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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. Felâket ve kaza ile ilgili bilgilerden

Y

5. A6a0 dakilerden hangisi dokunun

hangisi do0rudur?

tan m d r?

A) Kazalar do0al, felâketler ise tamamen insanlar n neden oldu0u olaylard r.
B) Kazalar ve felâketler do0al olaylar
olup günlük ya6ant m zda kar6 m za
ç kabilirler.
C) Felâketler önlem al narak önlenebilir
ancak kazalar önlenemez.
D) E0itim ve önlem kazalar önleyebilir
oysa felâketlerde önlem sadece
kayb azaltabilir.

A) Kan n vücudumuzda dola6mas n
sa0layan organlard r.
B) Vücudun canl l k fonksiyonlar n
yerine getiren, ayn yap ve
görevdeki hücreler toplulu0udur.
C) Hücreleri olu6turan küçük organ
topluluklar d r.
D) Yedi0imiz g dalar n sindirilerek
vücudumuza yararl hale getirilmesi
i6lemidir.

6. nsan vücudunda ya6amsal fonksiyonlar

2. A6a0 dakilerden hangisi, trafik kazala-

yerine getirmek için de0i6ik organlar n
bir araya gelerek olu6turduklar yap ya
ne ad verilir?

r n n en önemli sebeplerindendir?
A) Yollar n bak ms zl 0
B) Uyar i6aretlerinin yetersizli0i
C) Sürücülerin kural d 6 araç kullanmalar
D) Yolcular n, sürücülerin dikkatini
da0 tmas

A) Hücre
B) Doku
C) Sistem
D) Yard mc organ

7. nsan vücudunda bulunan damarlarla

3. Trafik kazas gördü0ünde gerekli

ilgili olarak a6a0 daki özelliklerden
hangisi yanl 6t r?

tedbiri almayan sürücülere hangi trafik
cezalar uygulan r?

A) Atardamarlardaki kan bas nc , toplar
damardakinden fazlad r.
B) K lcal damarlardaki kan bas nc
di0er damarlardakinden daha azd r.
C) Toplardamarlar, kan kalpten vücuda ta6 r.
D) Atardamarlar, kan kalpten organlara ta6 r.

A) Para ve ceza puan
B) Sadece ceza puan
C) Sadece para cezas
D) Trafikten men cezas

4. A6a0 dakilerden hangisi ilk yard m n
ilkelerinden biri de0ildir?

8. Kazazedeyi araçtan ç kar rken dikkat

A) Olay yerinin güvenli0ini sa0lamak
B) Kazazede yak nlar n n güvenli0ini
sa0lamak
C) Geçici önlem almak
D) Çabuk karar vererek yaral y de0erlendirmek

edilmesi gereken en önemli 6ey nedir?
A) Dilini s rm 6 olabilece0i
B) E0er varsa a0z nda bulunan takma
di6lerin soluk borusunu t kam 6
olabilece0i
C) Yumu6ak bir zemine yat r lmas
gerekti0i
D) Omurgas nda k r k olabilece0i
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9. lk yard m çantas nda bulunan malze-

13. Vücuttaki kan n, kanama sonucu yüzde

melerin ortak özelli0i nedir?

(%) kaç kaybedilirse hayatî tehlike
ortaya ç kar?

A) Ya6am kurtarmada kullan l rlar.
B) Ayn maddeden yap lm 6lard r.
C) lk yard m d 6 ndaki amaçlarda da
kullan labilecek genel malzemelerdir.
D) Say lar araç sürücüsü taraf ndan
belirlenir.

A) 5
C) 15

B) 10
D) 20

14. Burun kanamalar nda a6a0 dakilerden
hangisinin uygulanmas kanamay
durdurucu etki yapmaz?

10. Solunumu duran bir insanda, a6a0 da-

A) Burnu, bol so0uk su ile y kamak
B) Enseye buz koymak
C) Her iki burun kanad n hafifçe
s kmak
D) Boyun damarlar na masaj yapmak

kilerden hangisinin gerçekle6mesi
beklenir?
A) Kan n kalbe gelme h z n n artmas
B) Vücut s cakl 0 n n yükselmesi
C) Kalbin, kan pompalama gücünün
artmas
D) Kandaki oksijen oran n n dü6mesi

15. Turnike uygulamas nda ilk bir saat
içinde, kaç dakikada bir gev6etme
uygulanmal d r?

11. A6a0 dakilerden hangisi bir kazazedede

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

soluk yolunun aç k ve solunumun yeterli
oldu0unun göstergesidir?
A) Gö0üs kafesinin hareket etmemesi
B) Kazazedenin bilinçli olmas ve zorlanmadan konu6abilmesi
C) Solunumun h r lt l ve horlama 6eklinde olmas
D) Solunumun yüzeysel ve çok h r lt l
olmas

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

16. A6a0 dakilerden hangisi, bay lman n
k sa tan m d r?
A) Geçici bilinç kayb halidir.
B) Vücut s s n n artmas d r.
C) Vücudun su toplamas d r.
D) Nab z at m n n durmas d r.

12. A0 z-burun çevresi kanamal yaral larda solunum durmas söz konusu ise,
a6a0 daki yöntemlerden hangileri
uygulanabilir?

17. A6a0 dakilerden hangisi koma halinin
nedenlerinden de0ildir?
A) Kafa yaralanmalar
B) Beyin zar iltihab (Menenjit)
C) Kaburga çatlaklar
D) Zehirlenmeler

I. Holger-Nielsen yöntemi
II. Silvester yöntemi
III. A0 zdan a0 za
A) Yaln z I
C) II-III

B) I-II
D) I-II-III
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18. Kalp masaj yap lacak olan kazazede

23. A6a0 daki k r klardan hangisine atel

hangi pozisyonda, nas l zemine
yat r l r?

uygulanamaz?
A) Ayak bile0i k r klar na
B) Diz ve dirsek k r klar na
C) Kafa kemiklerindeki k r klara
D) El ve ayak parmaklar ndaki k r klara

A) S rt üstü, sert zemine
B) Yüz üstü, yumu6ak zemine
C) Yan yat 6 pozisyonunda, sert zemine
D) Yar oturur pozisyonda, yumu6ak
zemine

24. Eklemlerin zorlanmas yla ortaya ç kan
en hafif zedelenmeye ne denir?

19. A6a0 daki organlar n hangisinin
yaralanmas nda öksürme ile a0 zdan
köpüklü kan gelir?
A) Mide
C) Karaci0er

A) K r k
C) Burkulma

B) Ç k k
D) Çarpma

B) Akci0er
D) Dalak

25. A6a0 daki kazazedelerden hangisine,
vakit kaybetmeden sunî solunum ve
gerekiyorsa kalp masaj yap lmaya
ba6lanmal d r?

20. Ülkemizde kandan sonra en çok
a6a0 dakilerden hangisinin nakli
yap l r?
A) Pankreas
C) Karaci0er

A) 3 ya6 nda suda bo0ulma vakas na
B) 22 ya6 nda s cak çarpmas vakas na
C) 2 ya6 nda g da zehirlenmesi
vakas na
D) 80 ya6 nda kalp krizi vakas na

B) Böbrek
D) Kalp

21. Köprücük kemi0i k r klar tespitinde

26. A6a0 dakilerden hangisi egzoz gaz ile

a6a0 dakilerden hangisi kullan l r?

zehirlenmede daha etkilidir?
A) Üçgen sarg
B) Tel atel
C) Tahta atel
D) nce rulo sarg

A) Kükürt
B) Karbonmonoksit
C) Kur6un
D) Karbondioksit

22. Ön kol kemi0i k r klar nda atel malze-

27. Güne6 çarpmas nda, hastada a6a0 daki

mesi bulunmad 0 nda a6a0 dakilerden
hangisinin yap lmas uygundur?

durumlardan hangisi görülür?
A) A6 r hareketlilik
B) Vücut s cakl 0 nda dü6ü6
C) Deride gerginlik ve kuruluk
D) Nab z say s nda azalma

A) Ceket veya gömlek ete0i, ön kol
üzerinden kald r l p tespit yap l r.
B) Kazazede yüz üstü yatar pozisyona
al narak ön kol sedyeye tespit edilir.
C) Kazazede, kolu gövdeye paralel
olacak 6ekilde s rt üstü yat r l r.
D) ki kol bilekten birbirine ba0lanarak
tespit yap l r.
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28. Tümüyle so0u0a maruz kalarak donma
a6amas na gelmi6 bir ki6iye a6a0 dakilerden hangisi yap labilir?
A) Beker içeri0i fazla, l k içecekler
verilmeli
B) S cakl 0 sürekli art r lan ortama
al nmal
C) Karla ovularak masaj yap lmal
D) yice sar larak uyutulmal

29. 6itme cihaz kullanmas zorunlu
sürücü adaylar , hangi s n f sürücü
belgesi ile araç kullanabilir?
A) C, D, E, G
B) A1, A2, H
C) B s n f bütün araçlar
D) B s n f özel araç, F s n f

30. A6a0 dakilerden hangisi ruhsal yap s
bozuk sürücü davran 6lar ndand r?
A) Kurallara uymakta özen göstermek
B) Ba6kalar n n haklar na sayg
göstermek
C) Emniyet görevlilerinden çekinmek
D) Kulland klar her araçta geçi6 üstünlü0ünü kendilerine ait sanmak

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

-5-

Y

Y

TRAF K VE ÇEVRE B LG S
1. A6a0 dakilerden hangisi l Trafik

6. A6a0 dakilerden hangisi trafik polisinin

Komisyonunun görevlerinden de0ildir?

görevlerinden biri de0ildir?

A) Trafik zab tas yeti6tirmek
B) Gerekti0inde yasaya uygun olarak
h z s n rlar n belirlemek
C) ldeki trafikle ilgili sorunlar
çözümlemek
D) Trafik i6aretlerinin konulaca0
yerleri belirlemek

A)
B)
C)
D)

Trafi0i düzenlemek
Kaza tespit tutana0 düzenlemek
Sürücüleri denetlemek
Trafik levhalar n n yerlerini
belirlemek

7. A6a0 dakilerden hangisi “bütün
yasaklama ve k s tlamalar n sona
erdi0ini” bildirir?

2. Trafik zorunluluklar nedeniyle arac n
durdurulmas na ne ad verilir?
A) Duraklama
C) Bekleme

B) Park etme
D) Durma

3. Araçlar n durma ve duraklamas

A)

B)

C)

D)

gereken hâller d 6 nda b rak lmas için
ayr lan aç k veya kapal alana ne denir?
A) Park yeri
B) Kav6ak
C) Durak
D) S 0 nma cebi

8.
Bekildeki trafik i6areti
neyi bildirir?

4. Römork veya yar römorklar çekmek
için imal edilmi6 olan ve yük ta6 mayan
motorlu araca ne denir?
A) Treyler
C) Çekici

A) Yolun iki 6eride ayr ld 0 n
B) Dönel kav6ak yakla6 m n
C) leri ve sa0a mecburî yönü
D) Dikkatli ve yava6 seyredilmesi
gerekti0ini

B) Kamyon
D) Kurtar c

5. Ye6il 6 ktan sonra yanan sar 6 kta

9.

sürücü ne yapmal d r?
A) Kalk 6a haz rlanmal d r.
B) Yava6lay p durmal d r.
C) Öndeki arac n sürücüsünü ikaz
etmelidir.
D) Durup, yolu kontrol ettikten sonra
geçmelidir.

D

Bekildeki trafik i6aretinin
anlam nedir?

A) Dur
C) Devam et
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10.

13. Bir kav6akta, trafik zab tas ile birlikte
Bekildeki yol çizgileri
a6a0 dakilerden
hangisini bildirmez?

ayn zamanda 6 kl trafik cihaz da
bulunuyor ise bu durumda sürücüler
öncelikle hangisine uymak zorundad r?
A) Yer ve yön denetlemelerine
B) Trafik zab tas na
C) I6 kl trafik cihaz na
D) Trafik i6aret levhalar na

A) Kesik çizgi taraf ndaki arac n
önündeki arac geçebilece0ini
B) Devaml çizgi taraf ndaki arac n
kendi 6eridinde seyretmesi
gerekti0ini
C) Devaml çizgi taraf ndaki arac n
tehlikeli yol bölümüne girece0ini
D) Kesik çizgi taraf ndaki yolun sadece
a0 r ta6 tlarca kullan laca0 n

14. Karayollar nda h z s n r en yüksek olan
araç cinsi a6a0 dakilerden hangisidir?
A) Otomobil
C) Minibüs

15. Tünellere ve dar köprülere yakla6an

11. Ticarî amaçla yük ve yolcu ta6 mac l 0

sürücülerin a6a0 dakilerden hangisini
yapmalar uygundur?

yapan sürücülerin 5 saat devaml araç
kulland ktan sonra en az kaç dakika
dinlenmeleri gerekir?
A) 15

B) 20

C) 30

12. 99. 5

B) Otobüs
D) Kamyonet

A) H z n art rmas
B) Önündeki arac geçmesi
C) H z n azaltmas
D) Ta6 t yolu üzerinde duraklamas

D) 45

1

16. Konvoy hâlinde seyreden araçlar
aras ndaki mesafe ne kadar olmal d r?

4

3

2

A) Kendilerini geçmek isteyen araçlar n
güvenle girebilecekleri kadar
B) Araç uzunlu0unun üç kat kadar
C) Arac n cinsi ve teknik özelliklerinin
gerektirdi0i kadar
D) Trafik ve yol durumuna göre istenildi0i kadar

Bekildeki tek yönlü ve çok 6eritli yolda
3 numaral arac n 6erit de0i6tirebilmesi
için a6a0 dakilerden hangisinin gerçekle6mesi beklenir?
A) 1 numaral
B) 4 numaral
C) 2 numaral
D) 5 numaral

arac n sa0a geçmesi
arac n yava6lamas
arac n 6erit de0i6tirmesi
arac n geçmesi

17. Otoyolda 110 km/saat h zla seyreden
bir arac n, önündeki arac takip
mesafesi en az kaç metre olmal d r?
A) 50
C) 60
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18. Öndeki arac geçme ile ilgili a6a0 daki

22. Manevra yapacak sürücü a6a0 dakiler-

bilgilerden hangisi do0rudur?

den hangisini yapmal d r?

A) Geçilecek arac n h z dikkate
al nmal d r.
B) Kar6 yöne ayr lm 6 6erit dolu ise
öndeki araç uyar larak sa0 ndan
geçilmelidir.
C) Geçme s ras nda banketlerden yararlan lmal d r.
D) Berit de0i6tirmeye ba6lamadan önce
öndeki araca iyice yakla6 lmal d r.

A) 6aret verdi0i anda manevraya
ba6lamal d r.
B) Manevraya ba6lad ktan sonra i6aret
vermelidir.
C) Ön, arka ve yanlardaki trafi0i kontrol
etmelidir.
D) Manevra bitmeden önce i6aret
vermeyi sona erdirmelidir.

23.

19. A6a0 dakilerden hangisi araç geçilirken
yap lan yanl 6lardan biridir?

1

A) Kar6 dan gelen arac n güvenli bir
mesafede oldu0undan emin olmak
B) Arkadan gelen araç olmad 0 hâlde
dönü6 lâmbalar n kullanmak
C) Yol ve trafik durumuna göre hareket
etmek
D) ki 6eridi birden kullanmak

2

Bekildeki 2 numaral araç sürücüsü ne
yapmal d r?

20. Geçilmekte olan araç sürücüsü a6a0 -

A) Geçi6 hakk n 1 numaral araç sürücüsüne vermelidir.
B) Geçi6 hakk n kendi kullanmal d r.
C) Korna çal p 1 numaral arac yava6latmal d r.
D) H zlan p yola ç kmal d r.

dakilerden hangisini yapmal d r?
A) H z n art rmal d r.
B) Bulundu0u 6eridi izlemelidir.
C) Dönü6 lâmbalar yla geç i6areti
vermelidir.
D) Önündeki arac geçmeye çal 6mal d r.

24. Geçi6 üstünlü0ü hakk hangi hâllerde
kullan lamaz?

21. A6a0 dakilerin 6 ks z bir kav6akta
kar6 la6malar hâlinde ilk geçi6 hakk n
hangisi kullanmal d r?

A) Yollar n buzlu ve kaygan olmas
hâlinde
B) Görev hâli d 6 nda
C) Trafi0in yo0un oldu0u karayollar nda
D) Behirler aras karayollar nda

1- tfaiye
2- Sivil Savunma arac
3- Özel izinle karayoluna ç km 6 araç
4- Do0ru geçecek araç
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4
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25. E0imli iki yönlü dar yollarda kar6 la6an

29. Çekilen arac n freni bozuksa, çeken ve

araçlar için a6a0 dakilerden hangisi
do0rudur?

çekilen araçlar aras ndaki ba0lant
uzunlu0u en fazla kaç metre olmal d r?

A) Ç kan arac n, inen araca yol
vermesi
B) nen arac n motoru durdurup, vitesi
bo6a almas
C) nen arac n, ç kan araç sürücüsünü
ikaz edip durdurmas
D) nen arac n, ç kan araca yol vermesi

A) 1
C) 3

B) 2
D) 4

30. Okul ta6 tlar nda, ö0rencilerin kolayca
yeti6ebilece0i camlar ve pencereler
nas l olmal d r?
A)
B)
C)
D)

26. A6a0 dakilerden hangisi duraklamada
al nacak tedbirlerden de0ildir?
A) Uygun yerin seçilmesi
B) Yolda en az yer i6gal edilmesi
C) Bo6 olan 6eritten yararlan lmas
D) Varsa banketten yararlan lmas

Aç l p kapanabilir
Kolayca aç labilir
Sabit
Renkli

31. Hemzemin geçitte a6a0 dakilerden
hangisinin yap lmas yasakt r?

27.

A)
B)
C)
D)

Bekildeki
parketmi6 arac n
hangi taraf nda
duraklama
yap lamaz?

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

32. Kamyon, kamyonet ve römorklarda
yükle birlikte yolcu ta6 n rken a6a0 dakilerden hangisinin yap lmas
yasakt r?

A) Arkas nda
B) Önünde
C) Her iki yönünde 50 metre mesafede
D) Yol taraf ndaki yan nda

A) Yüklerin ba0lanmas
B) Kasan n yan ve arka kapaklar n n
kapat lmas
C) Yolcular n, yüklerin üzerine
oturtulmas
D) Yolcular n, kasa içinde ayr lm 6 bir
yere oturtulmas

28. Tehlikeli madde ta6 yan araçlar ar zaland 0 nda a6a0 dakilerden hangisi
yap lmal d r?
A) Acil uyar 6 klar ile di0er araç sürücüleri uyar lmal
B) Arac n ön ve arkas na büyük boyutlu ta6lar dizilmeli
C) K rm z 6 k veren cihazlarla i6aretlenip gözcü bulundurulmal
D) Araç üzerine tehlikeli madde yaz l
levhalar konulmal

33. Radyoaktif maddelerin yüklenmesi,
bo6alt lmas ve ta6 nabilmesi için
a6a0 dakilerin hangisinden izin
al nmas zorunludur?
A) Karayollar Genel Müdürlü0ünden
B) l ve lçe Trafik Komisyonundan
C) Çevre Koruma Derne0inden
D) Atom Enerjisi Komisyonundan
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34. Otoyollara girerken hangi 6eridi

39. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet

kullanmak zorunludur?

ve çekicilere kaç y lda bir muayene
yapt r lmas zorunludur?

A) En sa0 6eridi
B) H zlanma 6eridini
C) Ortadaki 6eridi
D) Yava6lama 6eridini

A) 4
C) 2

40. A2 s n f sürücü belgesine sahip

35. Hangi tür araçlarda emniyet kemeri

sürücüler, kendi s n f d 6 nda, a6a0 dakilerden hangisini kullanabilirler?

bulundurulmas ve kullan lmas zorunlu
de0ildir?
A)
B)
C)
D)

B) 3
D) 1

A) Otobüs
B) Motorlu bisiklet
C) Kamyon
D) Minibüs

Minibüslerde
Otomobillerde
Lâstik Tekerlekli Traktörlerde
Tescilde otomobil gibi i6lem gören
arazi ta6 tlar nda

41. 6 makinesi türünden motorlu ta6 tlar,
hangi s n f sürücü belgesi ile
kullan labilir?

36. Ta6 t yolunun bir 6eridinde en fazla kaç
bisikletli yan yana gidebilir?
A) 2

B) 3

C) 4

A) B
C) D

D) 5

37. Trafi0e ç kan bir araçta tescil belgesi ile

B) C
D) G

42. Ülkemizde, "Uluslar aras Sürücü

birlikte hangisinin bulunmas gerekir?

Belgesi" a6a0 dakilerin hangisi
taraf ndan verilir?

A) Noter sat 6 belgesinin
B) Trafik belgesinin
C) 6letme belgesinin
D) Karayolu uygunluk belgesinin

A)
B)
C)
D)

38. Tescil plâkalar n n nitelikleri ile ilgili

Emniyet Genel Müdürlü0ü
Milli E0itim Bakanl 0
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
Türkiye Trafik Kazalar Yard m Vakf

43. Koltuk ferdî kaza sigortas hakk nda

a6a0 daki bilgilerden hangisi yanl 6t r?

a6a0 da verilen bilgilerden hangisi
do0rudur?

A) Plâkalarda harf ve rakamlardan
sonra ülke kodu belirtilir.
B) Saç, alüminyum ve benzeri
madenlerden yap l rlar.
C) Sakatlara mahsus plâkalar üzerinde
özel i6aretler bulunur.
D) 6 güne kadar geçici plâkalar plâstik
veya kartondan yap labilir.

A) Bütün araçlar için yapt r lmas
zorunludur.
B) Sürücüyü, sürücü yard mc lar n ve
yolcular güvence alt na al r.
C) Yolcular n talep etmesi 6art yla,
i6leten taraf ndan yapt r l r.
D) sterlerse yolcular kendileri yapt r rlar.
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44. Trafik kazas na kar 6an bir sürücü, yara-

48. Tako0raf cihaz n n kullan lmas ndaki

lanmam 6 veya hafif yaral ise, a6a0 dakilerden hangisini yerine getirmek
zorundad r?

ba6l ca amaç nedir?
A) Sürücünün çal 6ma ve dinlenme
süreleriyle yapt 0 h z tespit
etmektir.
B) Sürücünün kat etti0i kilometreyi ve
tüketti0i akaryak t tespit etmektir.
C) Sürücünün çal 6t 0 günleri ve hak
etti0i ücreti tespit etmektir.
D) Sürücünün ta6 d 0 yük miktar n ve
ald 0 paray tespit etmektir.

A) Trafik için tehlike do0urmayacak
6ekilde durmak, reflektörlerle olay
yerini i6aretlemek
B) Yolu hemen trafi0e açmak ve trafi0i
düzenlemek
C) Kaza ile ilgili tespit tutana0 düzenlemek
D) Kazazedeleri hastaneye götürüp
tedavi ettirmek

49. Çevreye bo6alt ld 0 nda bozulma
meydana getirecek maddelere ne ad
verilir?

45. A6a0 dakilerden hangisi trafik kazas nda
aslî kusur say l r?

A) Yan c madde
B) Yak c madde
C) At k
D) Flora

A) Gerekli tedbirleri almadan araç
çekmek
B) Ta6 t giremez i6areti bulunan yola
girmek
C) Araçlara ta6 ma s n r üstünde yük
veya yolcu almak
D) Trafi0e uygun olmayan araçlarla
karayoluna ç kmak

50. nsanlar n d 6 ortamda gürültüden
rahats z olma oranlar hangi gürültü
kayna0 nda daha fazlad r?

46. Maddî hasarl kazalarda taraflar, yetkili-

A) Uçak
C) Sanayi - n6aat

lerin gelmesine gerek görmemeleri
durumunda ne yapmal d rlar?
A) Kaza tespit tutana0 düzenlemelidirler.
B) Kendi sigorta 6irketlerine durumu
bildirmelidirler.
C) Anla6malar n yaz l olarak tespit
etmelidirler.
D) Anla6ma metnini ilgili trafik kurulu6una vermelidirler.

B) Tren
D) Trafik

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

47. Trafik para cezalar ilk 10 gün içinde
ödenmedi0i takdirde, a6a0 dakilerden
hangisi yap l r?
A) %50 gecikme cezas uygulan r.
B) Ceza 2 kat na ç kar l r.
C) lgili araç trafikten men edilir.
D) 3 gün hafif hapis cezas verilir.
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1. Araçlarda kullan lan motor çe6idi

B LG S
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6. Elektronik ate6leme sisteminin

a6a0 dakilerden hangisidir?

avantajlar ndan biri a6a0 dakilerden
hangisidir?

A) D 6tan yanmal
B) Üstten yanmal
C) çten yanmal
D) Alttan yanmal

A) Ya0 tasarrufu sa0lar
B) Yak t tasarrufu sa0lar
C) Su tasarrufu sa0lar
D) Hidrolik tasarrufu sa0lar

2. Motorlar çal 6ma zamanlar na göre

7. Akümülatörün bak m nda a6a0 da-

nas l s n fland r l r?

kilerden hangisi yap lmal d r?

A) ki ve dört zamanl
B) Bir ve üç zamanl
C) ki ve be6 zamanl
D) Bir ve dört zamanl

A) Plakalar n 1 cm üzerine kadar saf su
ile doldurulmal d r.
B) Akümülatörün tamam saf su ile
doldurulmal d r.
C) Plakalar n ortas na kadar saf su ile
doldurulmal d r.
D) Plakalar n 1 cm alt na kadar saf su
ile doldurulmal d r.

3. Buji ile ate6lemeli motorlarda a6a0 daki yak tlardan hangisi kullan l r?
A) Alkol-LPG
B) Gazya0 -LPG
C) Benzin-LPG
D) Motorin-LPG

8. Motor s n nca stop ediyorsa, a6a0 dakilerden hangisine bak l r?
A) Debriyaja
B) Lâstiklerin havas na
C) Karbüratöre
D) Vites kutusuna (6anzuman)

4. Endüksiyon bobininin görevi a6a0 dakilerden hangisidir?

A) Silindirlere ate6leme s ras na göre
ak m göndermek.
B) Akümülatörün voltaj n 15.000 ile
25.000 volt aras nda yükseltmek.
C) Akümülatörün voltaj n 6 ile 12 volt
aras na ç kartmak.
D) Silindirlere ate6leme s ras na göre
ya0 göndermek.

9. Bas nçl olarak ç kan yanm 6 gazlar n
sesini azaltan a6a0 dakilerden
hangisidir?
A) Egzoz supab
B) Emme susturucusu
C) Emme manifoldu
D) Egzoz susturucusu

5. A6a0 dakilerden hangisi distribütörün
bir parças d r?

A) Endüksiyon bobini
B) Konjektör
C) Sigorta
D) Tevzi makaras

10. A6a0 dakilerden hangisi yak t sisteminde yap lan ayarlardan biridir?
A) Buji ayar
B) Rolanti ayar
C) Platin ayar
D) Debriyaj ayar
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11. A6a0 dakilerden hangisi dizel motorlarda
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16. Motor çal 6 rken mar6 yap l rsa a6a0 -

yak t sisteminin bir parças de0ildir?

dakilerden hangisi meydana gelir?

A) Karbüratör
B) Besleme pompas
C) Endüksiyon bobini
D) Is tma bujileri

A) Motor daha h zl döner.
B) Motor daha iyi ya0lama yapar.
C) Motor daha yava6 döner.
D) Mar6 di6lisi zarar görür.

12. A6a0 dakilerden hangisi fazla yak t

17. Motor çal 6 rken ya0 göstergesinde

tüketimine sebep olur ?

herhangi bir anormallik görüldü0ünde
a6a0 dakilerden hangisi yap l r?

A) Yak t borular n n uzunlu0u
B) Ya0 filtresinin t kal olmas
C) Yak t filtresinin t kal olmas
D) Hava filtresinin t kal olmas

A) Motor hemen durdurulur.
B) Motor devri dü6ürülür.
C) Motor rölantide çal 6t r l r.
D) Motor devri yükseltilir.

13. Arac çal 6t r rken 10-15 saniyeden

18. Motorun ya0 yakmas n n sebebi

fazla mar6 yap l rsa ne gibi ar za olur?

a6a0 dakilerden hangisidir?
A) Akümülatör bo6al r.
B) Alternatör yanar.
C) Endüksiyon bobini yanar.
D) Far ampulleri patlar.

A) Kam (eksantrik) a6 nm 6t r.
B) Silindirler a6 nm 6t r.
C) Krank mili a6 nm 6t r.
D) Volan a6 nm 6t r.

14. Mar6a bas ld 0 nda “t k” diye ses gelip

19. Motordaki çal 6an parçalar n temizli0ini

mar6 motoru çal 6t rm yorsa sebebi
a6a0 dakilerden hangisidir?

hangi sistem sa0lar?
A) So0utma
C) Ya0lama

A) Arac n el freni çekiktir.
B) Debriyaj ar zal d r.
C) Akümülatörün kutup ba6lar gev6emi6tir.
D) Yak t içerisinde toz ve pislik vard r.

B) Yak t
D) Ate6leme

20. Motordaki a6 nmalar hangi sistem
önler?
A) So0utma
C) Barj

15. Mar6 yap ld 0 nda arac n motoru rahat
dönüyor fakat çal 6m yorsa a6a0 dakilerden hangisi ar zal d r?
A) Ya0lama sistemi
B) Ate6leme sistemi
C) Barj sistemi
D) Mar6 sistemi

B) Mar6
D) Ya0lama

21. Donmay önlemek için radyatöre ne
ilave edilir?
A) Antifriz
C) Ya0
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B) Eter
D) Asit
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22. Araç çal 6t ktan sonra motor çal 6ma
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27. Fren pedal na bas ld 0 nda, fren

s cakl 0 na gelmiyorsa a6a0 dakilerden
hangisi ar zal olabilir?

lâmbalar ndan biri yanm yorsa sebebi
a6a0 dakilerden hangisidir?

A) Karbüratör
C) Bujiler

A) Yanmayan lâmban n ampulü
ar zalanm 6t r.
B) Fren sisteminde hava vard r.
C) Fren balatalar ya0lanm 6t r.
D) Fren hidroli0i fazlad r.

B) Termostat
D) Jigle

23. Radyatörde suyun azalmas n n sebebi
a6a0 dakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

28. Araçta, sigortalardan biri atm 6 ise

Termostat ar zal d r.
Vantilatör kay 6 s k d r.
Hararet ( s ) göstergesi ar zal d r.
Silindir kapak contas nda kaçak
vard r.

yerine ne tip sigorta tak l r?
A) Ayn büyüklükte sigorta
B) Ayn amperde sigorta
C) Sigara ka0 d sar lm 6 sigorta
D) Tel sar lm 6 sigorta

24. Motor s s n n aniden yükselmesinin
sebebi a6a0 dakilerden hangisidir?

29. Vites de0i6tirirken ses geliyorsa sebebi
a6a0 dakilerden hangisidir?

A) Vantilatör kay 6 kopmu6tur.
B) Vantilatör kay 6 çok gergindir.
C) Distribütör ar zal d r.
D) Bujiler ar zal d r.

A)
B)
C)
D)

Fren pedal na tam bas lmam 6t r.
Gaz pedal na tam bas lmam 6t r.
Jigle dü0mesi çekilmemi6tir.
Debriyaj pedal na tam bas lmam 6t r.

25. Arac n aküsünde su kayb n n fazla
olmas n n sebebi a6a0 dakilerden
hangisidir?

30. Araç hareket halinde iken aya0 n
debriyaj (kavrama) pedal n n üzerinde
devaml durmas halinde a6a0 dakilerden hangisi olur?

A) Karbüratörün ar zal olmas
B) Kondansatörün (meksefe) ar zal
olmas
C) Konjektör (regülatör) ün ar zal
olmas
D) Bujilerin ar zal olmas

A) Araç daha h zl gider.
B) Lâstikler a6 n r.
C) Debriyaj (kavrama) balatas a6 n r.
D) Vites kutusu (6anzuman) a6 n r.

26. Motor çal 6t 0 halde 6arj (ikaz) lâmbas
yan yorsa sebebi a6a0 dakilerden
hangisidir?

31. Araçta yak t tasarrufu sa0lamak için
a6a0 dakilerden hangisi yap l r?

A) Endüksiyon bobini ar zal d r.
B) Mar6 motoru ar zal d r.
C) Akümülatörün suyu fazlad r.
D) Vantilatör kay 6 gev6ektir.

A) Arac n h z na göre uygun viteste
gidilir.
B) Araç, ini6 a6a0 giderken vitesi bo6a
al p konta0 kapat l r.
C) Bir an önce yüksek sürate geçebilmek için gaz verilir.
D) Gaz pedal na s k s k bas l r.
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32. Vites kutusunun bak m yap l rken

37. Fren hidrolik kab ndaki hidrolik ya0 n n

a6a0 dakilerden hangisine bak l r?
A) Antifrizine
C) Asidine

Y

B LG S

seviyesi hangi bak mda kontrol edilir?

B) Ya0 na
D) Elektrolitine

A) Günlük
C) Ayl k

33. Virajlarda arka tekerleklerin farkl

B) Haftal k
D) Alt ayl k

38. So0uk havalarda el freni çekili halde park

h zlarda dönmesini sa0layan sistem
a6a0 dakilerden hangisidir?

edilirse a6a0 daki ar zalardan hangisi
meydana gelir?

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

A)
B)
C)
D)

El freni ya0lan r.
Fren sistemine hava dolar.
Fren hidroli0i azal r.
Fren balatalar donarak kampanaya
yap 6 r.

34. Arac n lâstik havalar normalden fazla
olursa a6a0 dakilerden hangisi
meydana gelir?

39. Yoldan dolay meydana gelen titre6im
ve darbeleri üzerine alan parça a6a0 dakilerden hangisidir?

A) Krank mili bozulur.
B) Arac n enerji kayb fazla olur.
C) Kam mili bozulur.
D) Araçta titremeler olur.

A) Amortisör
C) Rotlar

B) Diferansiyel
D) Rotiller

40. Ön tekerleklerde düzensiz, lâstik

35. Arac n lâstiklerinin havas normalden

a6 nt s n n sebebi a6a0 dakilerden
hangisidir?

az olursa a6a0 dakilerden hangisi
meydana gelir?

A) Amortisörler ar zal d r.
B) Rot ayar bozuktur.
C) Helezon yaylar ar zal d r.
D) Direksiyon bo6lu0u fazlad r.

A) Araçta titreme olur.
B) Krank mili bozulur.
C) Yak t tüketimi fazla olur.
D) Araçta frenleme az olur.

36. Frenleme esnas nda araç bir tarafa
savruluyorsa ar za sebebi a6a0 dakilerden hangisidir?
A) Vites kutusu ayarlar bozuktur.
B) Diferansiyel ayarlar bozuktur.
C) Amortisör ayarlar bozuktur.
D) Fren ayarlar bozuktur.

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 ba ka bir amaçla kullan"lmas" yasakt"r. Bu yasa a uymayanlar, do abilecek
cezaî sorumlulu u ve testlerin haz"rlanmas"ndaki malî külfeti pe inen kabullenmi say"l"r.

BA9LAYINIZ DEN LMEDEN TEST K TAPÇI INI AÇMAYINIZ.

11 N SAN 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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