi
B) Yak t sistemi
C) Mar6 sistemi
D) Ya0lama sistemi

20. Motor çal 6 rken ya0 göstergesinde
herhangi bir anormallik görüldü0ünde
a6a0 dakilerden hangisi yap l r?
A) Motor devri yükseltilir.
B) Motor devri dü6ürülür.
C) Motor hemen durdurulur.
D) Motor rölantide çal 6t r l r.

15. Mar6a bas ld 0 nda “t k” diye ses gelip
mar6, motoru çal 6t rm yorsa sebebi
a6a0 dakilerden hangisidir?
A) Akümülatörün kutup ba6lar
gev6emi6tir.
B) Yak t içerisinde toz ve pislik vard r.
C) Arac n el freni çekiktir.
D) Debriyaj ar zal d r.
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26. Motor çal 6 rken 6arj lâmbas n n yan-

s cakl 0 nda ayarlayan parça a6a0 dakilerden hangisidir?

mas n n sebeplerinden biri a6a0 dakilerden hangisidir?

A) Vantilatör
B) Termostat
C) Radyatör
D) Hararet ( s ) göstergesi

A) Alternatör kablo ba0lant lar n n
gev6ek olmas
B) Distribütör kablo ba0lant lar n n
gev6ek olmas
C) Mar6 motoru kablo ba0lant lar n n
gev6ek olmas
D) Endüksiyon bobini kablo ba0lant lar n n gev6ek olmas

22. Fanl so0utma sisteminde fan çal 6t ran parça a6a0 dakilerden hangisidir?
A) Su pompas
B) Vantilatör kay 6
C) Mar6 motoru
D) Fan motoru

27. Araçta uzun farlar yak ld 0 nda kaç
metreyi ayd nlatmas gerekir?
A) 250
C) 150

B) 200
D) 100

23. Radyatöre konulacak su peteklerin
neresinde olmal d r?
A) Üzerinde
C) Alt nda

28. Arac n farlar ndan biri sönük yan yorsa
sebeplerinden biri a6a0 dakilerden
hangisidir?

B) Hizas nda
D) Ortas nda

A) Akü bo6alm 6t r.
B) Far kablo ba0lant lar paslanm 6t r.
C) Akü kablo ba0lant lar paslanm 6t r.
D) Akü kablo ba0lant lar gev6ektir.

24. Motorun hararet yapmas n n sebebi
a6a0 dakilerden hangisidir?
A) Motorun çok yüksek devirde çal 6t r lmas
B) Vantilatör kay 6 n n çok gergin
olmas
C) Distribütör kapa0 n n bozuk olmas
D) Motorun uygun vites ve devirde
kullan lmamas

29. A6a0 dakilerden hangisi aktarma
organ n n bir eleman d r?
A) Amortisör
C) Debriyaj

25. A6a0 dakilerden hangisi 6arj sistemi

B) Rotil
D) Rotlar

30. Araç hareket hâlinde iken aya0 n

eleman d r?

debriyaj (kavrama) pedal n n üzerinde
devaml durmas hâlinde a6a0 dakilerden hangisi olur?

A) Distribütör
B) Platin
C) Konjektör (regülatör)
D) Endüksiyon bobini

A) Araç daha h zl gider.
B) Lâstikler a6 n r.
C) Debriyaj (kavrama) balatas a6 n r.
D) Vites kutusu (6anz man) a6 n r.
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36. Motor (kompresyon) freninin etkisi

organ n n bir eleman d r?

a6a0 dakilerden hangisidir?

A) Vites kutusu
C) Pistonlar

A) Ta6 t h zland r r
B) Araç bir tarafa çeker
C) Ta6 t yava6lat r
D) Frenleme çok zay flar

B) Supaplar
D) Rotlar

32. Vites kutusunun bak m yap l rken
a6a0 dakilerden hangisine bak l r?

37. Frenleme s ras nda fren pedal yeterince sertle6miyorsa sebebi nedir?

A) Antifriz kaça0 n n olup olmad 0 na
B) Ya0 kaça0 n n olup olmad 0 na
C) Elektrolit kaça0 n n olup olmad 0 na
D) Asit kaça0 n n olup olmad 0 na

A) Hidrolik seviyesi yüksektir
B) Sistemde hava vard r
C) Lâstik hava bas nc dü6üktür
D) Pedal bo6lu0u azd r

33. A6a0 dakilerden hangisi motorun hareketini tekerleklere ileten elemanlardan
biridir?
A) Yaylar
C) Rot

38. Arac n kampanalar a6 r s nm 6sa
bunun nedeni a6a0 dakilerden
hangisidir?

B) Amortisör
D) Diferansiyel

A) Diferansiyel ayarlar bozuktur.
B) Vites kutusu ayarlar bozuktur.
C) Motor ayarlar bozuktur.
D) Fren ayarlar bozuktur.

34. Arac n direksiyonu zor dönüyorsa
sebebi a6a0 dakilerden hangisidir?
A) Lâstiklerin havas tavsiye edilen
de0erden azd r.
B) Lâstiklerin havas tavsiye edilen
de0erden fazlad r.
C) nce tabanl lâstik kullan lm 6t r.
D) Arka lâstikler a6 nm 6t r.

39. Ön tekerleklerde düzensiz lâstik
a6 nt s n n sebebi a6a0 dakilerden
hangisidir?
A) Buji ayar bozuktur.
B) Rot ayar bozuktur.
C) Avans ayar bozuktur.
D) Rölanti ayar bozuktur.

35. Ön lâstiklerden biri yeni, di0eri eski ise
fren yap nca arac n zda ne olur?

40. Yoldan dolay meydana gelen titre6im

A) Arac n freni tutmaz.
B) Araç bir tarafa çeker.
C) Arac n frenlerinin tutmas h zlan r.
D) Arka frenler tutmaz.

ve darbeleri üzerine alan parça a6a0 dakilerden hangisidir?
A) Amortisör
C) Rotlar

B) Diferansiyel
D) Rotiller

TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.
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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 ba6kan ba6lama ve biti6 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 E/itim Bakanl!/! E/itim Teknolojileri Genel Müdürlü/ünün yaz!l! izni olmadan kopya
edilmesi, foto/raflar!n!n çekilmesi, bilgisayar ortam!na al!nmas!, herhangi bir yolla ço/alt!lmas!,
yay!mlanmas! veya ba5ka bir amaçla kullan!lmas! yasakt!r. Bu yasa/a uymayanlar, do/abilecek
cezaî sorumlulu/u ve testlerin haz!rlanmas!ndaki malî külfeti pe5inen kabullenmi5 say!l!r.

BA8LAYINIZ DEN LMEDEN TEST K TAPÇI INI AÇMAYINIZ.

3 TEMMUZ 2004 TAR H NDE YAPILAN MOTORLU TA IT SÜRÜCÜ ADAYLARI
SINAVI B SERT F KA TÜRÜ Y TEST SORULARI CEVAP ANAHTARI
LK YARDIM B LG S
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