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1. GRUP

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST K TAPÇI I
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 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 40, MOTOR VE ARAÇ TEKN
B LG S dersinden 20 olmak üzere toplam
90 soru bulunmaktad r. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 120 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.

1. 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) Cok 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) Cakak

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
hastaya a/a, dakilerden hangisi
yap l r?

Cakak
Çene alt
Köprücük

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
-3-

1. GRUP

LK YARDIM B LG S

21. Kalp masaj hangi durumdaki ki/iye

Y

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

uygulan 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) Cifreli 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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1. Bir arac n yolcu indirmek amac yla

5. • ki veya üç tekerlekli olabilir.
• Sepetli ve sepetsiz motorlu araçlard r.
• Yük ta/ mac l , nda kullan labilir.

k sa süreli durdurulmas na ne ad
verilir?
A) Duraklama
C) Park etme

Y

TRAF K VE ÇEVRE B LG S

Bu bilgiler hangi araca aittir?

B) Durma
D) Bekleme

A) Motorlu bisiklet
B) Motosiklet
C) Bisiklet
D) Özel amaçl ta/ t

2. Kara yolunda ticari olarak tescil edilmi/ motorlu ta/ t süren ki/iye ne
denir?
A) Hizmetli
C) Coför

6. Trafik levhalar na zarar veren sürücüye

B) Araç sahibi
D) Arac i/leten

uygulanacak trafik cezas hangisindeki
gibi olur?
A) Ceza puan ve para cezas verilir.
B) Trafikten ömür boyu men edilir.
C) 6 ay hapis cezas verilir.
D) Sürücü belgesi geri al n r.

3. Cekildeki kara
yoluna ne ad
verilir?

7. A/a, dakilerden hangisi yolun trafi,e
kapanmak üzere oldu,unu bildirir?
A) Tek yönlü kara yolu
B) ki yönlü kara yolu
C) Bölünmü/ kara yolu
D) Eri/me kontrollü kara yolu

A) Ye/il / ktan sonra yanan sar / k
B) K rm z / kla birlikte yanan sar / k
C) Aral kl yan p sönen sar / k
D) Aral kl yan p sönen k rm z / k

4. Cekildeki i/aret levhas sürücüye neyi

8. Cekildeki / kl trafik

bildirir?

i/aret cihaz n
gören sürücü ne
yapmal d r?

K rm z

Sar

Ye/il

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

A) Yolun en sa, na yakla/mal d r.
B) Dönü/ yapaca, yola girmelidir.
C) Harekete haz rlanmal d r.
D) Yaya geçidini kapatmadan
durmal d r.

-5-

1. GRUP

9. Trafik görevlisinin hangi hareketi seri

11. Cekildeki trafik i/areti

bir /ekilde yapmas “trafi,in h zlanmas ” talimat d r?
A)

Y

TRAF K VE ÇEVRE B LG S
neyi bildirir?

B)
A) Tehlikeli e,imin ba/lad , n
B) Soldan daralan yola yakla/ ld , n
C) Kaygan yola yakla/ ld , n
D) Tek yönlü yola yakla/ ld , n

12. Cekildeki trafik i/areti
a/a, dakilerden hangisini bildirir?
C)

D)
A) Bisikletlilerin yava/ gitmesi gerekti,ini
B) Bisikletlilerin yaya yolunu kullanabileceklerini
C) Bisikletlilere ait bir yolun bulundu,unu
D) Bisikletlilerin kar/ ya geçebilece,ini

13. Cekildeki trafik i/areti
neyi ifade eder?

10. Cekildeki 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

A) Sola dönmenin yasakland , n
B) Kaygan yola yakla/ ld , n
C) Sol taraftan tek yönlü yola girilece,ini
D) Sola tehlikeli dönemece yakla/ ld,n

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

-6-
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Y

TRAF K VE ÇEVRE B LG S

15. Cekildeki trafik

19. A/a, daki hâllerin hangisinde sürücü

i/areti neyi ifade
eder?

trafikten men edilir?
A) Uyu/turucu madde alarak araç kullan yorsa
B) Ta/ ma s n r ndan fazla yük yüklenmi/se
C) Ta/ ma s n r ndan fazla yolcu
alm /sa
D) Araca zorunlu mali sorumluluk
sigortas yapt r lmam /sa

A) Yolun iki taraftan darald , n
B) Yolun çift yönlü oldu,unu
C) Kar/ dan gelene yol verme zorunlulu,unu
D) Yolun tek yönlü oldu,unu

16. Cekildeki kara yolunda a/a, dakilerden
hangisi /eridi ifade eder?

20. Cekle göre 1 numaral araç sürücüsü a/a, dakilerden hangisini
yapmal d r?

1

3

2

2
1

3
A) 1 numaral ta/ t n gidi/ yönüne göre
sa, ndaki çizgi
B) 1, 2 ve 3 numaral ta/ tlar n
seyrettikleri yol bölümleri
C) 1 ve 2 numaral ta/ tlar aras ndaki
devaml iki çizgi
D) Ta/ t yolu üzerindeki kesik çizgiler

A) 2 numaral arac geçmelidir.
B) Geçi/ için 3 numaral arac n geçmesini beklemelidir.
C) Geçi/ yapmay p, takip mesafesini
korumal d r.
D) 2 numaral arac n sürücüsünü ikaz
ederek sa,a yana/mas n istemelidir.

17. Sürücüler, a/a, daki durumlar n
hangisinde /erit de,i/tirebilirler?

21. Cekle göre 2 numaral araç sürücüsünün hangisini yapmas do,rudur?

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

1
2
A) kaz ederek 1 numaral arac durdurmas
B) Sola sinyal verip 1 numaral arac n
geçmesini beklemesi
C) H z n art rarak dönü/e geçmesi
D) Dönü/ünü en sol /eritte tamamlamas

18. Sürücü, arac n n h z n a/a, dakilerden
hangisine göre ayarlamak zorundad r?
A) Arac n n markas na ve modeline
B) Arac n n fennî muayeneden geçip
geçmedi,ine
C) Arac n cinsine, yol, hava, görü/, yük
ve trafik durumuna
D) Kendisinin sa,l k ve zindelik durumuna
-7-
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TRAF K VE ÇEVRE B LG S

22. Cekle göre, 1 numaral araç sürücüsü

24. Cekildeki kara yolu bölümüne yakla-

a/a, dakilerden hangisini yapmal d r?

/ rken, 1 ve 2 numaral ta/ t sürücüleri
hangisini yapmak zorundad r?

1

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

2

A) Her ikisi de durduktan sonra geçmelidir.
B) Her ikisi de ta/ tlar n n h z n azaltmal d r.
C) 1 numaral ta/ t sürücüsü h z n art rmal d r.
D) 2 numaral ta/ t sürücüsü h z n art rmal d r.

23. Cekildeki 1 numaral arac n sürücüsü
ne yapmal d r?

1

25. Kontrollü demir yolu geçitlerinde a/a-

2

, dakilerden hangisinin yap lmas
yanl /t r?

A) Korna çal p 2 numaral arac durdurmal d r.
B) Geçi/ hakk n kendi kullanmal d r.
C) 2 numaral araca yol vermelidir.
D) H zlanarak yoluna devam etmelidir.

A) Duraklanmas
B) Bulunulan /eridin izlenmesi
C) Uygun h zla seyredilmesi
D) Geçit kapal ise durulmas

26. Yerle/im yerleri d / ndaki kara yollar nda, geceleri hangi / klar n yak lmas
zorunludur?
A) Acil uyar / klar n n
B) Park / klar n n
C) Uza, gösteren / klar n
D) Yak n gösteren / klar n
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TRAF K VE ÇEVRE B LG S

27. Geceleyin, görü/ün yeterli olmad ,

32. Cekildeki kara yolu bölümünde hangi

kav/a,a yakla/ rken geli/inizi nas l
haber verirsiniz?

numaral ta/ t sürücülerinin hareketi
asli kusurlu hâllerdendir?

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

7
6
5
3

2

*

1

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

*

4

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

A) Yaln z 1
C) 1 ve 4

B) Yaln z 4
D) 3 ve 4

33. A/a, dakilerden hangisi araç sahiplik
belgesidir?

29. Zorunlu mali sorumluluk sigortas

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

a/a, daki teminatlardan hangisini
kapsamaz?
A) Maddi hasar
B) Tedavi giderlerini
C) Manevi tazminat
D) Ölüm tazminat n

34. A2 s n f sürücü belgesi olan a/a, dakilerden hangisini kullanabilir?
A) Otobüs
B) Kamyon
C) Motorlu bisiklet
D) Minibüs

30. Maddi hasarl kazalarda, taraflar anla/malar hâlinde ne yapmal d rlar?
A) Kaza tespit tutana, düzenlemelidirler.
B) Anla/malar n yaz l olarak tespit
etmelidirler.
C) Kendi sigorta /irketlerine durumu
bildirmelidirler.
D) Anla/ma metnini ilgili trafik kurulu/una vermelidirler.

35. A/a, daki durumlar n hangisinde,
motorlu arac n kara yolunda sürülmesi
yasakt r?
A) Sürülecek araç ba/kas na aitse
B) Kasko sigortas yapt r lmam /sa
C) Sürücü belgesi sürülecek arac n
cinsine uygun de,ilse
D) Arac n bak m süresi geçmi/se

31. A/a, dakilerden hangisi trafik kazas nda asli kusur say l r?
A) Tek yönlü yola ters yönden girmek
B) Araçta bulunmas zorunlu gereçleri
bulundurmamak
C) Sürücü belgesini yan nda bulundurmamak
D) Ta/ ma s n r üstünde yolcu ta/ mak
-9-
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TRAF K VE ÇEVRE B LG S

36. A/a, dakilerin hangisinde yaya yoluna

39. Piknik alanlar nda a/a, dakilerden

park edilebilir?

hangisinin yap lmas uygundur?

A) Yaya yolu geni/se
B) Yaya yolu kenar ndaki mülk sahipleri izin verirse
C) Yak n çevrede yeterince park yeri
yoksa
D) Trafik i/aretleri ile belirlenmi/se

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

40. Araç bak m n n zaman nda ve uygun

37. Çevre kirlili,ini önlemek amac yla yap -

/ekilde yap lmas a/a, dakilerden
hangisine katk sa,lar?

lan çal /malara ne denir?
A) Çevre koruma
C) Çevre düzeni

B) Çevre
D) Çevre hakk

A) Yak t tasarrufuna
B) Trafik yo,unlu,unun azalmas na
C) H z s n rlar n n a/ lmas na
D) Yak t tüketiminin artmas na

38. A/a, dakilerden hangisi çevre kirlili,ini
önleme aç s ndan olumlu bir davran /t r?
A) Arac n gereksiz yere rölantide
çal /t r lmas
B) Araca a/ r yük ve yolcu al nmas
C) Uygun vitesle seyredilmesi
D) Arac n normalden dü/ük motor
devriyle sürülmesi

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. GRUP

MOTOR VE ARAÇ TEKN

1. Yak ttan elde etti,i s enerjisini me-

Y

B LG S

7. A/a, dakilerden hangisi akümülatörün

kanik enerjiye çeviren makinelere ne
denir?

kendili,inden bo/almas na neden
olur?

A) Dinamo
C) Motor

A) Üst k sm nda pisliklerin birikmesi
B) Kutup ba/lar n n gev/ek olmas
C) Kutup ba/lar n n oksitlenmesi
D) Kutup ba/lar n n s k olmas

B) Vites kutusu
D) Diferansiyel

2. Hava so,utmal benzinli motorda a/a, daki parçalardan hangisi yoktur?
A) Radyatör
C) Silindir kapa,

8. Araç kullan rken yak t tasarrufu sa,lamak için a/a, dakilerden hangisi yap lmal d r?

B) Akümülatör
D) Buji

A) Lastiklerin hava bas nc indirilmelidir.
B) Ya, seviyesi kontrol edilmelidir.
C) Eskimi/ bujiler de,i/tirilmelidir.
D) Zaman nda benzin al nmal d r.

3. Motorlarda dört zaman n olu/um s ras
a/a, dakilerin hangisindeki gibi olur?
A) Emme - Ate/leme - Egzoz - S k /t rma
B) Egzoz - Emme - Ate/leme - S k /t rma
C) Ate/leme - Emme - S k /t rma - Egzoz
D) Emme - S k /t rma - Ate/leme - Egzoz

9. Kontak anahtar n n görevi nedir?
A) Elektrik devresini aç p kapatmakt r.
B) Aküyü /arj etmektir.
C) Ate/leme yapmakt r.
D) Motora ilk hareketi vermektir.

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

10. Hava filtresi t kal ise motor nas l bir
kar / mla çal / r?
A) Normal
C) Zengin

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

B) Fakir
D) Az yak tl

den hangisi yap l r?

11. A/a, dakilerden hangisi rölanti dev-

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

rinin yüksek olmas na ba,l olarak
meydana gelir?
A) Motorun sars nt l çal /mas
B) Yak t tüketiminin dü/mesi
C) Hava tüketiminin dü/mesi
D) Yak t tüketiminin artmas

6. Araçta k sa devreden do,acak yang n
durumunda nas l davran l r?
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.

12. Yak t sisteminde a/a, daki ayarlardan
hangisi yap l r?
A) Buji
C) Platin
-11-

B) Rölanti
D) Debriyaj

1. GRUP

MOTOR VE ARAÇ TEKN

13. Motor karterindeki ya, seviyesi

B LG S

17. Araçta sigortalardan biri atm / ise

normalin çok alt nda iken motor
çal /t r l rsa ne olur?

yerine ne tak lmal d r?
A) Çelik tel
B) Tel sar lm / sigorta
C) Sigara kâ, d sar lm / sigorta
D) Ayn amperde sigorta

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.

18. Motosiklette viteslere geçi/te zorluk

14. Motor çal / rken ya, göstergesinde

çekiliyorsa, sebebi a/a, dakilerden
hangisidir?

herhangi bir anormallik görüldü,ünde
ne yap l r?

A) Emme manifoldu hava al yordur.
B) Kavrama ay rm yordur.
C) Egzoz supab ar zal d r.
D) Emme supab ar zal d r.

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

19. A/a, dakilerden hangisi debriyaj

15. Motor çal / rken ya,laman n olup

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

olmad , a/a, dakilerin hangisinden
anla/ l r?

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

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

20. Motosikletin arka tekeri de,i/tirildi,i

16. A/a, dakilerden hangisi araçta fazla

zaman neye dikkat edilmelidir?

yak t sarfiyat na sebep olur?
A) Tahrik zincirinin ayar na
B) Bujilerin ayar na
C) Diferansiyel ayar na
D) Akslar n ayar na

A) Frenlerin s k olmas
B) Frenlerin gev/ek olmas
C) Frenlerin ya,l olmas
D) Frenlerin normal olmas

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 E3itim Bakanl&3& E3itim Teknolojileri Genel Müdürlü3ünün yaz&l& izni olmadan kopya
edilmesi, foto3raflar&n&n çekilmesi, bilgisayar ortam&na al&nmas&, herhangi bir yolla ço3alt&lmas&,
yay&mlanmas& veya ba9ka bir amaçla kullan&lmas& yasakt&r. Bu yasa3a uymayanlar, do3abilecek
cezaî sorumlulu3u ve testlerin haz&rlanmas&ndaki malî külfeti pe9inen kabullenmi9 say&l&r.

BA;LAYINIZ DEN LMEDEN TEST K TAPÇI INI AÇMAYINIZ.

