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MOTORLU TABIT 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 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.
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1. A6a0 dakilerden hangisi kazalara ait

6. A6a0 dakilerden hangisi omurlar n

özelliklerdendir?

k r lmas yla hasar görerek vücudun bir
bölgesinde kal c felç olu6umuna yol
açar?

A) Tümünü önceden tahmin etmek
mümkündür.
B) Ço0u do0al olaylardan kaynaklan r.
C) Her zaman felâketlere göre daha çok
insan etkiler.
D) Önlem al narak ço0unlu0u önlenebilir.

A) Karaci0er
C) Omurilik

B) Akci0erler
D) Böbrekler

7. Oynar eklemi olu6turan kemik uçlar n n
birbirinden ayr lmas na ne ad verilir?

2. A6a0 dakilerden hangisi sürücülere ait

A) K r k
C) E0rilik

trafik kazas sebeplerinden birisidir?
A) Arac n kullan ld 0 yolun bozuk
olmas
B) So0uk havada araç kullan lmas
C) Kural d 6 araç kullan lmas
D) Arac n ar za yapmas

8. Kalp, vücudumuzda bulunan hangi
sistemin parças d r?
A) Dola6 m sisteminin
B) Sindirim sisteminin
C) Sinir sisteminin
D) Solunum sisteminin

3. A6a0 dakilerden hangisi, ilk yard m n
amaçlar ndan biridir?
A) Ya6am n korunmas ve sürdürülmesini sa0lamak
B) Salg n hastal klar n yay lmas n
önlemek
C) nsanlar n, hasta olduklar dönemi
rahat geçirmelerini sa0lamak
D) Vücut sistemlerinin daha rahat
çal 6mas n sa0lamak

9. Normal yeti6kin bir insan ortalama
olarak dakikada kaç defa nefes al p
verir?
A) 5 – 10
C) 25 – 30

B) 15 – 20
D) 35 – 40

10. lk yard m çantas nda bulundurulmas

4. A6a0 dakilerden hangisi ilk yard m

gereken malzemelerin miktar neye
göre belirlenir?

yapacak ki6ide mutlaka bulunmas
gereken özelliklerden biridir?

A) Sürücünün iste0ine
B) Arac n yenili0ine
C) Arac n tipi ve içinde bulunacak ki6i
say s na
D) Sürücü ve yolcular n sa0l k durumlar na

A) Sa0l k personeli olmak
B) Sakin ve tedbirli olmak
C) Telsiz kullanmay bilmek
D) yi bir sürücü olmak

5. A6a0 dakilerden hangisi organ de0ildir?
A) Kar n
C) Mide

B) Ç k k
D) Kopma

B) Akci0er
D) nce ba0 rsak
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11. A6a0 dakilerden hangisi kaza yerinde

15. A6a0 dakilerden hangisi toplardamar

al nmas gereken önlemlerden de0ildir?

kanamas ndaki kan n özelliklerindendir?

A) Etrafta ate6 yakarak dikkat çekmek
B) Kaza yapan arac n konta0 n kapatarak motoru devreden ç karmak
C) Kaza yerinin en az 150 metreden
görülebilece0i 6ekilde reflektör veya
6 kl cihaz koymak
D) Arac n devrilme ve yanma ihtimaline
kar6 önlem almak

A) Bas nçl ve çok h zl akmas
B) Renginin koyu k rm z olmas
C) Kesik kesik f 6k rma 6eklinde akmas
D) Çok yava6, s z nt 6eklinde akmas

16. El bile0i ile dirsek aras ndaki büyük bir
kanamada geçici kanama durdurma
metodu a6a0 dakilerden hangisidir?

12. A6a0 dakilerden hangisi solunum
durmas n n nedenlerinden de0ildir?

A) Omuz üzerine bask uygulamak
B) Kanayan yere merhem sürmek
C) Dirsekle omuz aras na turnike
uygulamak
D) Kanayan yeri kalp seviyesinden
a6a0 da tutmak

A) Suda bo0ulma
B) Zehirli gazlar n solunmas
C) Birinci derece yan klar
D) Soluk yolunun yabanc cisimle
t kanmas

17. A6a0 dakilerden hangisi bir trafik

13. Solunumu duran bir insanda, a6a0 da-

kazas sonucu görülen 6ok belirtilerindendir?

kilerden hangisinin gerçekle6mesi
beklenir?

A) Derinin k zarmas
B) Solunum say s n n azalmas
C) Nab z at 6 n n güçlü olmas
D) Vücut s cakl 0 n n azalmas

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

18. Bay lma s ras nda a6a0 daki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

14. Yeni meydana gelen büyük bir d 6
kanamada kazazedeye ilk önce yap lacak i6lem a6a0 dakilerden hangisidir?

A) Hareket
C) Dola6 m

A) Kanama bölgesini kalpten a6a0
seviyede tutmak
B) Kanayan bölge üzerine bas nç
uygulamak
C) Kanama yerini sarg bezi ile sarmak
D) Bol so0uk s v içirmek

B) Solunum
D) Sindirim

19. Kalp masaj yap lacak olan kazazede
hangi pozisyonda, nas l zemine yat r l r?
A) Yan yat 6 pozisyonunda, sert zemine
B) Yüz üstü, yumu6ak zemine
C) S rt üstü, sert zemine
D) Yar oturur pozisyonda, yumu6ak
zemine

-3-

5. GRUP

Y

LK YARDIM B LG S

20. Yaralanmalarda yaral bölgeye verilecek

24. Ülkemizde H z r Acil Servisin telefon

pozisyon a6a0 dakilerden hangisidir?

numaras hangisidir?

A) Ba6 seviyesinin alt nda kalmas
sa0lan r.
B) Kalp ile ayn seviyede olmas sa0lan r.
C) Kalp seviyesinin alt nda kalmas
sa0lan r.
D) Kalp seviyesinin üstünde kalmas
sa0lan r.

A) 110
C) 154

B) 112
D) 184

25. Acil yard m haberle6mesinde bilgi
verirken a6a0 dakilerden hangisinin
bildirilmesi gereksizdir?
A)
B)
C)
D)

21. Yan klar de0erlendirilirken a6a0 dakilerden hangisi en önemlidir?
A) Yan k yüzeyinin geni6li0i ve yan 0 n
derinli0i
B) Yak c maddeyle temas 6ekli
C) Yak c etkiyi gösteren maddenin
miktar
D) Kazazedenin üzerinde bulunan
giysilerin cinsi

Olay yerinin tam adresinin
Yaral say s n n
Araçlar n hasar durumunun
Yaral lar n e0itim durumunun

26. Hangi durumdaki kazazede sa0l k
kurulu6una ta6 nmada 1. derecede
önceliklidir?
A)
B)
C)
D)

22. A6a0 dakilerden hangisi k r k, ç k k ve

Kolunda aç k k r k olan
Birinci derecede yan 0 olan
Solunum zorlu0u çeken
Turnike uygulanan

burkulmalar n ilk yard m nda yap lmas
gerekli, tespit uygulamas n n tan m d r?

27. Hangi durumdaki kazazede kesinlikle

A) Ç kan, burkulan ve k r lan yerin belirlenmesidir.
B) Etkilenen bölgenin hareketsizli0inin
sa0lanmas d r.
C) Kazazedeye uygulanan bir çe6it
tedavi yöntemidir.
D) Yaral ve k r k bölgelerin d 6 etkilerden korunmas d r.

sedye ile ta6 nmal d r?
A)
B)
C)
D)

Kolunda yara ve k r k olan
Kaburga k r 0 olan
Omurga k r 0 olan
Birinci derecede yan 0 olan

28. • Hastan n serin yere al nmas
• Su ve tuz kayb n n giderilmesi için
hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran
içirilmesi

23. Bacak kemi0i k r klar nda atel bulunamad 0 nda, a6a0 dakilerden hangisi
uygulan r?

Yukar daki ilk yard m uygulamalar
hangi durumda yap l r?

A) K r k uçlar sürekli hareket ettirilir.
B) Kazazede oturtularak k r k bölge
a6a0 sarkacak 6ekilde pozisyon
verilir.
C) K r k olan ayak a6a0 da kalacak
6ekilde, yan yat 6 pozisyonuna
al n r.
D) ki bacak aras na yumu6ak malzeme
konularak birbirine ba0lan r.

A) S cak çarpmas nda (vurmas nda)
B) El bile0inin burkulmas nda
C) Kafa ve beyin yaralanmas nda
D) Bay lmada
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29. Sürücü aday nda, i6itme yetersizli0i
olmas durumunda, a6a0 dakilerden
hangisi geçerlidir?
A) Sadece 6ehir içinde araba kullanmak için sürücü belgesi alabilir.
B) Araç kullan rken yan nda birisi
bulunmak 6art ile sürücü belgesi
alabilir.
C) Belli bir h zdan fazla seyretmemek
6art ile sürücü belgesi alabilir.
D) 6itme cihaz ile belli yeterlili0e
ula6abiliyorsa sürücü belgesi
alabilir.

30. Alkollü içki içen bir sürücüde a6a0 daki
durumlardan hangisi görülür?
A) Dinç ve zinde olma
B) Reflekslerinde zay flama
C) Manevra kabiliyetinde artma
D) A6 r hareketli ve uyumlu olma

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. Çocuk trafik e0itim parklar n n yap lma,

6.

aç lma, e0itim, denetim ve çal 6ma
esaslar a6a0 dakilerin hangisi taraf ndan belirlenir?
A) Adalet Bakanl 0
B) Millî E0itim Bakanl 0
C) Sa0l k Bakanl 0
D) Bay nd rl k ve skân Bakanl 0

Bekildeki araç sürücüsü ne yapmal d r?
A) Sa0a dönmelidir.
B) Sola dönmelidir.
C) Do0ru gitmelidir.
D) Beklemelidir.

2. Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin
al n p arac n belirli bir yere çekilerek
trafikten al konulmas na ne denir?
A) Trafikten men
C) Trafik kusuru

B) Trafik suçu
D) Trafik cezas

7.
Bekildeki trafik i6areti
a6a0 daki durumlar n
hangisinde kullan l r?

3. A6a0 dakilerden hangisi ba0lant
yollar n n özelliklerinden biri de0ildir?
A) Kav6ak yak n nda olmas
B) Bir yönlü trafi0e ayr lm 6 olmas
C) Ta6 t yollar n birbirine ba0lamas
D) Arac n bir mülke giri6 ve ç k 6 için
yap lm 6 olmas

A) Tehlikeli e0im ba6lad 0 nda
B) Soldan daralan yola yakla6 ld 0 nda
C) Kaygan yola yakla6 ld 0 nda
D) Tek yönlü yola yakla6 ld 0 nda

8. A6a0 dakilerden hangisi “ta6 t trafi0ine

4. Lâstik tekerlekli traktör için a6a0 daki

kapal yol” i6aretidir?

bilgilerden hangisi yanl 6t r?
A) Tar m i6leri için imal edilmi6tir.
B) Römorktaki yük üzerinde insan
ta6 yabilir.
C) Römork veya yar römork çekebilir.
D) Ticarî amaçla yük ta6 mas izne
ba0l d r.

5. A6a0 dakilerin hangisinde durulur ve
yol kontrol edildikten sonra geçilir?
A) K rm z 6 kta
B) Sar 6 kta
C) Aral kl yan p sönen k rm z 6 kta
D) Aral kl yan p sönen sar 6 kta
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9. A6a0 dakilerden hangisi “otoyol 6erit

13. Tek yönlü yollarda 6erit de0i6tirme ile

kapatma” i6aretidir?
A)

C)

Y

TRAF K VE ÇEVRE B LG S
ilgili a6a0 daki bilgilerden hangisi
do0rudur?

B)

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

D)

14. A6a0 dakilerden hangisi trafi0in
düzenlenmesinde önceli0e sahiptir?

10. Yan yana devaml iki çizgi bulunan bir
karayolu için a6a0 dakilerden hangisi
söylenemez?

A) Trafik zab tas
B) Trafik levhalar
C) Yer i6aretleri
D) Trafik 6 klar

A) ki yönlü karayolu oldu0u
B) Bölünmü6 karayolu oldu0u
C) Di0er yol bölümüne geçilemiyece0i
D) Çizgilerin yolda ay r c görevi yapt 0

15. Sürücüler, araçlar n n h z n a6a0 dakilerden hangisine göre ayarlamak
zorundad rlar?

11. A6a0 daki i6aret levhalar ndan hangisi
anayolda bulunmaz?
A)

B)

C)

D)

A) Arac n markas na, modeline ve
tipine göre
B) Arac n fennî muayeneden geçip
geçmedi0ine göre
C) Sürücünün sa0l k ve zindelik
durumuna göre
D) Arac n cinsine, yol, hava, görü6, yük
ve trafik durumuna göre

16. Yerle6im yerleri içindeki yollarda,
aksine bir i6aret yoksa, tehlikeli madde
ta6 yan araçlar için azamî h z saatte
kaç kilometredir?

12. Uyu6turucu ba0 ml lar için a6a0 dakilerden hangisi söylenemez?

A) 30
C) 50

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.
-7-
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20. A6a0 dakilerden hangisi araç geçme ile

3

2

ilgili do0ru bir davran 6t r?

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

A) Girece0i 6eridi gösteren dönü6
6 klar n kullanmamak
B) Geçilen arac kontrol etmeden sa0
6eride girmek
C) Ba6ka araçlar geçmeye çal 6an
araçlar geçmemek
D) Tepe üstleri ve dönemeçlerde araç
geçmek

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.

21. 1- H z azalt l r.
2- 6aret verilir.
3- Dar kavisle dönülür.
4- Yolun sa0 na yana6 l r.
Sa0a dönmek isteyen sürücü yukar daki i6lemleri hangi s ra ile yapmal d r?

18.
1

A) 2-4-1-3
C) 4-2-1-3

Bekildeki geçme
i6lemiyle ilgili olarak
a6a0 dakilerden hangisi
söylenebilir?

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

22.

2

1

3

2

A) 2 ve 3 numaral araçlar geçme
yasa0 na uymam 6t r.
B) 2 numaral araç arkadan gelen trafi0i
kontrol etmemi6tir.
C) 1 numaral araç izledi0i 6eridin
sa0 na yana6mam 6t r.
D) 3 numaral arac n geçi6 yapmas
yanl 6t r.

Bekildeki 1 numaral arac n sürücüsü ne
yapmal d r?
A) kazda bulunup geçmelidir.
B) Geçi6 hakk n kendi kullanmal d r.
C) 2 numaral arac durdurduktan sonra
harekete geçmelidir.
D) Geçi6 hakk n 2 numaral araca
vermelidir.

19. Araç geçme i6leminin son basama0
a6a0 dakilerden hangisidir?

23. Geçi6 üstünlü0üne sahip araç sürü-

A) Geriyi görü6 aynas ndan geçilmekte
olan arac izlemek
B) Sa0a dönü6 lâmbas yla i6aret vermek
C) Sa0 6eride girmek
D) Takip mesafesi kadar önceden sol
6eride girmek

cüleri bu hakk kullan rken a6a0 dakilerden hangisine dikkat etmek
zorundad rlar?
A) H z s n rlamalar na
B) Trafik yasaklar na
C) Can ve mal güvenli0ini tehlikeye
sokmamaya
D) Çevreyi rahats z etmemeye
-8-
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24. ki yönlü dar yollarda seyreden sürü-

28. Ar zalanan arac di0er araç sürücü-

cülerin, kar6 dan gelen arac n geçi6ini
kolayla6t rmak için a6a0 dakilerden
hangisini yapmas uygun de0ildir?

lerinin daha iyi görmesi için a6a0 daki
önlemlerden hangisinin al nmas
gerekir?

A) Arac n sa0 kenara yana6t rmas
B) Gerekiyorsa sa0a yana6 p durmas
C) Geçi6i kolayla6t rmak için yer
ay rmas
D) Kar6 yönden gelen araç sürücüsünü ikaz ederek yava6latmas

A) Arac n ön ve arkas na 150 metre
mesafeden aç kça görülecek k rm z
yans t c cihaz konulmal d r.
B) Arac n ön k sm na 150 metre mesafeden görülecek 6ekilde k rm z 6 kl
cihaz konulmal d r.
C) Arac n ön ve arkas na beyaz renkte
ta6 dizilmelidir.
D) Arac n ön ve arkas na devrilmeyecek biçimde teneke veya bidon
gibi malzemeler konulmal d r.

25. Yaya ve okul geçitlerinde, a6a0 dakilerden hangisinin yap lmas yasak
de0ildir?
A) Duraklamak
C) Berit de0i6tirmek

B) Durmak
D) Park etmek

29. Çekilen ve çeken araç aras ndaki
ba0lant n n uzunlu0u kaç metreyi
geçerse üzerine k rm z bez veya
k rm z yans t c as lmal d r?

26. Otobüsün e0imli bir yolda park edil-

A) 1
C) 2

mesi hâlinde a6a0 dakilerden hangisinin yap lmas zorunludur?
A) Arac n ba6 nda gözcü bulundurulmas
B) Park lâmbalar n n yak larak önüne
ve arkas na yans t c konulmas
C) Arac n her iki arka tekerle0inin ini6te
önüne, ç k 6ta arkas na takoz konulmas
D) Arac n ön tekerleklerine takoz konulmas

B) 1,5
D) 2,5

30. A6a0 dakilerden hangisi tedbirsiz ve
sayg s z araç sürmeye örnek de0ildir?
A) Seyir hâlinde iken araç telefonunu
kullanmak
B) Yayalara su s çratmak
C) H z s n r n a6mak
D) Di0er sürücüleri korkutmak veya
6a6 rtmak

27. Geceleri 6 klar n kullan lmas ile ilgili
verilen bilgilerden hangisi do0rudur?

31. A6a0 dakilerden hangisi okul ta6 tlar n n

A) Kar6 la6malarda 6 klar söndürmek
B) Park veya sis 6 klar ile seyretmek
C) Dönü6 6 klar n geç anlam nda
kullanmak
D) Ayd nlat lmam 6 tünellerde uza0
gösteren 6 klar yakmak

çal 6t r lma esaslar ndan biri de0ildir?
A) Ta6 ma s n r n a6mayacak 6ekilde
ö0renci bindirilmelidir.
B) Araçta sürücü ve ö0rencilerin
d 6 nda kimse bulunmamal d r.
C) Kap lar sürücü taraf ndan kumanda
edilir 6ekilde olmal d r.
D) Okulca belirlenen ta6 ma programlar na göre hareket edilmelidir.
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32. Kontrolsüz (bariyersiz) demiryolu geçi-

37. Trafik kazalar nda kusur pay en çok

dine yakla6an sürücüler nas l hareket
etmelidirler?

a6a0 dakilerin hangisinde görülür?
A) Yayada
C) Yolcuda

A) Makul bir mesafede mutlaka durmal d rlar.
B) Demiryolu tek hatl ise h zl bir 6ekilde geçmelidirler.
C) Demiryolu çok hatl ise yava6 ve
dikkatli geçmelidirler.
D) H zlar n art rarak geçmelidirler.

belgesidir?
A) Sürücü belgesi
B) Servis bak m belgesi
C) Araç imalât belgesi
D) Tescil belgesi

kaç metre ta6acak 6ekilde yükleme
yap labilir?
Önden
1
2
2
1

B) Sürücüde
D) Yolda

38. A6a0 dakilerden hangisi araç sahiplik

33. Bir araca önden ve arkadan en fazla

A)
B)
C)
D)

Y
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Arkadan
2
1
2
3

39. 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) Bak m veya onar mdan geçirilmesi
hâlinde

34. Otoyollardaki “OGS” logosu neyi
gösterir?
A) H zlanma 6eridini
B) Acil haberle6me cihazlar n n yerini
C) Otomatik geçi6 sistemi uygulayan
gi6eyi
D) Yak t istasyonlar n n yerini

40. “C” s n f sürücü belgesiyle, a6a0 dakilerden hangisi kullan lamaz?

35. Motosiklet sürücüsü a6a0 dakilerden
hangisini kullanmak zorundad r?

A) Kamyon
C) Kamyonet

A) Koruma kemeri
B) Eldiven
C) Ya0murluk
D) Koruma gözlü0ü

B) Otobüs
D) Minibüs

41. Motorlu araçlar n, a6a0 daki hâllerin
hangisinde karayolunda sürülmesi
yasakt r?

36. A6a0 dakilerden hangisi, yaya yolu
bulunmayan karayollar nda geceleyin
yürüyen yayalar n almas gereken
tedbirlerden biri de0ildir?

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) Arkadan gelen araçlar s k s k kontrol
etmek
B) Aç k renkte elbise giymek
C) Üstünde veya elinde yans t c bulundurmak
D) Gidi6 yönüne göre ta6 t yolunun sol
kenar ndan yürümek
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42. kâmet adresini de0i6tiren sürücüler bu

47. A6a0 dakilerden hangisi i6aretleme

durumu ilgili trafik kurulu6una kaç gün
içinde bildirmek zorundad rlar?
A) 45
C) 35

Y

TRAF K VE ÇEVRE B LG S
reflektörünün özelli0i de0ildir?

A) K rm z 6 0 yans tmas
B) E6kenar üçgen 6eklinde olmas
C) Ayak yap s n n devrilmeyecek nitelikte
olmas
D) Büyüklü0ünün arac n cinsine ba0l
olarak de0i6mesi

B) 40
D) 30

43. Sa0l k durumlar nda sürücülü0e engel
bedensel bir de0i6iklik görülen sürücülere a6a0 daki i6lemlerden hangisinin uygulanmas yanl 6t r?

48. Canl larla etkile6im içinde olan do0al
ve fiziksel ögelerden olu6an d 6 ortama
ne denir?

A) Bedensel de0i6ikli0in tutanakla
tespit edilmesi
B) Sa0l k raporu ile sürücülük yapmas nda sak nca görülenlerin belgelerinin bir y l süreyle geri al nmas
C) Sa0l k muayenesinin istenmesi
D) Sa0l k 6artlar n kazand klar n belgelendirenlere sürücü belgelerinin
geri verilmesi

A) klim
C) Atmosfer

B) Çevre
D) Erozyon

49. A6a0 dakilerden hangisi çevre kirlili0ini
önleme aç s ndan olumlu bir davran 6t r?
A) Uygun vitesle seyredilmesi
B) Araca a6 r yük ve yolcu al nmas
C) Arac n gereksiz yere rölântide
çal 6t r lmas
D) Arac n normalden dü6ük motor
devriyle sürülmesi

44. Sigorta teminatlar ndan yararlanabilmek için a6a0 daki belgelerden hangisine gerek yoktur?
A) Alkol muayene belgesi
B) Kaza tespit tutana0
C) Ö0renim belgesi
D) Trafik tescil belgesi

50. A6a0 dakilerden hangisi, trafikte en
k sa mesafenin seçilmesinin sa0lad 0
faydalardan de0ildir?

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

A) Enerji tasarrufu sa0lamas
B) Zaman tasarrufu sa0lamas
C) Can güvenli0i sa0lamas
D) Çevreyi daha az kirletmesi

A) Dönü6 manevralar n yanl 6 yapmak
B) Öndeki arac yak ndan takip etmek
C) Zorunlu bir sebep olmad kça yava6
sürmek
D) H z s n rlar na uymamak

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

46. Trafik zab tas na, 6 kl trafik i6aretlerine ve di0er i6aretlere uymayan
sürücülere a6a0 dakilerden hangisi
uygulan r?
A) Hafif hapis cezas
B) Para cezas ve ceza puan
C) Arac na el konma
D) Trafikten men etme
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1. A6a0 dakilerden hangisi motorun

7. Araç üzerinde k sa devreden do0acak

parçalar ndan biridir?

yang n durumunda nas l davran l r?

A) Baft
B) Aks
C) Piston
D) stavroz di6lisi

A) Mar6 motorunun kablosu ç kar l r.
B) Bataryan n kutup ba6lar ç kar l r.
C) Distribütörün kablosu ç kar l r.
D) Alternatörün kablosu ç kar l r.

2. A6a0 dakilerden hangisi motorun

8. Araç kullan rken yak t tasarrufu sa0la-

parçalar ndan biridir?
A) Supaplar
C) Aks

Y
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mak için a6a0 dakilerden hangisi
yap lmal d r?

B) Rotil
D) Diferansiyel

A) Jikle devresi çekili unutulmamal d r.
B) Kap 6 devresi çal 6t r lmal d r.
C) Tam gaz devresi çal 6t r lmal d r.
D) Güç devresi çal 6t r lmal d r.

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

9. Platin ayar yanl 6 yap lm 6 bir motorun

B) Hava
D) Motorin

egzoz duman hangi renkte ç kar?
A) K rm z
C) Siyah

4. Akümülatörün bak m nda neye dikkat

B) Mavi
D) Sar

edilir?

10. Yak t tasarrufuna etki eden ayarlar

A) Eleman kapak deliklerinin aç k olup
olmad 0 na
B) Elemanlar içerisindeki ispirto seviyesine
C) Elemanlar içerisindeki antifriz seviyesine
D) Plakalar n temiz olup olmad 0 na

a6a0 dakilerden hangisi de0ildir?
A) Buji ayar
C) Avans ayar

B) Platin ayar
D) Baft ayar

11. Dizel motorlu araçlar çal 6t r rken
mar6a basmadan önce gösterge
panelindeki a6a0 daki lâmbalardan
hangisinin sönmesi beklenmelidir?

5. Ate6leme sisteminde a6a0 daki ayarlardan hangisi yap l r?
A) Eksantrik
C) Krank mili

B) Buji
D) Piston

A) K zd rma bujilerinin lâmbas
B) Ya0 lâmbas
C) El freni lâmbas
D) Barj lâmbas

6. Kullanma k lavuzuna göre belirli
kilometre sonunda arac n a6a0 daki
parçalar ndan hangisi de0i6tirilmelidir?
A) Aks
C) stavroz

12. Dizel motorlarda egzoz duman çok
siyah ç k yor ise sebebi nedir?

B) Mafsal
D) Platin

A) Ya0 filtresi kirlidir.
B) Ya0 seviyesi dü6üktür.
C) Yak t pompas ar zal d r.
D) Su seviyesi dü6üktür.
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13. Arac çal 6t r rken 10-15 saniyeden

B LG S

Y

18. Araçta, motor ya0 kontrol edilirken

fazla mar6 yap l rsa ne gibi ar za olur?

a6a0 dakilerden hangisi yap l r?

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

A) Kontak anahtar n kapatmadan,
motor çal 6 r durumda kontrol edilir.
B) Kontak anahtar kapat l r, ya0 n
kartere inmesi için 4-5 dakika beklenir ve kontrol edilir.
C) Motor yüksek h zda çal 6 rken kontrol edilir.
D) Motor rölantide çal 6 rken kontrol
edilir.

14. Motor çal 6 rken mar6 yap l rsa a6a0 dakilerden hangisi meydana gelir?
A) Motor daha h zl döner.
B) Motor daha yava6 döner.
C) Mar6 di6lisi zarar görür.
D) Motor daha iyi ya0lama yapar.

19. Araçta, egzozdan mavi duman ç kma-

15. Mar6 yap ld 0 nda arac n motoru rahat

A) Motor ya0 nda su vard r.
B) Motor fazla benzin yak yordur.
C) Yak tta su vard r.
D) Motor ya0 yak yordur.

s n n sebebi a6a0 dakilerden hangisidir?

dönüyor fakat çal 6m yorsa a6a0 dakilerden hangisi ar zal d r?
A) Ya0lama sistemi
B) Barj sistemi
C) Mar6 sistemi
D) Ate6leme sistemi

20. Motor çal 6 rken ya0 göstergesi bas nç
göstermiyorsa ar za a6a0 dakilerin
hangisindedir?
A) Ya0 mü6ürünün kablosu ç km 6t r.
B) Hararet ( s ) mü6ürünün kablosu
ç km 6t r.
C) Ampermetrenin kablosu ç km 6t r.
D) Barj göstergesinin kablosu
ç km 6t r.

16. Mar6 motoru, mar6 durumunda hiç
dönmüyorsa sebebi a6a0 dakilerden
hangisidir?
A) Buji kablolar gev6ektir.
B) Karbüratöre yak t gelmiyordur.
C) Akümülatörün kutup ba6lar
gev6ektir.
D) Vantilatör kay 6 gev6ektir.

21. So0utma sisteminin parças a6a0 dakilerden hangisidir?
A) Kondansatör (meksefe)
B) Termostat
C) Alternatör
D) Konjektör

17. Motordaki ya0 n görevi a6a0 dakilerden
hangisidir?
A) Sürtünmeden dolay olu6an
a6 nmay önlemek.
B) Motorun erken s nmas n sa0lamak.
C) Motorda yak t tasarrufu sa0lamak.
D) Motorda düzgün ate6lemeyi sa0lamak.
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22. Motor s s n n aniden yükselmesinin

B LG S

Y

27. Fla6örün görevi a6a0 dakilerden

sebebi a6a0 dakilerden hangisidir?

hangisidir?

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

A) Fren lâmbalar n yan p sönmesini
sa0lar.
B) Sinyal lâmbalar n yan p sönmesini
sa0lar.
C) Geri vites lâmbalar n yan p sönmesini sa0lar.
D) Park lâmbalar n yan p sönmesini
sa0lar.

23. Motorun hararet yapmas n n sebebi
a6a0 dakilerden hangisidir?
A) Radyatör suyunun fazla olmas
B) Vantilatör kay 6 n n gergin olmas
C) Radyatör peteklerinin aç k olmas
D) Radyatör peteklerinin t kal olmas

28. Arac n farlar ndan biri sönük yan yorsa
sebeplerinden biri a6a0 dakilerden
hangisidir?
A) Akü bo6alm 6t r.
B) Far kablo ba0lant lar gev6ektir.
C) Akü kablo ba0lant lar gev6ektir.
D) Mar6 kablo ba0lant lar gev6ektir.

24. Fan so0utuculu bir araçta, motor hararet yap yorsa muhtemel ar za a6a0 dakilerden hangisidir?
A) Fan motoru elektrik ba0lant s ç km 6t r.
B) Barj sistemi ar zal d r.
C) Yak t sistemi ar zal d r.
D) Ate6leme sistemi ar zal d r.

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

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

25. Motor çal 6 rken 6arj göstergesi de0er
göstermiyorsa sebebi a6a0 dakilerden
hangisidir?

30. A6a0 dakilerden hangisi debriyaj n
kaç rma sebebidir?

A) Fan motoru ar zal d r.
B) Kalorifer motoru ar zal d r.
C) Vantilatör kay 6 kopmu6tur.
D) Fan mü6iri ar zal d r.

A) Direksiyon kutusu ar zal d r
B) Banz man di6lileri ar zal d r
C) Diferansiyel ayar uygun de0ildir
D) Debriyaj balatas a6 nm 6t r

26. A6a0 dakilerden hangisi 6arj sisteminin
elemanlar ndan biri de0ildir?

31. Arac n h z n ve torkunu ayarlayan
sistem a6a0 dakilerden hangisidir?

A) Alternatör
B) Konjektör (regülatör)
C) Distribütör
D) Barj göstergesi

A) Vites kutusu (6anzuman)
B) Kavrama (debriyaj)
C) Süspansiyon
D) Yaylar
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32. Vites kutusunun bak m yap l rken

Y

37. Frene bas ld 0 nda etkili bir frenleme

a6a0 dakilerden hangisine bak l r?
A) Asidine
C) Ya0 na

B LG S

olmuyorsa sebebi a6a0 dakilerden
hangisidir?

B) Antifrizine
D) Elektrolitine

A) Hidrolik ya0 seviyesinin yüksek
olmas
B) Balatalar n ve fren sisteminin a6 r
s nmas
C) Fren pedal bo6lu0unun az olmas
D) Rot ayar n n bozuk olmas

33. Diferansiyelin görevi a6a0 dakilerden
hangisidir?
A) Arac n durmas n sa0lamak
B) Araca ilk hareketi vermek
C) Arac n tam gazla gitmesini sa0lamak
D) Vites kutusundan gelen hareketi
akslara iletmek

38. El freni çekik vaziyette unutulup yola
devam edilirse a6a0 daki ar zalardan
hangisi meydana gelir?
A) Kam mili s n r, fren tutmaz.
B) Krank mili s n r, fren tutmaz.
C) Fren sisteminin hidroli0i azal r.
D) Kampanalar s n r, fren tutmaz.

34. Arac n lâstikleri üzerinde bulunan
rakamlar a6a0 dakilerden hangisini
belirtir?
A) Lasti0in s s n
B) Lasti0in havas n
C) Lasti0in ebatlar n
D) Lasti0in yo0unlu0unu

39. Rot ayar bozuk olan bir araçta a6a0 daki durumlardan hangisi meydana
gelir?
A) Arka lâstikler ortadan a6 n r.
B) Ön lâstikler içten veya d 6tan a6 n r.
C) Direksiyon mili e0ilir.
D) Direksiyon kovan e0ilir.

35. Is dan dolay lâstiklerin hava bas nc
fazlala6m 6 ise a6a0 dakilerden hangisi
yap l r?
A) Lâstiklerin havas oldu0u bas nçta
b rak l r.
B) Arac n yükü azalt l r.
C) Arac n yükü ço0alt l r.
D) Lâstiklerin havas azalt l r.

40. Arac n direksiyon bo6lu0u artm 6 ise
sebebi a6a0 dakilerden hangisidir?
A) Direksiyon kutusu ayar bozuktur.
B) Direksiyon mahruti di6li ayar
bozuktur.
C) Direksiyon istavroz di6li ayar
bozuktur.
D) Direksiyon aks di6lisi ayar
bozuktur.

36. Fren yap l nca arac n h z azalm yorsa
ar za a6a0 dakilerden hangisidir?
A) Hidrolik kalmam 6t r.
B) Akslar ar zal d r.
C) Diferansiyel ar zal d r.
D) Kavrama kaç r yordur.

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 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.

28 A&USTOS 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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