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Aday n Ad ve Soyad
Aday Numaras
D KKAT:

:
:

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 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.

5. GRUP

LK YARDIM B LG S

1. A/a, dakilerden hangisi kazalara ait

Y

5. Bir kaza durumunda ilk yard m nerede

özelliklerdendir?

uygulanmaya ba/lan r?

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

A) Hastanenin acil servisinde
B) Sa,l k oca, nda
C) Kazan n oldu,u yerde
D) Cankurtaranda

6. A/a, daki kemiklerden hangisinin kaza

2. A/a, dakilerden hangisi kazalar n

an nda k r lmas hâlinde, akci,erlere
batarak zarar verme ihtimali daha
fazlad r?

nedenlerinden de,ildir?
A) Dikkatsizlik ve ihmal
B) Kurallara uymamak
C) Teknik yetersizlikler ve denetim
azl ,
D) Kav/aklarda / kl i/aret cihazlar n n
bulunmas

A) Kaburga kemi,inin
B) Paz kemi,inin
C) Uyluk kemi,inin
D) Kaval kemi,inin

7. A/a, dakilerden hangisi araçtaki ilk

3. Trafik kazas n gören bir sürücünün

yard m çantas nda bulunur?

kazaya müdahale etmesi ile ilgili olarak
a/a, dakilerden hangisi do,rudur?

A) Tentürdiyot
B) Yara merhemi
C) Üçgen sarg bezi
D) Oksijenli su

A) Sürücünün iste,ine ba,l d r.
B) Her durumda zorunludur.
C) Sadece resmi görevli araç sürücülerinin zorunlulu,u vard r.
D) Sadece a, r araç sürücülerinin
zorunlulu,u vard r.

8. Bir kazaya müdahale edilirken, yaral n n araçtan ç kar lmas nda ilk a/ama
a/a, dakilerden hangisidir?

4. A/a, dakilerden hangisi ilk yard m n

A) Yaral n n araçtan ç kar labilece,i
ç k / yerlerinin sa,lanmas
B) Kurtar c ve yaral n n güvenli,inin
sa,lanmas
C) Arac n kap lar n n aç lmaya çal / lmas
D) Yaral y ta/ mak için sedye getirilmesi

amaçlar ndan biridir?
A) Ya/am n korunmas ve sürdürülmesini sa,lamak
B) Salg n hastal klar n yay lmas n
önlemek
C) nsanlar n hasta olduklar dönemi
rahat geçirmelerini sa,lamak
D) Vücut sistemlerinin daha rahat
çal /mas n sa,lamak
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9. Yaral y araçtan ç kar rken a/a, da-

14. Bay lan hastaya a/a, daki ilk yard m

kilerden hangisine dikkat edilir?

uygulamalar ndan hangisi yap l r?

A) Kollar n n gövdeye paralel durmas na
B) Her zaman ayak taraf ndan ç kar lmas na
C) Ba/-boyun-gövde hizas n n bozulmamas na
D) Bilinç kayb olmamas na

A) Duyu organlar uyar l r.
B) Vücut s cakl , dü/ürülür.
C) Bekerli, so,uk içecek verilir.
D) Hastaneye götürülür.

15. A/a, dakilerden hangisi kalp durmas n n belirtilerindendir?

10. A/a, dakilerden hangisi solunum
durmas n n nedenlerinden de,ildir?

A) Derinin k zarmas
B) Vücut s cakl , n n artmas
C) Reflekslerin kaybolmas
D) Gö,üs hareketlerinin artmas

A) Solunum yolunun yabanc cisimlerle
t kanmas
B) Çok fazla kan kayb
C) Suda bo,ulma
D) Kol ve bacak k r klar

16. Nab z, a/a, daki bölgelerin hangisinden al nmaz?

11. A/a, dakilerden hangisi atardamar

A) Kas ktan
C) Bilekten

kanamas ndaki kan n özelliklerindendir?
A) Yava/ akmas
B) Çok hafif s zarak akmas
C) Renginin aç k k rm z olmas
D) K sa sürede p ht la/mas

17. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa
a/a, dakilerden hangisi uygulan r?
A) Cisim ç kar l r ve yaral hastaneye
sevk edilir.
B) Cisim ç kar lmadan yaral hastaneye
sevk edilir.
C) Cismin d /ar da kalan k sm kesilir
ve yara sar l r.
D) Cisim ç kar l r ve yaran n üzerine
tentürdiyot dökülür.

12. A/a, dakilerden hangisi /oka neden
olan faktörlerdendir?
A) Alkol almak
C) Fazla uyumak

B) Boyundan
D) Kar ndan

B) ç kanama
D) A/ r gürültü

13. A/a, dakilerden hangisi a/ r kanama

18. A/a, dakilerden hangisi kafa içi

sonucu /oka girmekte olan hasta için
al nabilecek ilk yard m önlemidir?

yaralanmas n n belirtilerindendir?
A) H r lt l soluk alma
B) Boyunda /i/me
C) Vücut s cakl , n n dü/mesi
D) H zl hareket etme

A) Kendine gelmesi için yüzüne tokat
vurulup su serpilmesi
B) Vücut s cakl , n n dü/ürülüp yüz
üstü yatar pozisyona al nmas
C) Kanamas n n durdurulup vücut
s cakl , n n dü/ürülmesi
D) Kanamas n durdurucu önlemler
al n p hastan n uygun pozisyona
al nmas
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19. A/a, daki organlar n hangisinin yara-

24. Bacak kemi,i k r klar nda yaral nas l

lanmas nda öksürme ile a, zdan
köpüklü kan gelir?
A) Mide
C) Karaci,er

Y

LK YARDIM B LG S
sevk edilir?
A) S rt üstü yat r larak
B) Yüz üstü yat r larak
C) Oturtularak
D) Yan yat r larak

B) Akci,er
D) Dalak

20. Bir trafik kazas sonucu araçta yang n

25. Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

ç kmamas için a/a, daki önlemlerden
hangisi al n r?

A) Hareketli eklem bölgelerinde
B) Hareketsiz eklem bölgelerinde
C) Sadece kol eklemlerinde
D) Sadece bacak eklemlerinde

A) Arac n üstüne su s k l r.
B) Arac n kap lar s k ca kapat l r.
C) Kontak anahtar kapat l r.
D) Motora kum dökülür.

26. Ülkemizde t bbi yard m isteme telefon

21. Yan k yaras üzerine a/a, dakilerden

numaras hangisidir?

hangisi tatbik edilir?
A) Buz
C) Salça

A) 110
C) 154

B) Alkol
D) Limon suyu

B) 112
D) 184

27. Hangi durumdaki yaral sa,l k kurulu-

22. A/a, dakilerden hangisi ilk yard mda

/una ta/ nmada birinci derecede
önceliklidir?

k r k, ç k k ve burkulmalar n tespit
uygulamas n n tan m d r?

A) Aya, nda ç k k olan
B) Birinci derecede yan , olan
C) Solunum zorlu,u çeken
D) Turnike uygulanan

A) Ç kan, burkulan ve k r lan yerin
belirlenmesidir.
B) Yaral ve k r k bölgelerin d /
etkilerden korunmas d r.
C) Yaral ya uygulanan bir çe/it tedavi
yöntemidir.
D) Etkilenen bölgenin hareketsizli,inin
sa,lanmas d r.

28. Egzoz gaz zehirlenmesi ile bay lan
hastaya a/a, dakilerden hangisi
uygulan r?

23. Ön kol kemi,i k r klar nda, atelle tespit
i/leminde ön kol, boyuna nas l as l r?

A) Yo,urt yedirilir.
B) Kusturulur.
C) Aç k havaya ç kar l r.
D) Tuzlu su içirilir.

A) Kol ile 45 derecelik aç yapacak
/ekilde
B) Kol ile 90 derecelik aç yapacak
/ekilde
C) Parmak uçlar yukar bakacak
/ekilde
D) Boyundan yukar olacak /ekilde
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29. • Hastan n serin yere al nmas
• Su ve tuz kayb n n giderilmesi için
hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran
içirilmesi
Yukar daki ilk yard m uygulamalar
hangi durumda yap l r?
A) S cak çarpmas nda
B) El bile,inin burkulmas nda
C) Kafa ve beyin yaralanmas nda
D) Bay lmada

30. Kusturmada hastaya uygulanacak en
etkili yöntem a/a, dakilerden
hangisidir?
A) S rt na vurmak
B) Az tuzlu ayran içirmek
C) Karn na hafif bas nç uygulamak
D) Parmakla dilinin arka k sm n
uyarmak

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

-5-

Y

5. GRUP

TRAF K VE ÇEVRE B LG S

1. A/a, dakilerden hangisi, /ehirler aras

7. Trafik polisinin

kara yollar n düzenlemek ve i/aretlemekle görevlidir?
A)
B)
C)
D)

verdi,i i/arete
göre a/a, dakilerden hangisi
do,rudur?

Yap /leri Genel Müdürlü,ü
Karayollar Genel Müdürlü,ü
Çevre Koruma Genel Müdürlü,ü
Köy Hizmetleri Genel Müdürlü,ü

A) Yol bütün yönlere kapal d r.
B) Yol ön ve arka taraftaki trafi,e
aç kt r.
C) Yol kollar n gösterdi,i yöndeki
trafi,e aç kt r.
D) Yol bütün yönlere aç kt r.

2. Ticari olarak tescil edilmi/ motorlu ta/ t
sürücüsüne ne denir?
A) Hizmetli
C) Boför

Y

B) Araç sahibi
D) Arac i/leten

8. Bekildeki trafik i/areti
neyi bildirir?

3. Ta/ t yolunun trafik i/aretleri ile belirlenerek yayalar n kar/ ya geçmesi için
ayr lm / bölümüne ne denir?
A) Yaya yolu
C) Platform

A) Yol kenar nda besi çiftli,i bulundu,unu
B) Canl hayvan pazar na yakla/ ld , n
C) Hayvanla çekilen ta/ tlar n yola
ç kabilece,ini
D) Ehli hayvanlar n yola ç kabilece,ini

B) Yaya geçidi
D) Geçi/ yolu

4. Bir arac n güvenle ta/ yabilece,i en çok
yük a, rl , na veya yolcu say s na ne
denir?

9. Bekildeki trafik i/areti

A) Azami toplam a, rl k
B) Yüklü a, rl k
C) Ta/ ma s n r
D) Gabari

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

5. Kara yollar ndaki trafik levhalar na
zarar veren sürücüye ne yap l r?
A)
B)
C)
D)

Masraf ödetilir ve para cezas verilir.
Trafikten ömür boyu men edilir.
6 ay hapis cezas verilir.
Sürücü belgesi geri al n r.

6. K rm z / k ile birlikte yanan sar / kta
sürücü ne yapmal d r?
A) Yava/lamal d r.
B) Durmal d r.
C) Dikkatli geçmelidir.
D) Kalk /a haz rlanmal d r.
-6-

5. GRUP

Y

TRAF K VE ÇEVRE B LG S

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

13. A/a, dakilerden hangisi tali yoldan

devaml viraj i/aretidir?

kav/a,a gelindi,ini bildirir?

A)

B)

A)

B)

C)

D)

C)

D)

14. Ko/ullar n uygun olmas hâlinde

11. Bekildeki trafik i/areti

sürücüler kesik yol çizgileri boyunca
a/a, dakilerden hangisini yapabilirler?

neyi yasaklar?

A) ki /eridi birden kullanabilirler.
B) Önlerindeki araçlar geçebilirler.
C) Sol /eritte sürekli seyredebilirler.
D) Di,er /erite geçemezler.

A) Geri gitmeyi
B) Sola dönmeyi
C) “U” dönü/ü yapmay
D) Ada etraf nda dönmeyi

15. Uyu/turucu ba, ml lar için a/a, dakilerden hangisi söylenemez?

12. A/a, dakilerden hangisi öndeki ta/ t
geçmek yasakt r anlam ndad r?
A)

B)

C)

D)

A) Bu ki/ilere sürücü belgesi verilmez.
B) Uyu/turucu kulland klar ndan
/üphelenildi,inde sa,l k muayenesine tabi tutulurlar.
C) Uyu/turucu kulland klar tespit
edilenlerin sürücü belgeleri süresiz
geri al n r.
D) Sürücü belgeleri geri al nanlar
yeniden sürücü yeti/tirme kursuna
al n rlar.

16. Ticari amaçla yük ve yolcu ta/ mac l ,
yapan araç sürücüleri, 24 saatlik bir
süre içinde devaml olarak en fazla kaç
saat araç kullanabilirler?
A) 5
C) 4
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B) 4,5
D) 3,5
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17. Tek yönlü yollarda /erit de,i/tirme ile

21. Yerle/im yerleri içindeki yollarda, aksi-

ilgili a/a, dakilerden hangisi
do,rudur?

ne bir i/aret yoksa, minibüs, otobüs ve
kamyon için azami h z saatte kaç kilometredir?

A) Arkadan gelen araçlar n durumuna
göre ani ve h zl hareket etmek
B) Girilecek /eridin bo/ oldu,u görüldükten sonra i/aret vermek
C) Arkadan gelen araçlar ikaz edip
yava/latmak
D) Girilecek /erit bo/sa i/aret vermeden geçmek

A) 20
C) 40

B) 30
D) 50

22. Araçlar n cinslerine göre de,i/mekle
birlikte en yüksek h z s n rlar
a/a, dakilerin hangisinde verilmi/tir?
Behir içinde km/saat

18. A/a, dakilerden hangisi çok /eritli

A)
B)
C)
D)

yollarda geçme ve dönme d / nda en
sa, /eritten gitmek zorundad r?
A) Kamyon
C) Otobüs

Y

TRAF K VE ÇEVRE B LG S

Otoyolda km/saat

50
80
90
60

120
110
110
130

B) Otomobil
D) Motosiklet

23. Seyir hâlinde iken öndeki arac takip
mesafesi en az ne kadar olmal d r?

19. 1. I/ kl trafik i/aret cihaz

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

2. Trafik i/aret levhas
3. Yer i/aretleri
4. Trafik polisi
Sürücülerin yukar dakilere uymadaki
öncelik s ralamas nas l olmal d r?
A) 1-2-3-4
C) 4-1-2-3

B) 1-4-2-3
D) 4-2-3-1

24. Geçi/ ile ilgili a/a, daki bilgilerden
hangisi yanl /t r?
A) Geçi/ler sol /erit kullan larak yap lmal d r.
B) Bir arac geçmekte olan araç geçilemez.
C) Geçi/lerde takip mesafesi dikkate
al nmaz.
D) Geçi/lerde yol çizgilerine dikkat
edilmelidir.

20. Sürücüler, araçlar n n h z n a/a, dakilerden hangisine göre ayarlamak
zorundad rlar?
A) Arac n markas na, modeline ve
tipine göre
B) Arac n fennî muayeneden geçip
geçmedi,ine göre
C) Sürücünün sa,l k ve zindelik durumuna göre
D) Arac n cinsine, yol, hava, görü/, yük
ve trafik durumuna göre
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25. Bekildeki geçme

29. Kamyonlar n, otobüslerin veya römork

1

i/lemiyle ilgili olarak
a/a, dakilerden
hangisi söylenebilir?

tak l araçlar n geri manevras n çevre
ko/ullar nedeniyle emniyetle yapamayan sürücüler ne yapmal d r?

2

A) A/a, ya inip bir süre beklemelidir.
B) Akan trafi,i durdurmal d r.
C) Geri manevradan vazgeçmelidir.
D) Bir gözcü bulundurmal d r.

3

A) 2 ve 3 numaral araçlar geçme yasa, na uymam /t r.
B) 1 numaral araç izledi,i /eridin
sa, na yana/mam /t r.
C) 2 numaral araç arkadan gelen trafi,i
kontrol etmemi/tir.
D) 3 numaral arac n geçi/ yapmas
yanl /t r.

30. Kav/aklarda sa,a ve sola dönü/
kavisleri a/a, dakilerin hangisindeki
gibi olmal d r?
A)
B)
C)
D)

Sola
Dar
Geni/
Dar
Geni/

Sa,a
Geni/
Dar
Dar
Geni/

26. A/a, daki durumlar n hangisinde h z
art r l r?

31.

A) Öndeki araç geçilirken
B) Kav/aklara yakla/ rken
C) Bir ba/ka araç taraf ndan geçilirken
D) Sa,a veya sola dönerken

27. A/a, dakilerden hangisi araç geçme ile

Bekle göre sürücü nas l davranmal d r?

ilgili do,ru bir davran /t r?
A) Geçi/ hakk n yayaya vermelidir.
B) Korna çal p yayay durdurmal d r.
C) Yayan n yola girmesini önlemelidir.
D) Geçi/ hakk n kendi kullanmal d r.

A) Girece,i /eridi gösteren dönü/
/ klar n kullanmamak
B) Geçilen arac kontrol etmeden sa,
/eride girmek
C) Ba/ka araçlar geçmeye çal /an
araçlar geçmemek
D) Tepe üstleri ve dönemeçlerde araç
geçmek

32.
2

28. 1- H z azalt l r.
2- /aret verilir.
3- Dar kavisle dönülür.
4- Yolun sa, na yana/ l r.

POL S

4

Sa,a dönmek isteyen sürücü yukar daki i/lemleri hangi s ra ile yapmal d r?
A) 2-4-1-3
C) 4-2-1-3

1

3

Bekildeki araçlar n geçi/ üstünlü,ü
s ras nas l olmal d r?

B) 1-2-3-4
D) 1-4-2-3

A) 2-3-4-1
C) 1-3-4-2
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B) 3-4-1-2
D) 4-1-2-3
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33. Aksine bir i/aret yoksa, e,imsiz iki

Y

38. Sürücünün hangi davran / tedbirsiz ve

yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün
kar/ la/mas durumunda, hangisi
di,erine yol vermelidir?

sayg s z araç sürme suçu say lmaz?
A) K rm z / kta geçmek
B) Yayalara su s çratmak
C) Sigara külü ve izmaritlerini yola
dökmek
D) Keyfi olarak ta/ t trafi,inin seyir
emniyetini ihlal etmek

A) Otobüs sürücüsü, otomobile
B) Otomobil sürücüsü, otobüse
C) Beridi daralm / olan, di,erine
D) Azami a, rl , az olan, di,erine

34. 1. Duraklaman n yasak oldu,u yerlerde

39. Okul ta/ tlar n n arkas ndaki "DUR"

park etmek yasakt r.
2. Geçi/ yollar üzerinde park etmek
yasakt r.

i/aretinin yanmas neyi bildirir?
A) Ö,rencilerin indirilip bindirildi,ini
B) Ö,rencileri almak üzere beklemekte
oldu,unu
C) Ta/ t n geri manevra yapt , n
D) Ta/ t n okula yakla/m / oldu,unu

Bu bilgiler için a/a, dakilerden hangisi
söylenir?
A) 1. yanl / 2. do,rudur.
B) Her ikisi de yanl /t r.
C) 1. do,ru 2. yanl /t r.
D) Her ikisi de do,rudur.

40. Görevli ki/i veya / kl trafik cihaz
bulunmayan ancak di,er bir trafik i/areti ile belirlenmi/ yaya ve okul geçitlerine yakla/an sürücülerin a/a, dakilerden hangisini yapmalar yanl /t r?

35. Araçlar n durma ve duraklama hâlleri

d / nda, genel olarak uzun süre bekletilmek üzere b rak lmas na ne denir?
A) Duraklama
C) Manevra

B) Park etme
D) Bekleme

A) Yava/lamalar
B) Yayalar ikaz ederek geçmeleri
C) Okul geçidi görevlisinin talimatlar na
uymalar
D) Yayalara ilk geçi/ hakk n vermeleri

36. Geceleyin görü/ün yeterli olmad ,

kav/ak, dönemeç ve tepe üstlerine
yakla/ rken geli/inizi nas l haber
verirsiniz?

41. Kamyon, kamyonet ve römorklarda
yükle birlikte yolcu ta/ n rken a/a, dakilerden hangisinin yap lmas yasakt r?

A) Birkaç defa selektör yaparak
B) Birkaç defa korna çalarak
C) Acil uyar / klar n yakarak
D) Dönü/ / klar n yakarak

A) Yüklerin ba,lanmas
B) Kasan n yan ve arka kapaklar n n
kapat lmas
C) Yolcular n yüklerin üzerine oturtulmas
D) Yolcular n kasa içinde ayr lm / bir
yere oturtulmas

37. Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak
a/a, dakilerden hangisini yapmak
yasakt r?

A) Kurtar c olmayan araçlarla çekmek
veya çektirmek
B) Çeken ve çekilen araçta yük veya
yolcu ta/ mak
C) Freni bozuk arac çeki demiriyle
ba,lay p çekmek
D) Kamyon ile kamyoneti çekmek veya
çektirmek
-10-
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TRAF K VE ÇEVRE B LG S

42. A/a, dakilerden hangisi trafik kaza-

46. B s n f sürücü belgesiyle, a/a, da-

s nda asli kusur say l r?

kilerden hangisi kullan lamaz?

A) Alkollü olarak araç kullanmak
B) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak
C) H z s n rlamalar na uymamak
D) Kav/aklarda geçi/ önceli,ine uymamak

A) Otomobil
C) Motosiklet

B) Kamyonet
D) Minibüs

47. A/a, dakilerden hangisi trafik
kazalar nda asli kusur sebebi say l r?

43. Otoyollardaki “OGS” logosu neyi

A) Zorunlu bir sebep olmad kça yava/
sürmek
B) Öndeki arac yak ndan takip etmek
C) H z s n rlar na uymamak
D) Dönü/ manevralar n yanl / yapmak

gösterir?
A) Otomatik geçi/ sistemi uygulayan
gi/eyi
B) Acil haberle/me cihazlar n n yerini
C) H zlanma /eridini
D) Yak t istasyonlar n n yerini

48. Trafik zab tas na, / kl trafik i/aretlerine ve di,er i/aretlere uymayan
sürücülere a/a, dakilerden hangisi
uygulan r?

44. Bekildeki ta/ t
yolundan
kar/ ya geçmek
isteyen yayan n,
bulundu,u yere
100 metre
mesafe içinde
yaya geçidi yoksa a/a, dakilerden
hangisini yapmas yanl /t r?

A) Hafif hapis cezas
B) Para cezas ve ceza puan
C) Arac na el konma
D) Trafikten men etme

49. Araç kornalar n n kullan m ile ilgili

A) Duramayacak kadar yakla/m / olan
ta/ ta geçi/ hakk vermesi
B) Ta/ t yoluna girmeden önce sa,dan
gelen trafi,i kontrol etmesi
C) Dikkatli ve en k sa sürede geçmesi
D) Önce yolun solunu, yolun ortas nda
ise sa, n kontrol ederek geçmesi

a/a, dakilerden hangisi yanl /t r?
A) Ses tonunun sabit olmas
B) Korkutmadan uyarmas
C) Uyar amac d / nda kullan lmas
D) Rahats z etmeyecek /ekilde
kullan lmas

45. A/a, dakilerden hangisi araç sahiplik

50. Sürücüler /ehirler aras yola ç kt k-

belgesidir?

lar nda yanlar na a/a, dakilerden
hangisini almal d rlar?

A) Sürücü belgesi
B) Tescil belgesi
C) Araç imalat belgesi
D) Servis bak m belgesi

A) Behir haritas
B) Behir plan
C) Kara yollar haritas
D) Behir krokisi

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

-11-

5. GRUP

MOTOR VE ARAÇ TEKN

1. Yak ttan elde etti,i s enerjisini mekanik

Y

B LG S

6. Motor çal /mazken akümülatörün

enerjiye çeviren makinelere ne denir?

görevi a/a, dakilerden hangisidir?

A) Dinamo
C) Motor

A) Ayd nlatma sistemi ve özel al c lar
çal /t rmak
B) Diferansiyeli çal /t rmak
C) Ya,lamay sa,lamak
D) Vites kutusunu çal /t rmak

B) Vites kutusu
D) Diferansiyel

2. Motorlar zamanlar na göre nas l s n fland r l rlar?

7. Bujilere ate/leme s ras na göre ak m

A) Bir ve üç zamanl
B) ki ve dört zamanl
C) Bir ve dört zamanl
D) ki ve be/ zamanl

da, tan parça a/a, dakilerden
hangisidir?
A) Karbüratör
C) Konjektör

B) Distribütör
D) Akümülatör

3. Dizel motorlar nda a/a, daki yak tlardan hangisi kullan l r?
A) Mazot
C) Gaz ya,

8. Arac n belli bir mesafe gidebilece,i
B) Benzin
D) LPG

kadar yak t n araç üzerinde bulundurulmas na yarayan parça hangisidir?
A) Yak t deposu
C) Karter

B) Bagaj
D) Torpido

4. Ate/leme sisteminin görevi a/a, dakilerden hangisidir?

9. Motorda hava filtresinin görevi a/a, -

A) Karterdeki benzin-hava kar / m n
ate/lemek
B) Silindirdeki ya, kar / m n ate/lemek
C) Silindirdeki benzin-hava kar / m n
ate/lemek
D) Karterdeki ya, kar / m n ate/lemek

dakilerden hangisidir?
A) Suyu temizler.
B) Ya, temizler.
C) Yak t temizler.
D) Havay temizler.

5. Endüksiyon bobininin görevi a/a, da-

10. Silindir içerisindeki yanm / gazlar

kilerden hangisidir?

a/a, dakilerden hangisiyle d /ar at l r?
A) Silindirlere ate/leme s ras na göre
ak m göndermek
B) Silindirlere ate/leme s ras na göre
ya, göndermek
C) Akümülatörün voltaj n 6 ile 12 volt
aras nda tutmak
D) Akümülatörün voltaj n 15.000 ile
25.000 volt aras nda yükseltmek

A) Emme manifoldu
B) Egzoz manifoldu
C) Radyatör hortumu
D) Jikle tertibat
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MOTOR VE ARAÇ TEKN

11. Katalitik konvertör bulunan araçlarda

B LG S

Y

16. Motor çal / rken mar/ yap l rsa a/a, -

a/a, daki yak tlardan hangisi
kullan l r?

dakilerden hangisi meydana gelir?
A) Motor daha h zl döner.
B) Motor daha yava/ döner.
C) Mar/ di/lisi zarar görür.
D) Motor daha iyi ya,lama yapar.

A) Normal benzin
B) Süper benzin
C) Kur/unsuz benzin
D) Gaz ya,

17. Motordaki çal /an parçalar n temizli,ini

12. Dizel motorlu araçlar çal /t r rken

hangi sistem sa,lar?

mar/a basmadan önce gösterge
panelindeki lambalardan hangisinin
sönmesi beklenmelidir?

A) So,utma sistemi
B) Yak t sistemi
C) Ate/leme sistemi
D) Ya,lama sistemi

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

18. Motordaki a/ nmalar hangi sistem
önler?

13. A/a, dakilerden hangisi mar/ siste-

A) Ate/leme sistemi
B) Mar/ sistemi
C) Ya,lama sistemi
D) Barj sistemi

minin parças d r?
A) Mar/ motoru
C) Karbüratör

B) Alternatör
D) Distribütör

19. Karterin görevi a/a, dakilerden

14. Arac çal /t r rken 10-15 saniyeden

hangisidir?

fazla mar/ yap l rsa hangisinin olmas
beklenir?

A) So,utma sistemi suyuna depoluk
eder.
B) Motor ya,lama ya, na depoluk eder.
C) Vites di/lilerine muhafazal k eder.
D) Kavramaya muhafazal k eder.

A) Alternatörün yanmas
B) Far ampullerinin patlamas
C) Endüksiyon bobininin yanmas
D) Akümülatörün bo/almas

20. Motor çal /t , sürece ya,laman n olup

15. Mar/ durumunda; mar/ motoru, motoru

olmad , a/a, daki parçalar n hangisinden anla/ l r?

yava/ döndürüyorsa sebebi a/a, dakilerden hangisidir?

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

A) Alternatör ar zal d r.
B) Akümülatörün kutup ba/lar gev/ektir.
C) Bujilere ak m gelmiyordur.
D) Endüksiyon bobini ar zal d r.
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21. So,utma sisteminde radyatörün görevi

Y

B LG S

26. A/a, dakilerden hangisi /arj sistemi

a/a, dakilerden hangisidir?

eleman d r?

A) So,utma suyuna depoluk eder.
B) Ya,lama ya, na depoluk eder.
C) Benzine depoluk eder.
D) Motorine depoluk eder.

A) Distribütör
B) Platin
C) Alternatör
D) Endüksiyon bobini

22. Vantilatörün görevi a/a, dakilerden

27. Araçta al c lar ve tesisat k sa devre-

hangisidir?

den do,acak tehlikeye kar/ koruyan
parça a/a, dakilerden hangisidir?

A) Radyatördeki suyu s tmak
B) Radyatördeki suyu so,utmak
C) Kalorifer suyunu s tmak
D) Motor ya, n s tmak

A) Platin
C) Meksefe

B) Sigorta
D) Akümülatör

28. Fren pedal na bas ld , nda, fren

23. Su pompas n n görevi a/a, dakilerden

lambalar ndan biri yanm yorsa sebebi
a/a, dakilerden hangisi olabilir?

hangisidir?

A) Fren hidroli,i fazlad r.
B) Fren sisteminde hava vard r.
C) Fren balatalar ya,lanm /t r.
D) Yanmayan lamban n ampulü
ar zalanm /t r.

A) Radyatördeki suyu su kanallar na
göndermek
B) Radyatördeki suyu silindirler içerisine
göndermek
C) Radyatördeki suyu kartere göndermek
D) Radyatördeki suyu ya, kanallar na
göndermek

29. A/a, dakilerden hangisi aktarma
organ n n eleman d r?

24. So,utma sisteminin parças a/a, dakilerden hangisidir?
A) Kondansatör
C) Alternatör

A) Debriyaj
C) Amortisör

B) Rotil
D) Rotlar

B) Konjektör
D) Termostat

30. Vites de,i/tirirken a/a, daki hareketlerden hangisi yap l r?

25. Motor çal /t , sürece arac n elektrik

A) Gaz pedal na bas l r.
B) El freni çekilir.
C) Debriyaj pedal na bas l r.
D) Frene bas l r.

ihtiyac n kar/ layan sistem a/a, dakilerden hangisidir?
A) Mar/ sistemi
B) Barj sistemi
C) Yak t sistemi
D) So,utma sistemi

31. Debriyaj teli kopmu/ ise ne olur?
A) Arac n h z artar.
B) Arac n gücü artar.
C) Araç vitese geçmez.
D) Arac n freni tutmaz.
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32. Vites kutusunun bak m yap l rken

Y

B LG S

37. ABS fren sisteminin avantajlar ndan

a/a, dakilerden hangisine bak l r?

biri a/a, dakilerden hangisidir?

A) Ya, na
C) Asidine

A) Frenleme an nda direksiyon
hakimiyeti sa,lar.
B) Yak t tasarrufu sa,lar.
C) Frenlemede duru/ mesafesini uzat r.
D) Debriyaj n kolay ayr lmas n sa,lar.

B) Antifrizine
D) Elektrolitine

33. A/a, dakilerden hangisi aktarma
organ n n eleman d r?
A) Krank mili
C) Supap

38. Fren ya, azalm / ise ne ile tamam-

B) Kam mili
D) Baft

lan r?
A) Motor ya,
C) Hidrolik ya,

B) Di/li ya,
D) Gres ya,

34. Araç düz yolda normal h zla seyrederken bir tarafa çekme yap yorsa sebebi
a/a, dakilerden hangisidir?

39. Ön tekerleklerde düzensiz lastik

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.

a/ nt s n n sebebi a/a, dakilerden
hangisidir?
A) Rot ayar bozuktur
B) Buji ayar bozuktur
C) Avans ayar bozuktur
D) Rölanti ayar bozuktur

35. Lastik orta k sm ndan a/ n yorsa
sebebi nedir?

40. Yeni bir araçta rodaj zaman doluncaya

A) Lastik hava bas nc fazlad r.
B) Lastik hava bas nc dü/üktür.
C) Rot ayar bozuktur.
D) Amortisör patlakt r.

kadar a/a, dakilerden hangisinin
yap lmas do,rudur?
A) Ani duru/ ve kalk / yap l r.
B) Motor tam güçle çal /t r l r.
C) Araçta devaml ayn vitesle gidilir.
D) Ani duru/ ve kalk / yap lmaz.

36. Araçta el freninin görevi a/a, dakilerden
hangisidir?
A) Duran araca ilk hareketi vermek
B) Arac n emniyetli olarak yava/lamas n sa,lamak
C) Arac n emniyetli olarak h z n art rmak
D) Duran arac sabitlemek

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 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 E5itim Bakanl(5( E5itim Teknolojileri Genel Müdürlü5ünün yaz(l( izni olmadan kopya
edilmesi, foto5raflar(n(n çekilmesi, bilgisayar ortam(na al(nmas(, herhangi bir yolla ço5alt(lmas(,
yay(mlanmas( veya ba;ka bir amaçla kullan(lmas( yasakt(r. Bu yasa5a uymayanlar, do5abilecek
cezaî sorumlulu5u ve testlerin haz(rlanmas(ndaki malî külfeti pe;inen kabullenmi; say(l(r.

BA=LAYINIZ DEN LMEDEN TEST K TAPÇI INI AÇMAYINIZ.

22 N SAN 2006 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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