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K TAPÇIK TÜRÜ

Y
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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.
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Y
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1. K r klar neden sabitlenmelidir?

6. Bayg n durumdaki ki/iye a/a, dakilerden hangisi uygulan r?

A) K r k kemik uçlar n n organlara zarar
vermesini engellemek için
B) K r k bölgesinin daha rahat hareket
ettirilmesi için
C) K r k uçlar n n kana kar / p kalbe
gitmesini engellemek için
D) Ü/ümeyi engellemek için

A) Tokat atma
B) S cak içecek verme
C) Duyu organlar n uyarma
D) Vücut s cakl , n dü/ürme

7. A/a, dakilerin hangisinde olu/an k r klar felce neden olabilir?

2. Egzoz gaz zehirlenmesi hangi yolla
olur?

A) Kaburgada
C) Bacakta

A) Bo/alt m yolu ile
B) Dola/ m yolu ile
C) Sindirim yolu ile
D) Solunum yolu ile

B) Omurgada
D) El bile,inde

8. En hafif olup, iz b rakmayan yan klar
a/a, dakilerden hangisidir?
A) Birinci derece yan klar
B) kinci derece yan klar
C) Üçüncü derece yan klar
D) kinci ve üçüncü derece yan klar

3. Ön kol kemi,i k r klar nda, atelle tespit
i/leminde ön kol, boyna nas l as l r?
A) Kol ile 90 derecelik aç yapacak
/ekilde
B) Kol ile 45 derecelik aç yapacak
/ekilde
C) Parmak uçlar yukar bakacak
/ekilde
D) Boyundan yukar olacak /ekilde

9. Yan k bölgesinin s cakl , n azaltmak
için a/a, dakilerden hangisi yap l r?
A) Hastaya ate/ dü/ürücü ilaç verilir.
B) Yan k yere so,uk su veya buz tatbik
edilir.
C) Hasta önce so,uk, sonra s cak
suyla banyo yapt r l r.
D) Yan k yere kolonya sürülür.

4. Omurga yaralanmalar nda yaral sedyede nas l sevk edilir?
A) Oturtularak
B) Yan yat r larak
C) S rt üstü yat r larak
D) Yüz üstü yat r larak

10. A/a, dakilerden hangisi ç k , n tan m d r?
A) Eklem ba,lar n n kopmas
B) Eklem ba,lar ve yüzeylerinin zedelenmesi
C) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayr lmas
D) Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi

5. A/a, dakilerden hangisi bay lman n belirtilerindendir?
A) Solunumun derin olmas
B) Deride kuruluk
C) A/ r hareketlenme
D) Yüzün sararmas
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11. A/a, dakilerden hangisinde, vakit kay-

16. A/a, dakilerden hangisi, trafik kaza-

betmeden suni solunum ve gerekiyorsa
kalp masaj yap lmaya ba/lanmal d r?

lar nda etkili olan çevre faktörlerinden de,ildir?

A) Suda bo,ulmada
B) S cak çarpmas nda
C) G da zehirlenmesinde
D) Kaburga kemiklerinin k r lmas nda

A) Yolun bak ms z olu/u
B) Kald r mlar n yetersizli,i
C) Uyar i/aretlerinin yetersizli,i
D) Eski ve yetersiz araçlar n kullan lmas

12. Ba/ yaralanmalar sebebiyle bay ld k-

17. Kazalara en çok a/a, dakilerden han-

tan bir süre sonra kendine gelen yaral ya a/a, dakilerden hangisi uygulan r?

gisi neden olur?
A) Çevre /artlar
C) nsanlar

A) Normal faaliyetini sürdürmesine izin
verilir.
B) Ba/ s cak su ile y kan r.
C) Bulant önleyici ve a,r kesici ilaç
verilir.
D) En az 12-24 saat süre ile hekim
kontrolünde tutulur.

B) klim /artlar
D) Araçlar

18. Yaral y araçtan ç kar rken a/a, dakilerden hangisine dikkat edilir?
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

13. A/a, dakilerden hangisi aç k yaralarda
yap labilecek genel uygulamalardand r?
A) So,uk su içirmek
B) Kanama varsa /oka kar/ önlem
almak
C) Yaraya merhem sürmek
D) Yaral bölge altta kalacak /ekilde
yat rmak

19. A/a, dakilerden hangisi /oka neden
olan faktörlerdendir?
A) Alkol alma
C) A/ r kanama

B) Fazla uyuma
D) A/ r gürültü

14. T bbi yard m haberle/mesinde iletilecek mesaj nas l olmal d r?

20. Kaza yerinde yaral n n araçtan ç kar lmas nda ilk a/ama a/a, dakilerden
hangisidir?

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

A) Motorun durdurulup arac n sabitlenmesi
B) Yaral n n araçtan ç kar labilece,i
ç k / yerlerinin sa,lanmas
C) Arac n kap lar n n aç lmaya çal / lmas
D) Yaral y ta/ mak için sedye getirilmesi

15. Trafik kazas gördü,ünde gerekli tedbirleri almayan sürücüye a/a, dakilerden hangisi uygulan r?
A) Hapis cezas
B) Para ve ceza puan
C) Sürücü belgesinin geri al nmas
D) Trafikten men cezas
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21. Bok pozisyonunda hastan n ayaklar n n

26. A/a, dakilerden hangisi solunum

yukar ya kald r lmas n n amac nedir?

durmas belirtilerindendir?

A) Sindirime yard mc olmak
B) Solunumun düzenli olmas n sa,lamak
C) Vücut s cakl , n dü/ürmek
D) Beyne yeterince kan gitmesini sa,lamak

A) Nefes al p vermenin h zlanmas
B) Gö,üs hareketlerinin olmamas
C) Kalp at / n n h zlanmas
D) Göz bebeklerinin küçülmesi

27. Kendili,inden meydana gelen burun
yapacak ki/ide bulunmal d r?

kanamas nda, hastaya hangi pozisyon
verilir?

I- Her zaman tedbirli olmak
II- So,ukkanl l , n koruyabilmek
III- Emin olmad , uygulamalardan kaç nmak

A) S rt üstü yat r l r.
B) Yüz üstü yat r l r.
C) Oturtulur.
D) Yan yat r l r.

22. A/a, dakilerden hangileri ilk yard m

A) I - II
C) II - III

B) I – III
D) I - II - III

28. Ani olarak hastalanan veya kazaya u,rayan kimseye, t bbi tedavisi yap l ncaya kadar, an nda ve olay yerinde,
çevre imkânlar ndan yararlan larak
yap lan geçici müdahaleye ne denir?

23. Güne/ çarpmas nda, hastaya a/a, daki
uygulamalardan hangisi yap l r?

A) Rehabilitasyon
C) Muayene

A) S cak içecekler verilir.
B) Vücudu serinletilir.
C) S cak du/ yapt r l r.
D) Üstü örtülerek terlemesi sa,lan r.

B) Fizik tedavi
D) lk yard m

29. A/a, dakilerden hangisi ilk yard m n
amaçlar ndan biridir?

24. A/a, dakilerden hangisi gö,üs bo/lu-

A) Canl l , n korunmas ve sürdürülmesini sa,lamak
B) Salg n hastal klar n yay lmalar n
önlemek
C) nsanlar n hasta olduklar dönemi
rahat geçirmelerini sa,lamak
D) Vücut sistemlerinin daha rahat çal /malar n sa,lamak

,unda bulunan organlardand r?
A) Böbrek
C) Kalp

B) Mide
D) Karaci,er

25. A/a, dakilerden hangisinin kaza an nda
k r lmas hâlinde, akci,erlere batarak
zarar verme ihtimali daha fazlad r?

30. Kaza yerine ula/an kurtar c n n ilk
olarak yapmas gereken nedir?

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

A) Yaral lar n belirlemesi
B) Kazay yetkililere haber vermesi
C) Kendinin ve yaral lar n güvenli,ini
sa,lamas
D) Yaral lar n araçtan ç kar lmas
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. A/a, dakilerin hangisinde yaya yoluna

Y

5. A/a, dakilerin hangisinde sürücü

park edilebilir?

geriye gidebilir?

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

A) Ba,lant yollar nda
B) ki yönlü dar yollarda geçi/ kolayl ,
sa,lamada
C) Eri/me kontrollü kara yolunda
D) Tek yönlü yollarda duraklama ve
park etme d / nda

2. A/a, dakilerden hangisinin yap lmas

6. Aksine bir i/aret yoksa, e,imsiz iki

yasak de,ildir?

yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu
ta/ t n kar/ la/malar hâlinde, hangisi
di,erine yol vermelidir?

A) Araçla, sürücü ve yayalar korkutmak
B) Seyir s ras nda el kald ran ki/ileri
araca almak
C) Araçta biriken çöpleri yola atmak
D) Yayalara, su, çamur ve benzeri maddeleri s çratmak

A) Motorlu ta/ t sürücüsü, motorsuz
ta/ ta
B) Beridi daralm / olan, di,erine
C) Trafik yo,unlu,u az olan yöndeki
ta/ t di,erine
D) Motorsuz ta/ t sürücüsü, motorlu
ta/ ta

3. A/a, dakilerden hangisi ar zal bir
arac çekerken dikkat edilmesi gereken
kurallardan biridir?

7. Sürücüler, yolcu indirip bindirirken

A) Çekilen arac n sürücü yönetiminde
olmas
B) Her iki arac n ta/ ma s n rlar n n e/it
olmas
C) Her iki arac n yüklü olmas
D) Çekilen arac n yüklü, çeken arac n
bo/ olmas

a/a, daki kurallardan hangisine uymak
zorundad rlar?
A) Yolcular soldan indirip bindirmek
B) Kap lar n kapanmas n beklemeden
hareket etmek
C) Yolcular sa,dan indirip bindirmek
D) Yol ve trafik müsait ise arac n her iki
taraf ndan yolcu indirip bindirmek

4. Geceleyin öndeki arac yak ndan takip
ederken hangi / klar yakmak zorunludur?

8. Geçi/ üstünlü,ü hakk hangi hâllerde
kullan lamaz?

A) Park / klar n
B) Sis / klar n
C) Yak n gösteren / klar
D) Uza, gösteren / klar

A) Yollar n buzlu ve kaygan olmas
hâlinde
B) Görev hâli d / nda
C) Trafi,in yo,un oldu,u kara yollar nda
D) Behirler aras kara yollar nda
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9. A/a, dakilerden hangisi durmaya

13. Aksine bir i/aret bulunmad kça, oto-

örnektir?

yolda minibüs, kamyonet ve kamyonlar
için azami h z saatte kaç kilometredir?

A) K rm z / kta beklemek
B) Park etmek
C) Yük bo/altmak
D) Yolcu indirmek ve bindirmek

A) 60
C) 80

B) 70
D) 90

14. Kollar nda üç yuvarlakl sar bant bulu-

10.

nan ve beyaz baston ta/ yan yayay
ta/ t yolunda gören sürücü nas l hareket etmelidir?
2

A) Etkili /ekilde korna çalmal d r.
B) Durup, gerekti,inde yayaya yard mc
olmal d r.
C) Yayay korkutmadan yan ndan h zla
geçmelidir.
D) Etkili fren yap p, yayan n dikkatini
çekmelidir.

1
Bekildeki 1 numaral araç sürücüsü ne
yapmal d r?
A) Geçi/ hakk n kendi kullanmal d r.
B) Korna çal p 2 numaral arac durdurmal d r.
C) H z n art rarak kav/a,a önce girmelidir.
D) 2 numaral araca yol vermelidir.

15. A/a, dakilerden hangisi kara yollar nda yük ta/ mak amac yla al n r?
A) Ticari ta/ t kullanma belgesi
B) Zorunlu trafik sigorta belgesi
C) Tescil belgesi
D) Sürücü belgesi

11. E,imli iki yönlü dar yollarda kar/ la/an
araçlar için a/a, dakilerden hangisi
do,rudur?

16. ki yönlü kara yolunda kar/ ya geçecek
yayalar n a/a, dakilerden hangisini
yapmas yanl /t r?

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

A) Yaya geçidini kullanmas
B) Alt ve üst geçitleri kullanmas
C) Önce sa, sonra sol taraf n kontrol
etmesi
D) En k sa do,rultuda ve en k sa
zamanda geçmesi

12. Kontrolsüz demir yolu geçidine yakla/an
sürücüler nas l hareket etmelidirler?

17. Otoyoldan ç karken hangi /eridin kullan lmas zorunludur?

A) Uygun mesafede mutlaka durmal d rlar.
B) Demir yolu tek hatl ise h zl bir
/ekilde geçmelidirler.
C) Demir yolu çok hatl ise yava/ ve
dikkatli geçmelidirler.
D) H zlar n art rarak geçmelidirler.

A) T rmanma /eridinin
B) Yava/lama /eridinin
C) H zlanma /eridinin
D) Orta /eridin
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18. Okul ta/ tlar n n arkas ndaki “DUR” i/a-

Y

23. Muayene süresi dolmam / araç, a/a, -

retinin yand , n gören di,er sürücüler
nas l hareket etmelidirler?

daki hâllerin hangisinden dolay özel
muayeneye sevk edilir?

A) H zlar n art rarak uzakla/mal d rlar.
B) Dikkatli ve yava/ geçmelidirler.
C) Di,er sürücüleri / kl ve sesli i/aretlerle uyarmal d rlar.
D) “DUR” i/areti sönünceye kadar, okul
ta/ t n geçmemelidirler.

A) Sat / veya devir sonucu sahibinin
de,i/mesi hâlinde
B) Sürücüsü veya i/leticisinin de,i/mesi hâlinde
C) Kazaya kar /mas sonucunda yetkili
görevlice gerekli görülmesi hâlinde
D) Bak m veya onar mdan geçirilmesi
hâlinde

19. "E" s n f sürücü belgesine sahip
olanlar, hangisinde verilen araçlar
sürebilirler?

24. I/ ks z kav/aklarda sola dönmek isteyen bir sürücü a/a, dakilerden hangisini yapmal d r?

A) Otomobil, motosiklet, traktör
B) Kamyon, motorlu bisiklet, çekici
C) Kamyon, otobüs, kamyonet
D) / makinesi, çekici, minibüs

A) Yolun sa, na yana/mal d r.
B) Sa,dan gelen araca yol vermelidir.
C) Arkadan gelen araca yol vermelidir.
D) Kar/ ya geçecek yayalar uyararak
geçmelerini engellemelidir.

20. Trafi,e ç kacak araçta a/a, dakilerin
hangisinde verilenlerin bulundurulmas
zorunludur?

25. Araçlar n sa,a dönü/leri ile ilgili

A) Gümrük giri/ belgesi ve tescil
plakas
B) Araç i/letme belgesi ve tescil
plakas
C) malat belgesi ve araç tadilat belgesi
D) Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil
plakas

a/a, da verilen bilgilerden hangisi
yanl /t r?
A) H z azalt l r.
B) Sa,a dönü/ lambas yak l r.
C) Geni/ kavisle dönülür.
D) Sa, /eride geçilir.

21. A/a, dakilerden hangisi ta/ tlar n çev-

26. A/a, dakilerden hangisi trafik kaza-

reyi kirletme nedenlerinden de,ildir?

lar nda asli kusur sebebi say l r?

A) Temiz olmayan yak t kullan lmas
B) Bak m yap lmam / araçlarla trafi,e
ç k lmas
C) Gereksiz olarak trafi,e ç k lmas
D) Park etme s ras nda araçlar n çal /t r lmas

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

22. A/a, dakilerden hangisinin ta/ tta bulunmas yak t ve zaman tasarrufunda
fayda sa,lar?
A) Harita ve kroki
C) Reflektör

B) Stepne
D) Yang n tüpü
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27. Araçlardaki susturucu ve ses giderici

31. Bekildeki trafik

parçalar için a/a, dakilerden hangisi
söylenebilir?

i/areti a/a, dakilerden hangisine yakla/ ld , n bildirir?

A) K / aylar nda yak ttan tasarruf sa,lar.
B) Motor hararet yapt , nda ç kar lmas
uygundur.
C) Yaz aylar nda kullan lmas motora
zarar verir.
D) Araçlardan kesinlikle ç kar lmaz.

A) Alt veya üst geçitlere
B) Okul geçidine
C) Gençlik kamp na
D) Yürüyü/ yoluna

32. A/a, dakilerden hangileri gabari ile

28. Arkas ndaki arac n geçme uyar s n

ilgilidir?

alan araç sürücüsünün a/a, dakilerden
hangisini yapmas yanl /t r?
A) Daha erken davranarak önündeki
arac geçmeye ba/lamas
B) Arac n izledi,i /eridin sa, ndan
sürmesi
C) Önünde araç varsa takip mesafesini
art rmas
D) Uzunu gösteren lambalar yan yorsa,
k sa lambalar yakmas

1

2

A) 1 - 2
C) 2 - 3

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

33. Bekildeki trafik
i/aretini gören sürücü
a/a, dakilerden hangisini yapmal d r?

29. A/a, dakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri al nmas n n sebeplerinden
biridir?
A) Sürücünün 65 ya/ n doldurmu/
olmas
B) Sürücü belgesinin hile ile al nm /
oldu,unun tespit edilmesi
C) Sürücünün kaza yapt , n n tespit
edilmesi
D) Sürücünün alkollü olarak araç
kulland , n n ilk defa tespit edilmesi

A) Sa,a dönü/ lambas n yakmal d r.
B) Takip mesafesini azaltmal d r.
C) Yava/lay p, varsa geçme yasa, na
uymal d r.
D) Yolun solundan gitmelidir.

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

30. ki yönlü kara yolunda araç geçilirken,
geçen arac n h z n art rmas n n sebebi
nedir?
A) Yolun geni/ olmas
B) Kar/ dan gelen araç bulunmamas
C) Geçi/i güvenli /ekilde tamamlamas
D) Arkadan gelen araçlar n h zl olmas
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A)

B)

C)

D)

5. GRUP
35.

TRAF K VE ÇEVRE B LG S
39. Bekildeki trafik

1

5

i/aretinin anlam
nedir?

2

3

4

A) Sa,a dönülmez
B) Sola zorunlu yön
C) Sa,a zorunlu yön
D) Sola dönülmez

Bekle göre 3 numaral arac n /erit
de,i/tirebilmesi için a/a, dakilerden
hangisinin gerçekle/mesi beklenir?
A) 1 numaral
B) 4 numaral
C) 2 numaral
D) 5 numaral

Y

arac n sa,a geçmesi
arac n yava/lamas
arac n /erit de,i/tirmesi
arac n geçmesi

40. Kara yolunun hangi k sm , yaln zca
zorunlu hâllerde ta/ tlarca kullan labilir?
A) Yaya yolu
B) Banket
C) Geçi/ yolu
D) Ba,lant yolu

36. A/a, dakilerin hangisinde durulur ve
yol kontrol edildikten sonra geçilir?
A) K rm z / kta
B) Aral kl yan p sönen k rm z / kta
C) Sar / kta
D) Aral kl yan p sönen sar / kta

41. Yayalar n ve sürücülerin yolu kullanmadaki önceli,ine ne ad verilir?
A) Geçi/ üstünlü,ü
B) Geçi/ hakk
C) Geçi/ yolu
D) Geçi/ kolayl ,

37. Bekildeki trafik i/areti
hangi yol bölümüne
konulur?
A) Virajl
B) Kasisli
C) Kaygan
D) Yap m çal /mas olan

38.

42. A/a, dakilerden hangisi trafik kazalar n n nedenlerinden biri de,ildir?
A) Yol yap m kusurlar
B) Yolun e,imli olmas
C) Trafik i/aretlerine zarar verilmesi
D) Gerekti,i hâlde trafik i/aretlerinin
konulmamas

3

43. Karayollar Trafik Kanunu’na göre,

2

a/a, dakilerden hangisi Millî E,itim
Bakanl , n n görevi de,ildir?

1

A) Sürücü kurslar n denetlemek
B) Özel sürücü kursu aç lmas na izin
vermek
C) Sürücü kurslar nda e,itilenlerin
s nav n yapmak
D) Duran ve akan trafi,i düzenlemek

Bekildeki araçlardan hangisi ya da
hangileri beklemelidir?
A) 2
C) 1 ve 2

B) 3
D) 1 ve 3
-9-

5. GRUP

Y

TRAF K VE ÇEVRE B LG S

44. Araçlar n, yüklü veya yüksüz olarak,

48. Bekle göre a/a, -

kara yolunda güvenli seyretmeleri
amac yla uzunluk, geni/lik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?

dakilerden
hangisinin
yap lmas
do,rudur?

1

3

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

2
A) 1 numaral arac n /erit de,i/tirmesi
B) 2 numaral arac n önündeki arac
geçmesi
C) 3 numaral arac n /erit de,i/tirmesi
D) Araçlar n bulunduklar /eritlerde
seyretmesi

45. Konvoy hâlinde seyreden araçlar aras ndaki mesafe ne kadar olmal d r?
A) Kendilerini geçmek isteyen araçlar n
güvenle girebilecekleri kadar
B) Araç uzunlu,unun üç kat kadar
C) Arac n cinsi ve teknik özelliklerinin
gerektirdi,i kadar
D) Trafik ve yol durumuna göre istenildi,i kadar

49. Bir kav/akta, trafik görevlisi ile birlikte
/ kl trafik cihaz da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine uymak
zorundad r?
A) Trafik görevlisine
B) Yer ve yön denetlemelerine
C) I/ kl trafik cihaz na
D) Trafik i/aret levhalar na

46. Geçmeye ba/lamadan önce, öndeki
araca en çok ne kadar yakla/ l r?
A) ki araç boyu kadar
B) Takip mesafesi kadar
C) Üç araç boyu kadar
D) Bir araç boyu kadar

50. Yerle/im yerleri içinde kav/aklara kaç
metre kala /erit de,i/tirmek yasakt r?
A) 30
C) 50

B) 40
D) 60

47. Yerle/im yerleri d / ndaki yollarda aksine bir i/aret bulunmad kça otomobillerin azami h z saatte kaç kilometredir?
A) 70
C) 90

B) 80
D) 100
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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5. GRUP

MOTOR VE ARAÇ TEKN

1. Akümülatörün elektrolit seviyesi azal-

Y

7. Dizel motorlu araç çal /m yorsa muh-

m / ise ne ilave edilir?
A) Asit
C) Saf su

B LG S

temel ar za a/a, dakilerden hangisidir?
B) Alkol
D) Antifriz

A) Karbüratör t kanm /t r.
B) Bujiler ate/leme yapm yordur.
C) So,utma sistemi hava yapm /t r.
D) Yak t sistemi hava yapm /t r.

2. Motor çal /mazken, akümülatörün
görevi a/a, dakilerden hangisidir?

8. Araçlarda kullan lan motor çe/idi a/a, dakilerden hangisidir?

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

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

3. Platin ve tevzi makaras a/a, dakiler-

9. Benzinli motor için a/a, dakilerden

den hangisinin parças d r?

hangisi do,rudur?
A) Baft
C) Tekerlek

B) Distribütör
D) Konjektör

A) S k /t r lm / olan yak t ile hava kar / m bujiyle ate/lenir.
B) S k /t r lm / olan yak t buji ile ate/lenir.
C) S k /t r lm / olan yak t ile hava kar / m enjektörle ate/lenir.
D) S k /t r lm / olan hava buji ile ate/lenir.

4. A/a, dakilerden hangisi motora giren
havay temizler?
A) Benzin filtresi
C) Ya, filtresi

B) Su filtresi
D) Hava filtresi

10. Motora ilk hareketi veren sistem a/a, dakilerden hangisidir?

5. Kontak anahtar aç l p mar/a basma
süresi kaç saniye olmal d r?
A) 10-15
C) 60-80

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

B) 20-60
D) 80-90

6. Benzinli motorda yak t pompas n n

11. Buji ile ate/lemeli motorlarda a/a, daki

görevi a/a, dakilerden hangisidir?

yak tlardan hangisi kullan l r?

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

A) Alkol - LPG
B) Motorin - LPG
C) Gazya, - LPG
D) Benzin - LPG
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5. GRUP

MOTOR VE ARAÇ TEKN

12. Enjeksiyon yak t sisteminin avantajla-

Y

B LG S

17. Motor suyunun s cakl , n çal /ma s -

r ndan biri a/a, dakilerden hangisidir?

cakl , nda ayarlayan parça a/a, dakilerden hangisidir?

A) Yak t tasarrufu sa,lar.
B) Hidrolik tasarrufu sa,lar.
C) Su tasarrufu sa,lar.
D) Ya, tasarrufu sa,lar.

A) Vantilatör
B) Radyatör
C) Termostat
D) Hararet göstergesi

13. Depodaki yak t seviyesini sürücüye

18. Araçta uzun farlar yak ld , nda kaç

a/a, dakilerden hangisi bildirir?

metreyi ayd nlatmas gerekir?
A) Ya, göstergesi
B) Barj göstergesi
C) Yak t göstergesi
D) Hararet göstergesi

A) 100
C) 200

B) 150
D) 250

19. Kavrama sistemi arac n neresinde

14. Akümülatörün voltaj n 15.000 ile

bulunur?

25.000 volt aras nda yükselten parça
a/a, dakilerden hangisidir?

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

A) Mar/ motoru
B) Endüksiyon bobini
C) Alternatör
D) Karbüratör

20. Ya, çubu,unun görevi a/a, dakilerden
hangisidir?

15. Elektrik devresinde, sigortan n görevi
a/a, dakilerden hangisidir?

A) Karterdeki antifriz seviyesini gösterir.
B) Karterdeki hidrolik seviyesini gösterir.
C) Karterdeki motor ya, seviyesini
gösterir.
D) Karterdeki asit seviyesini gösterir.

A) Bujilere giden ak m yükseltmek
B) Akümülatörü /arj etmek
C) K sa devre oldu,unda sistemi
korumak
D) Endüksiyon bobinine giden ak m
yükseltmek

21. Mar/a bas l p motor çal /t , nda a/a, -

16. Mar/ yap ld , nda arac n motoru rahat

dakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

dönüyor fakat çal /m yorsa a/a, dakilerden hangisi ar zal d r?
A) Yak t sistemi
C) Ya,lama sistemi

A) El fren lambas
B) Park lambas
C) Sinyal lambas
D) Barj lambas

B) Barj sistemi
D) Mar/ sistemi
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MOTOR VE ARAÇ TEKN

22. Mar/ motoru, mar/ durumunda dön-

Y

B LG S

27. A/a, dakilerden hangisi so,utma sisteminin parças d r?

müyorsa sebebi a/a, dakilerden hangisidir?

A) Karbüratör
C) Hararet göstergesi

A) Buji kablolar gev/ektir.
B) Karbüratöre yak t gelmiyordur.
C) Vantilatör kay / gev/ektir.
D) Akümülatörün kutup ba/lar gev/ektir.

B) Alternatör
D) Dinamo

28. Donmay önlemek için radyatöre ne
ilave edilir?
A) Asit
C) Ya,

23. Radyatördeki su azald , nda, su nereye

B) Eter
D) Antifriz

ilave edilir?
A) Takviye su kab na
B) Takviye yak t kab na
C) Takviye hidrolik kab na
D) Takviye ya, kab na

29. Araç kullanma k lavuzuna göre belirli
kilometre sonunda a/a, dakilerden
hangisi de,i/tirilmez?
A) Ya, filtresi
C) Buji

24. Araç için gerekli elektri,i üreten parça

B) Platin
D) Diferansiyel

a/a, dakilerden hangisidir?
A) Mar/ motoru
C) Debriyaj

B) Alternatör
D) Diferansiyel

30. Yeni bir araçta rodaj zaman doluncaya
kadar a/a, dakilerden hangisinin yap lmas do,rudur?
A) Fazla sürat yap lmaz.
B) Rölantide gidilir.
C) Fazla sürat yap l r.
D) Ani fren yap l r.

25. Motor ya, n n görevi a/a, dakilerden
hangisidir?
A) Motorun erken s nmas n sa,lamak
B) Motorda yak t tasarrufu sa,lamak
C) Sürtünmeden dolay olu/an a/ nmay önlemek
D) Motorda düzgün ate/lemeyi sa,lamak

31. Frene bas ld , nda etkili frenleme
olmuyorsa sebebi a/a, dakilerden
hangisidir?
A) Hidrolik ya, seviyesinin yüksek
olmas
B) Fren pedal bo/lu,unun az olmas
C) Balatalar n ve fren sisteminin a/ r
s nmas
D) Rot ayar n n bozuk olmas

26. Araçta, egzozdan mavi duman ç kmas n n sebebi a/a, dakilerden hangisidir?
A) Motor ya, nda su vard r.
B) Motor ya, yak yordur.
C) Yak tta su vard r.
D) Motor fazla benzin yak yordur
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MOTOR VE ARAÇ TEKN

B LG S

32. Virajlarda arka tekerleklerin farkl h z-

37. Vites kutusunun bak m yap l rken

larda dönmesini sa,layan sistem a/a, dakilerden hangisidir?

a/a, dakilerden hangisine bak l r?
A) Antifriz kaça, n n olup olmad , na
B) Ya, kaça, n n olup olmad , na
C) Elektrolit kaça, n n olup olmad , na
D) Asit kaça, n n olup olmad , na

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

38. Arac n lastiklerinin havas normalden

33. Yaylar n sal n m n kontrol alt na alan

az olursa a/a, dakilerden hangisi meydana gelir?

parça a/a, dakilerden hangisidir?
A) Diferansiyel
C) Amortisör

Y

B) Mafsal
D) Baft

A) Araçta titreme olur.
B) Krank mili bozulur.
C) Kam mili bozulur.
D) Yak t tüketimi artar.

34. Araçta yak t tasarrufu sa,lamak için
a/a, dakilerden hangisi yap l r?

39. Diskli fren sisteminin avantaj a/a, dakilerden hangisidir?

A) Bir an önce yüksek sürate geçebilmek için gaz verilir.
B) Arac n h z na göre uygun viteste
gidilir.
C) Araç, ini/ a/a, giderken vitesi bo/a
al p konta, kapat l r.
D) Sürekli yüksek viteste seyredilir.

A) Balata ve disk yüzeyinin daha kolay
so,umas d r.
B) A/ nt n n azalmas d r.
C) Sistemde daha az hidrolik kullan lmas d r.
D) El freninin daha güçlü olmas d r.

35. A/a, dakilerden hangisi balanss z te-

40. Debriyaj bilyas n n s k s k bozulmas -

kerle,in etkilerindendir?

n n sebebi a/a, dakilerden hangisidir?
A) Direksiyonun hafiflemesi
B) Direksiyonda ve araçta titre/im
C) Direksiyon zorlu,u
D) Virajlarda savrulma art /

A) Debriyaj pedal bo/lu,u fazlad r.
B) Debriyaj pedal na hiç bas lm yordur.
C) Ta/ t hareket hâlinde iken debriyaj
pedal na yar m bas l yordur.
D) Debriyaj halat kopmu/tur.

36. Frenleme s ras nda fren pedal yeterince sertle/miyorsa sebebi nedir?
A) Hidrolik seviyesi yüksektir.
B) Pedal bo/lu,u azd r.
C) Lastik hava bas nc dü/üktür.
D) Sistemde hava vard r.

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.

26 AĞUSTOS 2006 TARİHİNDE YAPILAN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI
SINAVI B SERTİFİKA TÜRÜ Y TESTİ SORULARI CEVAP ANAHTARI
İLK YARDIM BİLGİSİ

1. A
2. D
3. A
4. C
5. D
6. C
7. B
8. A
9. B
10. C
11. A
12. D
13. B
14. A
15. B
16. D
17. C
18. D
19. C
20. A
21. D
22. D
23. B
24. C
25. A
26. B
27. C
28. D
29. A
30. C

TRAFİK VE ÇEVRE
BİLGİSİ

1. C
2. B
3. A
4. C
5. B
6. D
7. C
8. B
9. A
10. D
11. C
12. A
13. D
14. B
15. A
16. C
17. B
18. D
19. C
20. D
21. D
22. A
23. C
24. B
25. C
26. C
27. D
28. A
29. B
30. C
31. B
32. A
33. C
34. A
35. D
36. B
37. C
38. A
39. D
40. B
41. B

MOTOR VE ARAÇ TEKNİĞİ
BİLGİSİ

1. C
2. A
3. B
4. D
5. A
6. D
7. D
8. B
9. A
10. C
11. D
12. A
13. C
14. B
15. C
16. A
17. C
18. A
19. B
20. C
21. D
22. D
23. A
24. B
25. C
26. B
27. C
28. D
29. D
30. A
31. C
32. B
33. C
34. B
35. B
36. D
37. B
38. D
39. A
40. C

42. B
43. D
44. D
45. A
46. B
47. C
48. D
49. A
50. A

