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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.

5. GRUP

1. Kas t unsuru olmaks z n meydana

5. A6a0 dakilerden hangisi ilk yard m n

gelen, insanlar ve çevreyi olumsuz
yönde etkileyen, ço0unlu0u do0al
kaynakl olan olaylara ne denir?
A) Kaza
C) Harapla6ma

Y

LK YARDIM B LG S
temel kurallar ndan de0ildir?

A) H zl , sakin ve tela6a kap lmadan
yap lmal d r.
B) Kurtar c önce kendini emniyete
almal d r.
C) Kurtar c emin olmad 0 uygulamalardan kaç nmal d r.
D) H z r Acil Servisi gelene kadar hiçbir
uygulama yap lmamal d r.

B) Felâket
D) Y k m

2. A6a0 dakilerden hangisi trafik kazas
de0ildir?
A) Yolda ko6an birinin duran araca
çarpmas
B) Yol kenar na park etmi6 bir araca
motosikletlinin çarpmas
C) Hareket halindeki arac n bir hayvana
çarpmas
D) Bir arac n yol kenar ndaki çöp bidonuna çarpmas

6. A6a0 dakilerden hangisi organ
de0ildir?
A) Kar n
B) Akci0er
C) Mide
D) nce ba0 rsak

3. Trafik kazalar n n önlenmesinde en önemli
unsur a6a0 dakilerden hangisidir?

7. Bütün vücut bölgelerinde faaliyet
gösteren sistem a6a0 dakilerden
hangisidir?

A) Yollar ve kald r mlar düzeltmek
B) Araçlar n bak m ve onar m n yapmak
C) E0itim, dikkatli olmak, kurallara
uymak
D) Ya0murlu ve sisli havalarda trafi0e
ç kmamak

A) Dola6 m
C) Sindirim

B) Solunum
D) Bo6alt m

8. nsan vücudunda bulunan damarlarla
ilgili olarak a6a0 daki özelliklerden
hangisi yanl 6t r?

4. Bir kazazede sa0l k kurulu6una ne
zaman sevk edilir?

A) Atardamarlardaki kan bas nc , toplar
damarlardakinden 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 dokulara
ta6 r.

A) Yak nlar geldikten sonra
B) Hiçbir müdahale yap lmadan önce
C) Kendine gelmesi sa0land ktan sonra
D) Hayatî tehlikelerine kar6 önlem al nd ktan sonra

9. lk yard m çantas nda bulunan malzemelerin ortak özelli0i nedir?
A)
B)
C)
D)
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Ya6am kurtarmada kullan l rlar.
Ayn maddeden yap lm 6lard r.
Tüm aç k yaralara uygulanabilirler.
Say lar araç sürücüsü taraf ndan
belirlenir.
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10. Kaza sonucunda yaral araçta s k 6ma-

14. A6a0 dakilerden hangisi 6ok sonucu

m 6 ise en uygun hangi 6ekilde ç kart lmal d r?

olan ölümün sebeplerindendir?
A) Sindirimdeki yetersizlik sonucu
organ ve dokular n beslenememesi
B) Solunum say s ndaki art 6 sonucu
organ ve dokulara fazla oksijen
gitmesi
C) Dola6 mdaki yetersizlik sonucu
organ ve dokulara kan gitmemesi
D) Sinir sistemindeki faaliyet art 6
sonucu organ ve dokulardaki
faaliyetin artmas

A) Sadece sedye ile
B) Bir ki6i ile hemen
C) Hekim gözetiminde, bir ki6i ile
D) Mümkünse en az üç ki6i ile
dikkatlice

11. Bay lma sonucu bilinci kaybolmu6
insan, soluk yolunun t kanmamas için
hangi pozisyona getirilir?

15. A6a0 dakilerden hangisi bay lma

A) Yan yat 6
B) Yüzükoyun yat 6
C) Yar oturu6
D) S rt üstü yat 6

belirtilerinden de0ildir?
A) Anî bilinç kayb
B) Yüzün k zarmas
C) Kaslar n gev6emesi
D) So0uk terleme

12. Kazazedede, a0 zdan a0 za sunî solunumda verece0imiz hava bas nc n n
yeterlili0ini nas l anlar z?

16. A6a0 dakilerden hangisi koma halinin
nedenlerinden de0ildir?

A) Nab z say s n n azalmas ndan
B) Gö0sünün inip kalkmaya ba6lamas ndan
C) Vücut s s n n sürekli azalmas ndan
D) Yüzünün sararmas ndan

A) Kafa yaralanmalar
B) leri derecede kanamalar
C) Kaburga çatlaklar
D) Zehirlenmeler

13. A0 z-burun çevresi kanamal yaral -

17. Kalp masaj yap lacak olan kazazede

larda solunum durmas söz konusu ise,
a6a0 daki yöntemlerden hangileri
uygulanabilir?

hangi pozisyonda, nas l zemine
yat r l r?

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

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

B) I-II
D) I-II-III

18. Bebeklere kalp masaj dakikada kaç
defa yap lmal d r?
A) 20 - 40
C) 60 - 80
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B) 40 - 60
D) 100 - 120
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19. A6a0 daki organlar n hangisinin yara-

23. K r klarda atel uygulamas ile ilgili ola-

lanmas nda öksürme ile a0 zdan
köpüklü kan gelir?
A) Mide
C) Karaci0er

Y

rak a6a0 dakilerden hangisi yanl 6t r?
A) Aç k k r klarda, küçük kemik k r klar
ç kar ld ktan sonra atel uygulan r.
B) K r k bölgesinin üstünde ve alt nda
kalan eklemler atele al n r.
C) Bi6li0i önlemek için atele al nan
bölge yüksekte tutulur.
D) Köprücük kemi0i k r klar nda atel
kullan lmaz.

B) Akci0er
D) Dalak

20. Yaralanmalarda genel ilk yard m kural
a6a0 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 6ekilde
kazazedeyi nakletmek
D) Yaray sarg bezi ile kapatt ktan
sonra yaral bölge sabit kalacak
6ekilde kazazedeyi nakletmek

24. Köprücük kemi0i k r klar nda kazazedeler hangi pozisyonda hastaneye sevk
edilir?
A) Yan yat 6
B) Oturu6
C) Yüz üstü yat 6
D) S rt üstü yat 6

21. Ba6 ndan yaralanan kazazedeye a6a0 -

25. A6a0 dakilerden hangisi ç k k belirti-

dakilerden hangisi uygulan r?

lerinden de0ildir?

A) Soluk yolu aç k tutularak sevk edilir.
B) Kanama yoksa bir 6ey yapmaya
gerek yoktur.
C) Yaras sar larak uyutulur.
D) Yaral bölgeye s cak pansuman uygulan r.

A) Eklem bölgesinde 6ekil bozuklu0u
B) Eklem hareket ettirildi0inde azalan
a0r
C) Eklemde morarma ve 6i6lik
D) Eklemde hareket k s tl l 0 veya
kayb

22. A6a0 dakilerden hangisi omurga yaralanmas belirtilerindendir?

26. Acil yard m haberle6mesinde iletilecek
mesaj nas l olmal d r?

A) Sürekli haf za kayb
B) Sürekli bulant ve kusma
C) Yaralanma bölgesinin alt taraf nda
felç
D) Öksürme ile aç k renkli, köpüklü
kan n a0 zdan gelmesi

A) Yaz l , sözlü ve hareketli
B) Ayr nt l , detayl ve uzun
C) K sa, öz ve anla6 l r
D) Bifreli ve gizli

27. Çok say da yaral n n oldu0u kazalarda
en son ta6 nmas gereken kazazedeler
a6a0 dakilerden hangisidir?
A) Solunum yolu zehirlenmesi olanlar
B) Bilinci yerinde olmayanlar
C) Aç k kar n yaras olanlar
D) Ayak kemi0i k r k olanlar
-4-
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28. A6a0 dakilerden hangisi yan yat 6
pozisyonunun amaçlar ndan de0ildir?
A) Kazazedenin beynine fazla kan
gitmesini engellemek
B) Kazazedenin a0z ndaki s v lar n
(kusmuk, tükürük vs.) soluk
borusuna kaçmas n engellemek
C) Kazazedenin kula0 ndan gelen
kan n içerde kalmas n engellemek
D) Kazazedenin daha rahat solunum
yapmas n sa0lamak

29. Egzoz gaz na maruz kald 0 için bayg n
durumda bulunan hastaya a6a0 dakilerden hangisi uygulan r?
A) Yo0urt yedirilir.
B) Kusturulur.
C) Aç k havaya ç kar l r.
D) Tuzlu su içirilir.

30. 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

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. A6a0 dakilerden hangisi trafik genel

5.

e0itim plân n haz rlay p uygulamakla
görevlidir?

1

A) Millî E0itim Bakanl 0
B) Ula6t rma Bakanl 0
C) Tar m ve Köyi6leri Bakanl 0
D) Yüksek Ö0retim Kurumu

2

2. Trafikte geçi6 hakk ne demektir?

Bekildeki kav6akta
1 numaral araca
ye6il 6 k yanarken,
2 numaral araca
yanan 6 0 n rengi
nedir?

A) Yan p sönen k rm z
B) Sar
C) K rm z
D) Ye6il

A) Baz özel yollardan yararlanma
hakk d r.
B) Yayalar n ve sürücülerin di0er yaya
ve sürücülere göre, yolu kullanmadaki önceli0idir.
C) Görev s ras nda baz araçlar n trafik
k s tlamalar na ve yasaklamalar na
tâbi olmamalar d r.
D) Otoyollardan yararlanma hakk d r.

6. A6a0 dakilerden hangisi trafik polisinin
görevlerinden biri de0ildir?
A) Trafi0i düzenlemek
B) Kaza tespit tutana0 düzenlemek
C) Sürücüleri denetlemek
D) Trafik levhalar n n yerlerini belirlemek

3. A6a0 daki yollardan hangisine yaya,
hayvan ve motorsuz araçlar n girmesi
yasakt r?
A) Anayola
B) Bölünmü6 karayoluna
C) Tali yola
D) Otoyola

7. A6a0 dakilerden hangisi “daralan
kaplama” i6aretlerinden biri de0ildir?
A)

B)

C)

D)

4. A6a0 daki araçlardan hangisi i6
makinesidir?
A) Kamyon
C) Otobüs

B) Biçerdöver
D) Minibüs
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11. ki yönlü bir yolun tepe üstü kesimin-

Bekildeki trafik
i6areti neyi ifade
eder?

deki yol çizgileri a6a0 dakilerden hangisidir?

A) Takip mesafesinin 70 metreden az
olmayaca0 n
B) H z n 70 kilometreyi geçemeyece0ini
C) 70 metreden sonra yolun daralaca0 n
D) 70 metreden sonra park alan oldu0unu

9. A6a0 dakilerden hangisi kamu hizmeti

C)

D)

ilgili a6a0 daki bilgilerden hangisi do0rudur?
A) Arkadan gelen araçlar n durumuna
göre ani ve h zl hareket etmek
B) Girilecek 6eridin bo6 oldu0u görüldükten sonra i6aret vermek
C) Arkadan gelen araçlar ikaz edip
yava6latmak
D) Girilecek 6erit bo6sa i6aret vermeden geçmek

B)

DUR
C)

B)

12. Tek yönlü yollarda 6erit de0i6tirme ile

yapan ta6 tlar n yolcular n indirip, bindirecekleri yeri gösterir?
A)

A)

D)

13. Uyu6turucu ba0 ml lar için a6a0 dakilerden hangisi söylenemez?
A) Bu ki6ilere sürücü belgesi verilmez.
B) Uyu6turucu kulland klar ndan 6üphelenildi0inde sa0l k muayenesine
tâbi tutulurlar.
C) Uyu6turucu kulland klar tespit edilenlerin sürücü belgeleri süresiz
geri al n r.
D) Sürücü belgeleri geri al nanlar yeniden sürücü yeti6tirme kursuna
al n rlar.

10. A6a0 dakilerden hangisi “otoyol 6erit
kapatma” i6aretidir?
A)

B)

C)

D)

14. Aksine bir i6aret bulunmad kça, yerle6im yerleri içindeki yollarda a6a0 dakilerden hangisinin azamî h z saatte
30 kilometredir?
A) Kamyonun
B) Otobüsün
C) Arazi ta6 t n n
D) Motorlu bisikletin
-7-
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3

2

19. Geçi6 ile ilgili a6a0 daki bilgilerden

Bekildeki yolda
önündeki araca
h zla yakla6an 1 numaral araç sürücüsü a6a0 dakilerden hangisini
yapmal d r?

hangisi yanl 6t r?
A) Geçi6ler sol 6erit kullan larak yap lmal d r.
B) Bir arac geçmekte olan araç geçilemez.
C) Geçi6lerde takip mesafesi dikkate
al nmaz.
D) Geçi6lerde yol çizgilerine dikkat
edilmelidir.

1

A) 2 numaral arac geçmelidir.
B) Geçi6 için 3 numaral arac n geçmesini beklemelidir.
C) H z n azaltarak takip mesafesini
korumal d r.
D) 2 numaral arac uyararak sa0a
yana6mas n istemelidir.

20.
1
2

16. 1- H z azalt l r.
2- 6aret verilir.
3- Dar kavisle dönülür.
4- Yolun sa0 na yana6 l r.

Bekildeki 2 numaral araç sürücüsü ne
yapmal d r?

Sa0a dönmek isteyen sürücü yukar daki i6lemleri hangi s ra ile yapmal d r?
A) 2 - 4 - 1 - 3
C) 4 - 2 - 1 - 3

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.

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

17. Dönel kav6aklarda, geriye dönü6 amac
ta6 mayan sola dönü6lerde a6a0 dakilerden hangisinin yap lmas yanl 6t r?

21.

A) Sola dönü6 lâmbas n n yak lmas
B) Sol 6eride geçilmesi
C) Dar kavisle dönülmesi
D) H z n azalt lmas

18. 1- Geçi6 6eridinde yeteri kadar ilerlemek
2- Sola dönü6 lâmbas ile i6aret vermek
3- Takip mesafesi kadar önceden sol
6eride geçmek
4- Sa0a dönü6 lâmbas ile i6aret vermek

Bekle göre sürücü nas l davranmal d r?
A) Geçi6 hakk n kendi kullanmal d r.
B) Klâkson çal p yayay durdurmal d r.
C) Yayan n yola girmesini önlemelidir.
D) Geçi6 hakk n yayaya vermelidir.

Araç geçme ile ilgili yukar daki davran 6lar hangi s ra ile izlenmelidir?
A) 1 - 2 - 3 - 4
C) 2 - 1 - 3 - 4

B) 2 - 3 - 1 - 4
D) 1 - 4 - 3 - 2
-8-
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22. Bir otobüs, e0imsiz iki yönlü dar yolda

27. Yeterince ayd nlat lmam 6 tünellerde

aksine i6aret yoksa a6a0 dakilerden
hangisine geçi6 kolayl 0 sa0lamal d r?

hangi 6 klar n yak lmas zorunludur?

Y

A) Uza0 gösteren 6 klar n
B) Sis 6 klar n n
C) Acil uyar 6 klar n n
D) Yak n gösteren 6 klar n

A) Kamyonet
B) Kamyon
C) 6 makinesi
D) Lâstik tekerlekli traktör

28. Okul ta6 tlar nda, ö0rencilerin kolayca

23. A6a0 dakilerden hangisi geçi6 üstün-

yeti6ebilece0i camlar ve pencereler
nas l olmal d r?

lü0ü hakk n n kullan lmas n n ko6ullar ndan de0ildir?

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

A) Can ve mal güvenli0ini tehlikeye
sokmamak
B) E s n f sürücü belgesine sahip
olmak
C) Görevli olmak
D) Geçi6 üstünlü0ü hakk na sahip
olmak

29. Zorunlu malî sorumluluk sigorta 6irketlerinin yükümlülükleriyle ilgili a6a0 daki bilgilerden hangisi do0rudur?

24. Hemzemin geçitte a6a0 dakilerden

A) Kaza yapan araçlar n zararlar kendi
sigorta 6irketleri taraf ndan ödenir.
B) Sahibi taraf ndan kullan lmayan
araçlar n, verdi0i zararlar ödenmez.
C) Verilen zarar n tamam n ödemekle
yükümlüdürler.
D) Teminat miktar içinde di0er araç ve
ki6ilere verilen zararlar kar6 lar.

hangisinin yap lmas yasakt r?
A) H z n azalt lmas
B) Bariyer kapal ise durulmas
C) Öndeki arac n geçilmesi
D) Bariyer aç k ise dikkatli geçilmesi

25. A6a0 daki yerlerden hangisinde durak-

30. A0 r hasarl veya ölümlü trafik kaza-

lama yasak de0ildir?

lar na kar 6an sürücülerin a6a0 dakilerden hangisini yapmas yasakt r?

A) Yaya ve okul geçitlerinde
B) Tepe üstlerine yak n yerlerde
C) Dönemeçlerde
D) Banketlerde

A) Olay en k sa zamanda yetkililere
bildirmesi
B) Kazaya kar 6an arac ta6 t yolu
d 6 na çekmesi
C) stenildi0i takdirde gerekli bilgi ve
belgeleri kar6 tarafa vermesi
D) Trafik güvenli0i için 6 kl yans t c
cihazlar koymas

26. Park etmede a6a0 dakilerden hangisinin yap lmas na gerek yoktur?
A) Motorun durdurulmas na
B) El freninin çekilmesine
C) Park lâmbas n n yak lmas na
D) Yol e0imli ise uygun vitese tak lmas na
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31.

36. Trafik suçunun i6lendi0i tarihten geriye

Bekildeki
park etmi6
arac n hangi
taraf nda
duraklama
yap lamaz?

do0ru bir y l içinde, ikinci defa 100 ceza
puan n dolduranlar n sürücü belgeleri,
kaç ay için geri al n r?
A) 2
C) 4

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

B) 3
D) 6

37. A6a0 dakilerden hangisi trafik kazas nda asli kusur say l r?
A) Gerekli tedbirleri almadan araç
çekmek
B) Araçlara ta6 ma s n r üstünde yük
veya yolcu almak
C) Giri6i olmayan yol i6areti bulunan
yola girmek
D) Trafi0e uygun olmayan araçlarla
karayoluna ç kmak

32. Bir araç, muayene süresi dolmam 6

olsa bile, a6a0 daki hâllerin hangisinden dolay özel muayeneye sevk edilir?

A) Kazaya kar 6mas sonucunda yetkili
zab taca gerekli görülmesi hâlinde
B) Sürücüsü veya i6leticisinin de0i6mesi hâlinde
C) Sat 6 veya devir sonucu sahibinin
de0i6mesi hâlinde
D) Sigorta süresinin bitmesi hâlinde

38. A6a0 dakilerden hangisi yolcu indirme ve
bindirme kurallar aç s ndan yanl 6t r?

33. Özel tertibatl olarak imal edilmi6 ve

A) Yolcular n sa0dan indirilip bindirilmesi
B) Kap lar n kapanmas n beklemeden
harekete geçilmesi
C) Arac n sa0 taraf n kontrol ettikten
sonra kap n n aç lmas
D) Yolcular n soldan inip binmelerine
izin verilmemesi

donat lm 6, motosiklet veya otomobil
türünden araçlar kullanacak hasta ve
sakatlar hangi s n f sürücü belgesine
sahip olmal d r?
A) H

B) G

C) F

D) A1

34. Motorlu araçlar n, a6a0 daki hâllerin

39. Tepe üstüne yak n yerde veya döne-

hangisinde karayolunda sürülmesi
yasakt r?

meçte ar zalanan arac n ön ve arkas na
konulacak yans t c , di0er sürücüler
taraf ndan en az kaç metre mesafeden
görülebilmelidir?

A) Sürülecek araç ba6kas na ait ise
B) Kasko sigortas yapt r lmam 6 ise
C) Sürücü belgesi, sürülecek arac n
cinsine uygun de0il ise
D) Arac n bak m süresi geçmi6 ise

A) 60
C) 125

B) 100
D) 150

40. Ar zal araçlar n karayolunda çekilmesi

35. Trafi0e ç kan bir araçta tescil belgesi

s ras nda ba0lant gereci olarak a6a0 dakilerden hangisi kullan l r?

ile birlikte hangisinin bulunmas
gerekir?

A) Dayan kl plâstik çubuk
B) Çelik çubuk veya zincir
C) Kendir veya kenevirden yap lm 6
halat
D) Naylon halat

A) Noter sat 6 belgesinin
B) Trafik belgesinin
C) 6letme belgesinin
D) Karayolu uygunluk belgesinin
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41. Görevli ki6i veya 6 kl trafik cihaz

46. Dar ve trafi0in yo0un oldu0u ta6 t yo-

bulunmayan ancak di0er bir trafik i6areti ile belirlenmi6 yaya ve okul geçitlerine yakla6an sürücülerin a6a0 dakilerden hangisini yapmalar yanl 6t r?

lunda yava6 seyreden sürücü kendisini
geçmek isteyen di0er sürücülere nas l
davranmak zorundad r?
A) Arac n n h z n art rmak
B) Hemen yava6lay p oldu0u yerde
durmak
C) H z n azalt p seyrine devam etmek
D) Sa0a yana6mak, gerekirse durmak

A) Okul geçidi görevlisinin talimatlar na
uymalar
B) Yayalara ilk geçi6 hakk n vermeleri
C) Yayalar ikaz ederek geçmeleri
D) Yava6lamalar

47. Engel i6areti, a6a0 dakilerden hangi-

42. Karayollar nda trafi0e ç kar lacak araç-

sinde bulundurulmas mecburi gereçlerden de0ildir?

lar n yüklü veya yüksüz olarak azamî
geni6likleri kaç metredir?
A) 2,25
C) 2,75

Y

TRAF K VE ÇEVRE B LG S

A) Otomobil
C) Çekici

B) 2,55
D) 2,85

B) Kamyon
D) Otobüs

48. Araç kornalar n n kullan m ile ilgili
a6a0 dakilerden hangisi yanl 6t r?

43. Tehlikeli madde ta6 yan araçlarda
yang n söndürme cihaz n n en az kaç
adet ve her birinin kaç kilogram olmas
zorunludur?
A)
B)
C)
D)

Adet
3
2
3
2

A) Rahats z etmeyecek 6ekilde kullan lmas
B) Uyar amac d 6 nda kullan lmas
C) Korkutmadan uyarmas
D) Ses tonunun sabit olmas

Kilograml k
2
12
6
6

49. Piknik alanlar nda a6a0 dakilerden hangisinin yap lmas uygundur?
A) At klar n yak lmas
B) Araç y kanmas
C) Gürültü yap lmas
D) At klar n toplanmas

44. Otoyollarda aksine bir i6aret yoksa
asgari h z saatte kaç kilometredir?
A) 30
C) 60

B) 40
D) 120

50. A6a0 dakilerden hangisi çevre kirlili0ini
önleme aç s ndan olumlu bir davran 6t r?

45. Otomobil ve tescilde otomobil gibi

A) Uygun vitesle seyredilmesi
B) Araca a6 r yük ve yolcu al nmas
C) Arac n gereksiz yere rölantide çal 6t r lmas
D) Arac n normalden dü6ük motor devriyle sürülmesi

i6lem gören arazi ta6 tlar ile minibüslerin ön koltu0unda kaç ya6 ndan
küçük çocuklar n ta6 nmas yasakt r?
A) 10
C) 12

B) 11
D) 13

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. Araçlarda kullan lan motor çe6idi a6a-

B LG S

Y

6. Motor çal 6mazken kontak anahtar

0 dakilerden hangisidir?

ate6leme durumunda aç k unutuldu0unda ate6leme sisteminde a6a0 dakilerden hangisi meydana gelir?

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

A) Regülatör yanar.
B) Bujiler yanar.
C) Fla6ör yanar.
D) Platin yanar.

2. A6a0 dakilerden hangisi motorun parçalar ndand r?

7. Seyir halindeki benzin motorlu bir araç,

A) Sekman
B) Diferansiyel kapa0
C) Amortisör
D) Jant

su birikintisine girip slanarak stop
ederse a6a0 dakilerden hangisi
yap lmal d r?
A) Ate6leme sisteminin parçalar kurulanarak çal 6t r lmal
B) Hemen iterek çal 6t r lmal
C) Hemen takviye yap larak çal 6t r lmal
D) Arka arkaya mar6 yap larak çal 6t r lmal

3. Dört zamanl dizel motorunda emme
zaman nda silindirlere hangisi emilir?
A) Kar 6 m
C) Hava

B) Motorin
D) Benzin

8. Benzinli motorlarda yak t pompas n n

4. Bujilere ate6leme s ras na göre ak m

görevi a6a0 dakilerden hangisidir?

da0 tan parça a6a0 dakilerden hangisidir?
A) Distribütör
C) Konjektör

A) Karbüratörden emme manifolduna
yak t pompalamak
B) Depodan karbüratöre yak t pompalamak
C) Karbüratörden silindirlere yak t
pompalamak
D) Silindirlerden karbüratöre yak t
pompalamak

B) Karbüratör
D) Akümülatör

5. Akümülatörün bak m nda a6a0 dakilerden hangisi yap l r?
A) Akümülatörün suyu bo6alt l p
ya0lan r.
B) Akümülatörün kutup ba6lar n n
oksitleri temizlenir.
C) Akümülatörün plakalar temizlenir.
D) Akümülatörün suyu bo6alt l p içi
temizlenir.

9. Araç kullan rken yak t tasarrufu sa0lamak için a6a0 dakilerden hangisi
yap l r?
A) Ya0 filtresi temizlenir.
B) Benzin filtresi temizlenir.
C) Hava filtresi temizlenir.
D) Radyatör temizlenir.
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10. Bas nçl olarak ç kan yanm 6 gazlar n

15. Mar6 yap ld 0 nda arac n motoru rahat

sesini azaltan a6a0 dakilerden hangisidir?

dönüyor fakat çal 6m yorsa a6a0 dakilerden hangisi ar zal d r?

A) Egzoz susturucusu
B) Emme susturucusu
C) Emme manifoldu
D) Egzoz supab

A) Yak t sistemi
B) Barj sistemi
C) Mar6 sistemi
D) Ya0lama sistemi

11. Silindir içerisinde s k 6t r lm 6 havan n

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

üzerine mazotu püskürten parça a6a0 dakilerden hangisidir?

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

A) Besleme pompas
B) Buji
C) Enjeksiyon pompas
D) Enjektör

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

12. Dizel motorlar nda yak t filtresi de0i6-

17. Karterin görevi a6a0 dakilerden hangi-

tirilince a6a0 dakilerden hangisi
yap l r?

sidir?
A) So0utma sistemi suyuna depoluk
eder.
B) Motor ya0lama ya0 na depoluk eder.
C) Vites di6lilerine muhafazal k eder.
D) Kavramaya muhafazal k eder.

A) Depoya yeni yak t konulur
B) Yak t sisteminin havas al n r
C) Karbüratöre yak t konulur
D) Hava filtresi de0i6tirilir

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

18. Araçta, motor ya0 n n kontrolünü

fazla mar6 yap l rsa ne gibi ar za olur?

yaparken a6a0 dakilerden hangisine
dikkat edilir?

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

A) Arac n ön taraf n n kalk k olmas na
B) Arac n arka taraf n n kalk k olmas na
C) Arac n düz zeminde olmas na
D) Arac n yan taraf na e0ik olmas na

14. Motor çal 6 rken mar6 yap l rsa a6a0 dakilerden hangisi meydana gelir?

19. Araçta, egzozdan siyah duman ç kmas n n sebebi a6a0 dakilerden hangisidir?

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

A) Motor ya0 nda su vard r.
B) Motor ya0 yak yordur.
C) Yak tta su vard r.
D) Motor fazla benzin yak yordur.
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20. Motor çal 6 rken ya0 göstergesinde

Y

B LG S

26. Motor çal 6 rken 6arj ikaz lâmbas

herhangi bir anormallik görüldü0ünde
a6a0 dakilerden hangisi yap l r?

yan yorsa sebebi a6a0 dakilerden
hangisidir?

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

A) Mar6 motoru ar zal d r.
B) Alternatör ar zal d r.
C) Far ampulleri yanm 6t r.
D) Fan motoru ar zal d r.

21. Vantilatör kay 6 kopmu6 ise a6a0 daki

27. Farlar n bak m yap l rken a6a0 dakiler-

ar zalardan hangisi meydana gelir?

den hangisi yap l r?

A) Karbüratör görevini yapmaz.
B) Supaplar görevini yapmaz.
C) Devirdaim (su) pompas görevini
yapmaz.
D) Kam (Eksantrik) mili görevini yapmaz.

A) Far ampulleri daha güçlü ampullerle
de0i6tirilir.
B) Far ampulleri ya0lan r.
C) Far ayar yap l r.
D) Far ampulleri hidrolik ya0 ile temizlenir.

22. Radyatöre konulacak su peteklerin

28. Arac n uzun farlar yak ld 0 nda gös-

neresinde olmal d r?
A) Ortas nda
C) Hizas nda

terge panelinde hangi renk lâmba
yanar?

B) Üzerinde
D) Alt nda

A) Mavi
C) K rm z

B) Sar
D) Siyah

23. Donmay önlemek için radyatöre ne
ilave edilir?
A) Asit
C) Ya0

29. A6a0 dakilerden hangisi kavrama
sisteminin eleman d r?

B) Eter
D) Antifriz

A) Tekerlek
C) Baft

B) Piston
D) Volan

24. Fan so0utuculu bir araçta, motor hararet yap yorsa muhtemel ar za a6a0 dakilerden hangisidir?

30. Kavrama (debriyaj) sistemi arac n
neresinde bulunur?

A) Yak t sistemi ar zal d r.
B) Barj sistemi ar zal d r.
C) Fan motoru elektrik ba0lant s ç km 6t r.
D) Ate6leme sistemi ar zal d r.

A) Krank mili ile volan aras nda
B) Volan ile vites kutusu aras nda
C) Diferansiyel ile tekerlekler aras nda
D) Vites kutusu ile 6aft aras nda

25. Akümülatörü 6arj eden (dolduran)
parça a6a0 dakilerden hangisidir?
A) Mar6 motoru
C) Endüksiyon bobini

B) Distribütör
D) Alternatör
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31. Araçta yak t tasarrufu sa0lamak için

37. Fren yap l nca arac n h z azalm yorsa

a6a0 dakilerden hangisi yap l r?

ar za a6a0 dakilerden hangisidir?

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

A) Diferansiyel ar zal d r.
B) Akslar ar zal d r.
C) Hidrolik kalmam 6t r.
D) Kavrama kaç r yordur.

38. Araç çal 6t r l p hareket ettirilmek istenildi0inde rahat harekete geçmiyor,
zorlan yorsa sebebi a6a0 dakilerden
hangisidir?

32. Aktarma organlar ndan hangisi, araca
geri hareket yetene0i kazand r r?
A) Vites kutusu
C) Diferansiyel

A) El freni çekilidir.
B) Jigle dü0mesi çekilidir.
C) Lâstiklerin havas fazlad r.
D) Motor ya0 eksilmi6tir.

B) Baft mili
D) Kavrama

33. Bafttan alm 6 oldu0u hareketi 90 derece çevirip akslara gönderen parça
a6a0 dakilerden hangisidir?
A) Krank mili
C) Diferansiyel

39. Ön tekerleklerde düzensiz lâstik a6 nt s n n sebebi a6a0 dakilerden hangisidir?

B) Kavrama
D) Makaslar

A) Rölanti ayar bozuktur
B) Buji ayar bozuktur
C) Avans ayar bozuktur
D) Rot ayar bozuktur

34. A6a0 dakilerden hangisi balanss z bir
tekerle0in etkilerindendir?
A) Direksiyonun hafiflemesi
B) Direksiyonda ve araçta titre6im
C) Direksiyon zorlu0u
D) Virajlarda savrulma art 6

40. Yeni bir araçta rodaj zaman doluncaya
kadar a6a0 dakilerden hangisinin
yap lmas do0rudur?
A) Fazla sürat yap l r.
B) Rölantide gidilir.
C) Fazla sürat yap lmaz.
D) Ani fren yap l r.

35. Araba lasti0i de0i6tirilmesinde, kriko
ile kald r lmas durumunda a6a0 dakilerden hangisi yap l r?
A) El freni b rak l r.
B) Vites bo6a al n r.
C) Debriyaja bas l r.
D) El freni çekilir.

TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.

36. A6a0 daki parçalardan hangisi fren
sisteminin bir parças d r?
A) Kampana
C) Kavrama

B) Volan
D) Aks
-15-

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 E4itim Bakanl'4' E4itim Teknolojileri Genel Müdürlü4ünün yaz'l' izni olmadan kopya
edilmesi, foto4raflar'n'n çekilmesi, bilgisayar ortam'na al'nmas', herhangi bir yolla ço4alt'lmas',
yay'mlanmas' veya ba:ka bir amaçla kullan'lmas' yasakt'r. Bu yasa4a uymayanlar, do4abilecek
cezaî sorumlulu4u ve testlerin haz'rlanmas'ndaki malî külfeti pe:inen kabullenmi: say'l'r.

BA<LAYINIZ DEN LMEDEN TEST K TAPÇI INI AÇMAYINIZ.
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