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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 yaz l olan kitapç k türü ile size verilen kitapç k türünün ayn
olmas na dikkat ediniz ve kodlay n z. Ayn de,ilse salon ba4kan n uyar n z.
2. Size verilen cevap kâ, d nda yaz l olan bilgilerin size ait olup olmad , n kontrol
ediniz.
3. Cevap ka 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.
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LK YARDIM B LG S

1. A4a, dakilerden hangisi kazalara ait

5. Oynar eklemi olu4turan kemik uçlar -

özelliklerdendir?

n n birbirinden ayr lmas na ne ad
verilir?

A) Tümünü önceden tahmin etmek
mümkündür.
B) Ço,u do,al olaylardan kaynaklan r.
C) Her zaman felâketlere göre daha çok
insan etkilenir.
D) Önlem al narak ço,unlu,u önlenebilir.

A) K r k
C) E,rilik

B) Ç k k
D) Kopma

6. Kalp, vücudumuzda bulunan hangi
sistemin bir parças d r?

2. A4a, dakilerden hangisi sürücülere ait

A) Dola4 m sistemi
B) Sindirim sistemi
C) Sinir sistemi
D) Solunum sistemi

trafik kazas sebeplerinden birisidir?
A) Arac n kullan ld , yolun bozuk
olmas
B) So,uk havada araç kullan lmas
C) Kural d 4 araç kullan lmas
D) Arac n ar za yapmas

7. Ayn yap ve görevdeki hücre toplulu,una ne ad verilir?
A) Organ
C) Vücut

3. Sürücüler neden ilk yard m bilgi ve
becerisine sahip olmal d r?
A) Çevredeki bula4 c hastal klara kar4
dikkatli olmak için
B) Hastalar iyile4tirecek t bbî tedaviyi
uygulamak için
C) Trafik kazalar nda ilk müdahaleyi
yapabilmek için
D) Kendisinin ve yak nlar n n sa,l , n
korumak için

B) Sistem
D) Doku

8. A4a, dakilerden hangisi solunum
durmas n n nedenlerinden de,ildir?
A)
B)
C)
D)

Suda bo,ulma
Birinci derece yan klar
Zehirli gazlar n solunmas
Soluk yolunun yabanc cisimle
t kanmas

4. A4a, dakilerden hangisi kaza yerinde
al nmas gereken önlemlerden de,ildir?

9. lk yard m çantas nda gazl bez bulundurman n amac nedir?

A) Kaza yerinde uzaktan görülebilecek
4ekilde ate4 yakarak dikkat çekmek
B) Kaza yapan arac n konta, n kapatarak motoru devreden ç karmak
C) Kaza yerinin en az 150 metreden
görülebilece,i 4ekilde reflektör veya
4 kl cihaz koymak
D) Arac n devrilme ve yanma ihtimaline
kar4 önlem almak

A) Burkulmalarda 4i4meyi önlemek
B) Kalp masaj nda kullanmak
C) Yaralar kapatmak ve sarmak
D) K r klarda a,r y azaltmak

10. Kendili,inden meydana gelen burun
kanamas nda, hastaya hangi pozisyon
verilir?
A) S rt üstü yat r l r.
B) Yüz üstü yat r l r.
C) Yan yat r l r.
D) Oturtulur.
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11. Atardamar kanamas , toplardamar kana-

Y

16. Trafik kazalar nda çarpma - çarp 4ma

mas na göre neden daha tehlikelidir?

sonucu en çok hangi çe4it yaralanma
görülür?

A) Damar esnekli,i az oldu,undan
B) Daha fazla kan kayb oldu,undan
C) Kirli kan bulundurdu,undan
D) Vücudun her yerinde bulundu,undan

A) Kesik yara
B) Yan k yaras
C) Ezik yara
D) Bat c , delici yara

12. Kanayan yer ile kalp aras ndaki tek kemik

17. Yaralanmalarda genel ilk yard m kural

üzerinden s kma ba, uygulanarak,
kanayan yere kan gitmesini engelleme
4eklinde uygulanan kanama durdurma
yöntemi a4a, dakilerden hangisidir?

a4a, dakilerden hangisidir?
A) Yara üzerine tentürdiyot sürüp yaray sarmak ve kazazedeyi nakletmek
B) Yara üzerine merhem sürüp yaray
sarmak ve kazazedeyi nakletmek
C) Yaray temiz pamukla kapatt ktan
sonra yara yeri sabit kalacak 4ekilde
kazazedeyi nakletmek
D) Yaray sarg bezi ile kapatt ktan sonra yaral bölge sabit kalacak 4ekilde
kazazedeyi nakletmek

A) Turnike uygulamas
B) Bas nçl sarg
C) Atel uygulamas
D) Elle bask

13. A4a, dakilerden hangisi bay lman n
belirtilerindendir?
A) Solunumun derin olmas
B) Deride kuruluk
C) A4 r hareketlenme
D) Yüzün sararmas

18. Ba4 ndan yaralanan kazazedeye
a4a, dakilerden hangisi uygulan r?
A) Soluk yolu aç k tutularak sevk edilir.
B) Kanama yoksa bir 4ey yapmaya
gerek yoktur.
C) Yaras sar larak uyutulur.
D) Yaral bölgeye s cak pansuman
uygulan r.

14. Kazazedenin çevre ile ba,lant s n n
tamamen kesildi,i, uyaranlara cevap
veremedi,i derin bilinç kayb na ne
denir?
A) Koma
C) Zehirlenme

B) Bok
D) Halsizlik

19. Kalbi çal 4t , halde solunumu durmu4
olanlara yap lacak sunî solunuma ne
kadar devam edilir?
A)
B)
C)
D)

15. Yeti4kin bir insana gerekti,inde
dakikada kaç defa kalp masaj
uygulamas yap lmal d r?
A) 40 - 50
C) 90 - 100

B) 60 - 80
D) 100 - 120
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On dakika
On be4 dakika
Kalbi daha h zl çal 4ana kadar
Hasta kendi kendine soluyuncaya
kadar
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20. K r klarda atel uygulamas ile ilgili ola-

25. Boyun omurlar ndan yaraland , ndan

rak a4a, dakilerden hangisi yanl 4t r?

4üphelenilen bir kazazedeye
a4a, dakilerden hangisi yap lmaz?

A) Aç k k r klarda, küçük kemik k r klar
ç kar ld ktan sonra atel uygulan r.
B) K r k bölgesi hareketsiz hale getirilir.
C) Yaral , k r k durumuna göre uygun
pozisyonda sevk edilir.
D) Köprücük kemi,i k r klar nda atel
kullan lmaz.

A) Solunum kontrolü
B) Bokun önlenmesi
C) Çeneyi gö,se iyice yakla4t rmak
D) S rt üstü düz bir zemine yat rmak

26. Egzoz gaz zehirlenmesi hangi yolla
olur?

21. Omurga yaralanmalar nda kazazede

A) Bo4alt m yolu ile
B) Dola4 m yolu ile
C) Sindirim yolu ile
D) Solunum yolu ile

sedyede nas l sevk edilir?
A) Oturtularak
B) Yan yat r larak
C) S rt üstü yat r larak
D) Yüz üstü yat r larak

27. Güne4 çarpmas sonucu görülen ate4
yükselmesinden ilk önce hangi
organ m z etkilenir?

22. Burkulmalar nerelerde meydana gelir?
A)
B)
C)
D)

A) Akci,er
C) Böbrek

Hareketli eklem bölgelerinde
Hareketsiz eklem bölgelerinde
Sadece kol eklemlerinde
Sadece bacak eklemlerinde

B) Beyin
D) Kalp

28. A4a, dakilerden hangisi elektrik
çarpmas n n vücuttaki etkilerinden
de,ildir?

23. stanbul’da bir kazay H z r Acil Servis’e

A) shal veya kab zl k olu4mas
B) Kalbin durmas veya at m n n
düzensiz olmas
C) Ak m n girip ç kt , yerde yan k
olu4mas
D) Solunumun durmas

haber vermek için hangi numaray
arars n z?
A) 112
C) 154

B) 212
D) 155

24. Çok say da yaral n n oldu,u kazalarda

29. A4a, dakilerden hangisine sürücü

en son ta4 nmas gereken kazazedeler
a4a, dakilerden hangisidir?

belgesi verilebilir?
A) leri derecede diyabet hastal ,
olanlara
B) Sara hastal , olanlara
C) Tavuk karas (gece körlü,ü) olanlara
D) Gözlük veya lens kullananlara

A) Aç k k r , olanlar
B) Burkulma ve ç k , olanlar
C) Aç k kar n yaras olanlar
D) Solunum zorlu,u olanlar
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30. A4a, dakilerden hangisi sürücülerde
olmas gereken davran 4lardand r?
A)
B)
C)
D)

Kendini üstün görmek
Kendi kendine kurallar koymak
Payla4may bilmek ve uygulamak
Sayg y öncelikle ba4kalar ndan
beklemek

LK YARDIM B LG S TEST B TT .
TRAF K VE ÇEVRE B LG S TEST NE GEÇ N Z.
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1. Karayollar Trafik Kanunu’na göre

6. Aksine bir durum yoksa, sürücü k rm z

a4a, daki bakanl klardan hangisinin
trafikle ilgili görev ve yetkisi yoktur?
A)
B)
C)
D)

4 kta ne yapmal d r?
A)
B)
C)
D)

çi4leri Bakanl , n n
Millî E,itim Bakanl , n n
D 4i4leri Bakanl , n n
Ula4t rma Bakanl , n n

2. Yayalar n ve sürücülerin yolu kullan-

Gelen araç yoksa dikkatle geçmelidir.
Sa,a veya sola dönmemelidir.
Durup beklemelidir.
Yayalar geçebilece,i için yava4
gitmelidir.

7. Yolun trafi,e kapanmak üzere oldu-

madaki önceli,ine ne ad verilir?
A) Geçi4 üstünlü,ü
C) Geçi4 kolayl ,

Y

TRAF K VE ÇEVRE B LG S

,unu a4a, dakilerden hangisi bildirir?

B) Geçi4 hakk
D) Geçi4 yolu

A)
B)
C)
D)

K rm z ile birlikte yanan sar 4 k
Aral kl yanan sar 4 k
K rm z 4 k
Ye4ilden sonra yanan sar 4 k

3. Karayolunun hangi k sm , yaln zca
zorunlu hâllerde ta4 tlarca kulan labilir?

8.

A) Banket
B) Yaya yolu
C) Geçi4 yolu
D) Ba,lant yolu

2

4

1
Bekle göre a4a, dakilerden hangisi
do,rudur?

4. Karayolunun, di,er bir karayolu veya
demiryolunun alt ndan geçmesini
sa,layan yap ya ne denir?
A) Üst geçit
C) Hemzemin geçit

3

A) 2 ve 4 numaral araçlar geçmelidir.
B) 1 ve 3 numaral araçlar harekete
haz rlanmal d r.
C) 4 numaral araç bekleyip, s ras yla
1, 2, 3 numaral araçlar geçmelidir.
D) 3 ve 4 numaral araçlar bekleyip,
1 ve 2 numaral araçlar geçmelidir.

B) Alt geçit
D) Kav4ak

5. Sürücüsü dahil en az 16 oturma yeri
olan motorlu ta4 ta ne ad verilir?
A) Otomobil
B) Dolmu4 otomobil
C) Minibüs
D) Otobüs

9. A4a, daki trafik i4aretlerinden hangisi
dönel kav4a,a yakla4 ld , n bildirir?
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A)

B)

C)

D)
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10. Bekildeki trafik i4aretini

14. Bekildeki trafik

gören sürücünün a4a, dakilerden hangisini
yapmas yanl 4t r?
A)
B)
C)
D)

i4artinin bulundu,u
yola a4a, dakilerden hangisi
girebilir?

Öndeki arac geçmemesi
Arac n n h z n azaltmas
lk geçi4 hakk n yayalara vermesi
Yayalar ikaz ederek geçmesi

A)
B)
C)
D)

11. Bekildeki trafik i4aretini

Otomobil
Kamyonet
Motosiklet
Lâstik tekerlekli traktör

15. A4a, daki trafik i4aretlerinden hangisi,

gören sürücü ne
yapmal d r?

A)
B)
C)
D)

Y

TRAF K VE ÇEVRE B LG S

öndeki ta4 t geçme yasa, n n sona
erdi,ini bildirir?
A)

B)

C)

D)

Vitesi büyütmelidir.
Vitesi küçülterek seyretmelidir.
H z n art rmal d r.
Tekerleklere zincir takmal d r.

12. Bekildeki trafik
i4aretinin anlam
nedir?

A)
B)
C)
D)

16. Yan yana devaml iki çizgi bulunan bir

Kontrollü demiryolu geçidi
Otoyol ba4lang c
Anayol - tali yol kav4a,
Geçme yasa, sonu

karayolu için a4a, dakilerden hangisi
söylenemez?
A)
B)
C)
D)

13.

ki yönlü karayolu oldu,u
Bölünmü4 karayolu oldu,u
Di,er yol bölümüne geçilemiyece,i
Çizgilerin yolda ay r c görevi yapt ,

17. A4a, daki durumlar n hangisinde 4erit
1

2

de,i4tirmek yasakt r?

3

Yukar dakilerden hangileri gabari ile
ilgilidir?
A) 1-2
C) 2-3

A)
B)
C)
D)

B) 1-3
D) 1-2-3
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Durma ve duraklamada
Geçme ve park etmede
Kav4a,a gelindi,inde
Sa,a ve sola dönmede
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18. A4a, daki davran 4lardan hangisi

22. Yerle4im yerleri d 4 ndaki yollarda,

trafi,in ak 4 n olumsuz etkiler?

tehlikeli madde ta4 yan araçlar ile di,er
araçlar aras ndaki mesafe en az kaç
metre olmal d r?

A) Gidi4e ayr lan 4eritlerden en
soldakini sürekli i4gal etmek
B) Girilecek 4eritteki arac n geçmesini
beklemek
C) Gidi4 yönüne göre en sa,daki
4eritten seyretmek
D) Çok 4eritli yollarda h z n gerektirdi,i
4eritten sürmek

A) 20
C) 40

B) 30
D) 50

23. Geçi4 ile ilgili a4a, daki bilgilerden
hangisi yanl 4t r?
A) Geçi4ler sol 4erit kullan larak
yap lmal d r.
B) Bir arac geçmekte olan araç geçilemez.
C) Geçi4lerde takip mesafesi dikkate
al nmaz.
D) Geçi4lerde yol çizgilerine dikkat
edilmelidir.

19. Kav4aklarda trafik düzeninin sa,lanmas ndaki yetki durumuyla ilgili a4a, daki bilgilerden hangisi yanl 4t r?
A) Zorunlu kalmad kça trafik zab tas ,
4 kl cihaz bulunan kav4aklar n
yönetimine müdahale etmemelidir.
B) Trafik zab tas , 4 kl trafik cihaz
bulunan kav4aklardaki trafik düzenine müdahale edemez.
C) Kav4ak trafi,i, trafik zab tas taraf ndan yönetiliyorsa, 4 kl cihazlar n
mesajlar dikkate al nmaz.
D) Trafik zab tas veya 4 kl trafik cihaz bulunmayan kav4aklarda trafik
levhas ile yer i4aretlerine uyulur.

24. Geceleyin önündeki arac geçmek isteyen sürücüler, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi 4 klar kullanmal d rlar?
A)
B)
C)
D)

Yak n gösteren 4 klar
Acil uyar 4 klar n
Uza, gösteren 4 klar
Sis 4 klar n

20. Yerle4im yerleri içindeki yollarda, aksine bir i4aret yoksa, minibüs, otobüs
ve kamyon için azamî h z saatte kaç
kilometredir?
A) 20

B) 30

C) 40

25. A4a, dakilerden hangisinde araçlar n
dönü4 4 klar n n kullan lmas yasakt r?

D) 50

A) Berit de,i4tirmelerde
B) Park yerlerine giri4 ve ç k 4larda
C) Kav4aklarda sa,a ve sola dönü4lerde
D) Sürücülere geç mesaj n n verilmesinde

21. Seyir hâlinde iken öndeki arac takip
mesafesi en az ne kadar olmal d r?
A)
B)
C)
D)

Araç boyunun iki kat
Araç h z n n yar s
Araç h z kadar
Araç a, rl , n n üç kat

26. I4 ks z kav4aklarda sola dönmek
isteyen bir sürücü a4a, dakilerden
hangisini yapmal d r?
A)
B)
C)
D)
-8-

Sa,dan gelen araca yol vermelidir.
Yolun sa, na yana4mal d r.
Arkadan gelen araca yol vermelidir.
Kar4 ya geçecek yayalar uyararak
geçmelerini engellemelidir.

5. GRUP

TRAF K VE ÇEVRE B LG S

27. Araçlar n sa,a dönü4leri ile ilgili a4a-

31. Aksine bir i4aret yoksa, e,imsiz iki

, da verilen bilgilerden hangisi yanl 4t r?
A)
B)
C)
D)

Y

yönlü dar yolda, otobüs ile kamyonun
kar4 la4mas hâlinde, hangisi di,erine
yol vermelidir?

H z azalt l r.
Sa,a dönü4 lâmbas yak l r.
Geni4 kavisle dönülür.
Sa, 4eride geçilir.

A)
B)
C)
D)

Tekerlek say s az olan, di,erine
Otobüs sürücüsü, kamyona
Kamyon sürücüsü, otobüse
Beridi daralm 4 olan, di,erine

28. Geriye dönü4ü tamamlayan araç sürücüsünün a4a, dakilerden hangisini
yapmas zorunludur?
A)
B)
C)
D)

32. Karayolunda uzun süreli yükleme bo4altma yapacak sürücüler, a4a, dakilerden
hangisini yapmak zorundad rlar?

Arac n n h z n azaltmas
Ayn h zla seyretmesi
Bulundu,u 4eridi izlemesi
H z na uygun 4eride geçmesi

A)
B)
C)
D)

Arac n ba4 nda gözcü bulundurmak
Trafik zab tas na haber vermek
Motoru durdurup farlar yakmak
Motoru durdurup el frenini çekmek

29.
33. Arac n park etti,i yerden ç karmak
isteyen sürücü, motoru çal 4t rmadan
önce a4a, dakilerden hangisini
yapmal d r?
A) Dönü4 lâmbalar n yakarak i4aret
vermelidir.
B) Ç kaca, ta4 t yolunun geni4li,ine
bakmal d r.
C) Arac n etraf n kontrol etmelidir.
D) Park yerindeki görevlinin talimat n
beklemelidir.

Bekle göre otomobil sürücüsü nas l
davranmal d r?
A) Klâkson çalarak bisiklet sürücüsünü
uyarmal d r.
B) Yolda yaya yoksa yoluna devam
etmelidir.
C) Geçi4 hakk n bisikletliye vermelidir.
D) H zlanarak dönü4ünü tamamlamal d r.

34. A4a, dakilerden hangisi araçlar n arka
plâkalar yla ilgili getirilmi4 bir zorunluluktur?

30. Geçi4 üstünlü,ü hakk hangi hâllerde
kullan lamaz?

A) I4 , iyi yans tmas
B) Geceleri 20 metre mesafeden okunacak 4ekilde ayd nlat lm 4 olmas
C) Harf ve rakamlar n dikkat çekici
olmas
D) Boyutunun ön plâkadan daha büyük
olmas

A) Yollar n buzlu ve kaygan olmas
hâlinde
B) Görev hâli d 4 nda
C) Trafi,in yo,un oldu,u karayollar nda
D) Behirleraras karayollar nda
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35. Geceleri 4 klar n kullan lmas ile ilgili

39. Okul ta4 tlar nda, ö,rencilerin kolayca

verilen bilgilerden hangisi do,rudur?

yeti4ebilece,i camlar ve pencereler
nas l olmal d r?

A) Kar4 la4malarda 4 klar söndürmek
B) Park veya sis 4 klar ile seyretmek
C) Dönü4 4 klar n geç anlam nda
kullanmak
D) Ayd nlat lmam 4 tünellerde uza,
gösteren 4 klar yakmak

A) Aç l p kapanabilir
B) Kolayca aç labilir
C) Sabit
D) Renkli

40. Görevli ki4i veya 4 kl trafik cihaz bulunmayan ancak di,er bir trafik i4areti
ile belirlenmi4 yaya ve okul geçitlerine
yakla4an sürücülerin a4a, dakilerden
hangisini yapmalar yanl 4t r?

36. Normal hava 4artlar nda otobüs, kamyon, çekici gibi araçlar n karayolunda
ar zalanmas durumunda emniyeti
sa,lamak için arac n önüne ve arkas na
a4a, dakilerden hangisi konulmal d r?

A) Yava4lamalar
B) Yayalar ikaz ederek geçmeleri
C) Okul geçidi görevlisinin talimatlar na uymalar
D) Yayalara ilk geçi4 hakk n vermeleri

A) 150 metre mesafeden görülebilecek
4ekilde 25x150 cm ebad nda engel
B) 150 metre mesafeden görülebilecek
4ekilde büyük k rm z bez
C) 100 metre mesafeden görülebilecek
4ekilde büyük beyaz bez
D) Araçta gözcü bulundurmak suretiyle
100 metre mesafeden görülebilecek
4ekilde büyük k rm z bez

41. Hemzemin geçitte a4a, dakilerden
hangisinin yap lmas yasakt r?
A)
B)
C)
D)

37. A4a, dakilerden hangisi ar zal bir
arac çekerken dikkat edilmesi gereken
kurallardan biridir?
A) Her iki arac n dolu olmas
B) Her iki arac n ta4 ma s n rlar n n e4it
olmas
C) Çekilen arac n sürücü yönetiminde
olmas
D) Çekilen arac n dolu, çeken arac n
bo4 olmas

H z n azalt lmas
Bariyer kapal ise durulmas
Öndeki arac n geçilmesi
Bariyer aç k ise dikkatli geçilmesi

42. Karayollar nda trafi,e ç kar lacak
araçlar n yüklü veya yüksüz olarak
azamî yükseklikleri kaç metredir?
A) 2
C) 4

B) 3
D) 5

43. Behirler aras yolcu ta4 mac l , ile ilgili

38. A4a, dakilerden hangisi tedbirsiz ve

a4a, daki bilgilerden hangisi yanl 4t r?

sayg s z araç sürmeye örnek de,ildir?

A) Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortas
yapt r lmas zorunludur.
B) Zorunlu malî sorumluluk sigortas
yapt r lmas araç i4letenin iste,ine
ba,l d r.
C) Ayakta ve fazla yolcu ta4 nmas
yasakt r.
D) Ölümlü trafik kazas na kar 4an araca
ve i4leticisine ait bilgiler bas n yay n
organlar nca duyurulabilir.

A) Seyir hâlinde iken araç telefonunu
kullanmak
B) Yayalara su s çratmak
C) Di,er sürücüleri korkutmak veya
4a4 rtmak
D) H z s n r n a4mak
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44. Aksine bir i4aret bulunmad kça oto-

Y

49. A4a, dakilerden hangisi çevrenin

yolda otobüsler için azamî h z saatte
kaç kilometredir?

korunmas için al nacak tedbirlerden
biri de,ildir?

A) 100
C) 120

A) Küçük silindir hacimli otomobillerin
tercih edilmesi
B) Ayn güçte olan ta4 tlardan hafif
olan n n tercih edilmesi
C) Uzun süreli duraklama ve park
s ras nda motorun durdurulmas
D) Yürüyerek gidilebilecek yere
motorlu araçla gidilmesi

B) 110
D) 130

45. Bir araç, muayene süresi dolmam 4
olsa bile, a4a, daki hâllerin hangisinden dolay özel muayeneye sevk edilir?
A) Kazaya kar 4mas sonucunda yetkili
zab taca gerekli görülmesi hâlinde
B) Sürücüsü veya i4leticisinin de,i4mesi hâlinde
C) Sat 4 veya devir sonucu sahibinin
de,i4mesi hâlinde
D) Bak m veya onar mdan geçirilmesi
hâlinde

50. Piknik alanlar nda a4a, dakilerden
hangisinin yap lmas uygundur?
A)
B)
C)
D)

At klar n yak lmas
At klar n toplanmas
Gürültü yap lmas
Araç y kanmas

46. “E” s n f sürücü belgesiyle a4a, dakilerden hangisi kullan lamaz?
A)
B)
C)
D)

Otobüs
Kamyon
Lâstik tekerlekli traktör
Motorlu bisiklet

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

47. Otomobillerin trafi,e ç kar labilmesi
için a4a, dakilerden hangisinin yapt r lmas zorunludur?
A)
B)
C)
D)

Zorunlu malî sorumluluk sigortas n n
Kasko sigortas n n
Arac n bak m n n
Koltuk ferdî kaza sigortas n n

48. Çevre kirlili,ini önlemek amac yla
yap lan çal 4malara ne denir?
A) Çevre koruma
C) Çevre düzeni

B) Çevre
D) Çevre hakk
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5. GRUP

MOTOR VE ARAÇ TEKN

1. Benzinli motor için a4a, dakilerden

7. Akümülâtörün bak m nda a4a, dakiler-

hangisi do,rudur?

den hangisine dikkat edilir?

A) S k 4t r lm 4 benzin hava kar 4 m
enjektörle ate4lenir.
B) S k 4t r lm 4 benzin buji ile ate4lenir.
C) S k 4t r lm 4 hava buji ile ate4lenir.
D) S k 4t r lm 4 benzin hava kar 4 m
buji ile ate4lenir.

A) Elemanlar içerisindeki ya, seviyesine
B) Eleman kapak deliklerinin aç k olup
olmad , na
C) Elemanlar içerisindeki antifriz seviyesine
D) Plâkalar n temiz olup olmad , na

2. Hava so,utmal motorda a4a, daki-

8. Araçta, yak t n güvenli olarak bulundu-

lerden hangisi yoktur?
A) Radyatör
C) Silindir kapa,

Y

B LG S

,u yer a4a, dakilerden hangisidir?
B) Akümülâtör
D) Buji

A) Yak t deposu
C) Radyatör

3. Motorlar yak t çe4itlerine göre nas l

B) Bagaj
D) Torpido

9. Benzinle havay 1/15 oran nda kar 4t -

s n fland r l r?

ran yak t sistemi eleman a4a, dakilerden hangisidir?

A) Mazot, fueloil ve LPG
B) Benzin, dizel ve LPG
C) Dizel, fueloil ve LPG
D) Gaz ya, , mazot ve LPG

A) Yak t pompas
C) Karbüratör

B) Hava filtresi
D) Supaplar

10. Hava filtresinin görevi a4a, dakilerden

4. Ate4leme sisteminin görevi a4a, dakilerden hangisidir?

hangisidir?

A) Yanma için gerekli yüksek gerilimi
üretmek
B) Motorun so,utulmas na yard mc
olmak
C) Motora ilk hareketi vermek
D) Akümülâtörü 4arj etmek

A) Motora giren hava miktar n
düzenler.
B) Motora giren ya, temizler.
C) Motora giren yak t temizler.
D) Motora giren havay temizler.

11. Silindir içerisindeki yanm 4 gazlar
a4a, dakilerden hangisiyle d 4ar at l r?

5. A4a, dakilerden hangisi ate4leme
sistemi parças d r?

A) Emme manifoldu
B) Egzoz manifoldu
C) Radyatör hortumu
D) Hava filtresi

A) Radyatör
B) Vantilatör
C) Endüksiyon bobini
D) Enjeksiyon pompas

12. So,uk motoru kolay çal 4t rmak için
zengin kar 4 m haz rlayan tertibat
a4a, dakilerden hangisidir?

6. A4a, dakilerden hangisi ate4leme
sistemi parças d r?
A) Dinamo
C) Regülatör

A) Buji
C) Distribütör

B) Alternatör
D) Distribütör
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13. Motora ilk hareketi veren sistem a4a, -

Y

B LG S

19. A4a, dakilerden hangisi ya,lama

dakilerden hangisidir?

sisteminin parças d r?

A) Barj sistemi
B) So,utma sistemi
C) Mar4 sistemi
D) Ya,lama sistemi

A) Ya, pompas
C) Vantilatör

B) Su pompas
D) Termostat

20. Motor ya, kontrol edilirken a4a, dakilerden hangisi yap l r?

14. Araçta, kontak anahtar n aç p mar4a
basma süresi ne kadar olmal d r?
A) 10-15 sn
C) 60-80 sn

A) Araç e,imli yerdeyken motor durdurulur ve kontrol edilir.
B) Motor durdurulur, ya, n kartere inmesi için 4-5 dakika beklenir ve
kontrol edilir.
C) Motor yüksek h zda çal 4 rken
kontrol edilir.
D) Motor rölantide çal 4 rken kontrol
edilir.

B) 20-60 sn
D) 80-90 sn

15. Araç iteklenerek motor çal 4t r lacak
olursa a4a, daki parçalardan hangisi
kopabilir?
A) Volan kay 4
B) Vantilatör kay 4
C) Triger kay 4
D) Mar4 kay 4

21. Radyatörün görevi a4a, dakilerden
hangisidir?
A) Motorine depoluk eder.
B) Ya,lama ya, na depoluk eder.
C) Benzine depoluk eder.
D) So,utma suyuna depoluk eder.

16. Mar4a bas ld , nda mar4 motoru çal 4maz, farlar yanmaz ise sebebi a4a, dakilerden hangisidir?

22. Vantilatör kay 4 hangi parçaya hareket

A) Benzin otomati,i ar zal d r.
B) Bujiler ar zal d r.
C) Ya, pompas ar zal d r.
D) Akümülâtörün kutup ba4lar gev4ektir.

iletilir?
A) Su pompas na
B) Krank miline
C) Kam miline
D) Ya, pompas na

17. Motordaki ya, n görevi a4a, dakilerden
hangisidir?

23. Termostat n görevi a4a, dakilerden

A) Ate4leme sistemine yard mc olmak
B) Motorun so,utulmas na yard mc
olmak
C) Yak t n yanmas na yard mc olmak
D) Motorun erken s nmas n sa,lamak

hangisidir?
A) Motor ya, n çal 4ma s cakl , nda
tutmak
B) Fren hidroli,ini çal 4ma s cakl , nda
tutmak
C) Motor suyunu çal 4ma s cakl , nda
tutmak
D) Diferansiyeli çal 4ma s cakl , nda
tutmak

18. Motorda, çal 4an parçalar n temizli,ini
hangi sistem sa,lar?
A) So,utma
C) Ya,lama

B) Yak t
D) Ate4leme
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24. Motor blo,undaki su kanallar nda çok
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29. A4a, dakilerden hangisi aktarma

miktarda paslanma ve kireçlenme
olmu4sa a4a, dakilerden hangisi
meydana gelir?

organ eleman d r?
A) Rot
C) Amortisör

A) Motor ya, yakar.
B) Motor çal 4maz.
C) Motor zengin kar 4 mla çal 4 r.
D) Motor fazla s n r.

B) Rotil
D) Debriyaj

30. Kavrama sistemi arac n neresinde
bulunur?
A) Krank mili ile volan aras nda
B) Volan ile vites kutusu aras nda
C) Diferansiyel ile tekerlekler aras nda
D) Vites kutusu ile 4aft aras nda

25. Motorun devri artt kça, alternatörden
ç kan voltaj ayarlayan parça a4a, dakilerden hangisidir?
A) Distribütör
B) Konjektör (regülâtör)
C) Endüksiyon bobini
D) Kondansatör (meksefe)

31. Debriyaj teli kopmu4 ise ne olur?
A) Arac n h z artar.
B) Arac n gücü artar.
C) Araç vitese geçmez.
D) Arac n freni tutmaz.

26. Motor çal 4 rken 4arj lâmbas yan yorsa
sebebi a4a, dakilerden hangisidir?
A) Mar4 motoru kablo ba,lant lar n n
gev4ek olmas
B) Distribütör kablo ba,lant lar n n
gev4ek olmas
C) Alternatör kablo ba,lant lar n n
gev4ek olmas
D) Endüksiyon bobini kablo ba,lant lar n n gev4ek olmas

32. A4a, dakilerden hangisi aktarma
organ eleman d r?
A) Krank mili
C) Supap

B) Kam mili
D) Baft

33. Virajlarda arka tekerleklerin farkl
h zlarda dönmesini sa,layan sistem
a4a, dakilerden hangisidir?

27. Araçta k sa farlar yak ld , nda kaç
metreyi ayd nlatmas gerekir?
A) 25
C) 45

A) Direksiyon sistemi
B) Diferansiyel sistemi
C) Fren sistemi
D) Ön düzen sistemi

B) 35
D) 50

28. Arac n sinyal lâmbalar ndan biri yanm yorsa sebebi a4a, dakilerden hangisidir?

34. Arac n direksiyonu zor dönüyorsa
sebebi a4a, dakilerden hangisidir?

A) Endüksiyon bobini yanm 4t r.
B) Alternatör yanm 4t r.
C) Ampul yanm 4t r.
D) Konjektör yanm 4t r.

A) Lâstiklerin havas tavsiye edilen
de,erden azd r.
B) Lâstiklerin havas tavsiye edilen
de,erden fazlad r.
C) nce tabanl lâstik kullan lm 4t r.
D) Arka lâstikler a4 nm 4t r.
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35. Düz yolda belli bir h zdan sonra araçta

B LG S

40. Arac n direksiyon bo4lu,u fazlala4m 4

titre4imler olu4ursa muhtemel ar za
nedir?

ise muhtemel ar za a4a, dakilerden
hangisidir?

A) Eksantrik milinde balanss zl k
vard r.
B) Lâstiklerde balanss zl k vard r.
C) Alternatörde balanss zl k vard r.
D) Pistonlarda balanss zl k vard r.

A) Rot ba4lar a4 nm 4t r.
B) Pistonlar a4 nm 4t r.
C) Krank mili a4 nm 4t r.
D) Vites kutusu a4 nm 4t r.

36. A4a, daki parçalardan hangisi fren

TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.

sistemi parças d r?
A) Aks
C) Kavrama

B) Volan
D) Kampana

37. Motor kompresyon freninin etkisi
a4a, dakilerden hangisidir?
A) Ta4 t yava4lat r.
B) Ta4 t h zland r r.
C) Araç bir tarafa çeker.
D) Frenleme çok zay flar.

38. Araçlarda hangi tür fren bulunur?
A) Debriyaj freni
B) Ayak ve el freni
C) Vites kutusu freni
D) Krank mili freni

39. A4a, dakilerden hangisi ön düzen
sistemi eleman d r?
A) Diferansiyel
C) Rot

Y

B) Vites kutusu
D) Baft
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SINAV SIRASINDA UYULACAK KURALLAR
1. S nav n ba4lad , andan itibaren, salon görevlilerinin tüm uyar lar na uymak
zorundas n z.
2. S nav ba4lad ktan sonra görevlilerle konu4man z ve soru sorman z yasakt r.
3. S nav s ras nda kopya çeken, çekmeye te4ebbüs 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 ki4iler s nav salonundan ç kar lacakt r.
4. Görevliler, gerekti,inde oturdu,unuz yerleri de,i4tirebilecektir.
5. S navda kurallara ve uyar lara uymayanlar n kimlikleri tutanakla tespit edilecek ve
s navlar geçersiz say lacakt r.
6. S nav ba4lad ktan sonra adaylar n birbirleriyle konu4malar , kalem, silgi vb. 4eyleri
istemeleri yasakt r.
7. S nav s ras nda sigara, çay vb. içilmez.
8. S nav n ba4lad , 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 i4lem 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 ba4kan ba4lama ve biti4 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 ba4ka bir amaçla kullan lmas
yasakt r. Bu yasa,a uymayanlar, do,abilecek cezaî sorumlulu,u ve testlerin
haz rlanmas ndaki malî külfeti pe4inen kabullenmi4 say l r.

BABLAYINIZ DEN LMEDEN TEST K TAPÇI INI AÇMAYINIZ.

22 EKİM 2005 TARİHİNDE YAPILAN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI
B SERTİFİKA TÜRÜ Y TESTİ SORULARI CEVAP ANAHTARI
İLK YARDIM BİLGİSİ
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