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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 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.

5. GRUP

LK YARDIM B LG S

1. A/a, dakilerden hangisi felaketlere ait

Y

5. A/a, dakilerden hangisi ilk yard m n

ortak özelliklerdendir?

amaçlar ndan biri de,ildir?

A) Do,al kaynakl olmas
B) Araç ve gereçlerin yanl / kullan lmas
C) nsan hatalar ndan kaynaklanmas
D) Önlenebilir olmas

A) Hayat kurtarmak
B) Do,al ya/am n zarar görmesini engellemek
C) Sakatl , önlemek veya derecesini
azaltmak
D) Yaral n n durumunun daha kötüye
gitmesini engellemek

2. A/a, dakilerden hangisi, trafik kazalar n n en önemli sebeplerindendir?

6. Bir yaral sa,l k kurulu/una ne zaman

A) Yollar n bak ms zl ,
B) Uyar i/aretlerinin yetersizli,i
C) Sürücülerin kural d / araç kullanmalar
D) Yolcular n, sürücülerin dikkatini
da, tmas

sevk edilir?
A) Yak nlar geldikten sonra
B) Hiçbir müdahale yap lmadan önce
C) Kendine gelmesi sa,land ktan sonra
D) Hayati tehlikelerine kar/ önlem
al nd ktan sonra

3. Bir trafik kazas n gören sürücünün

7. Kazaya müdahale ederken ilk yard m n

müdahale aç s ndan yasal sorumlulu,u
nedir?

1. ad m nedir?

A) Kendi iste,ine ba,l olarak müdahale etmeyebilir.
B) Her durumda müdahale etmesi
zorunludur.
C) Sadece sa,l k e,itimi alanlar n müdahale etme mecburiyeti vard r.
D) Yaln zca olaya kar /an sürücülerin
müdahale etme mecburiyeti vard r.

A) Trafik ve can güvenli,inin sa,lanmas
B) Yaral n n hemen araçtan d /ar ç kar lmas
C) Yaral n n hemen hastaneye ta/ nmas
D) T bbi yard m istenmesi

8. A/a, dakilerden hangisi omurlar n

4. Sürücüler neden ilk yard m bilgi ve

k r lmas yla hasar görerek vücudun bir
bölgesinde kal c felç olu/umuna yol
açar?

becerisine sahip olmal d r?
A) Çevredeki bula/ c hastal klara kar/
dikkatli olmak için
B) Hastalar iyile/tirecek t bbi tedaviyi
uygulamak için
C) Trafik kazalar nda ilk müdahaleyi
yapabilmek için
D) Kendisinin ve yolcular n sa,l , n
korumak için

A) Beyin
B) Kaburgalar
C) Omurilik
D) Atardamarlar
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9. A/a, dakilerden hangisi kar n bölgesi

Y

14. A/a, dakilerden hangisi /okun belirti-

organlar ndand r?

lerindendir?

A) Mide
B) Akci,er
C) Kalp
D) Yemek borusu

A) Solunumun aniden derinle/mesi
B) A/ r duyarl l k
C) Deride k zar kl k
D) Hayati faaliyetlerin zay flamas

10. lk yard m çantas nda bulundurulmas

15. A/a, dakilerden hangisi /oka kar/

gereken malzemelerin miktar neye göre
belirlenir?

al nacak önlemlerdendir?
A) Hastan n bilincinin aç k kalmas n n
sa,lanmas
B) Hastan n derhal uyutulmas
C) Hastan n vücut s cakl , n n
dü/ürülmesi
D) Hastaya alkollü içecekler verilmesi

A) Sürücünün iste,ine
B) Mevsim ve yol durumuna
C) Arac n tipi ve içinde bulunacak ki/i
say s na
D) Sürücü ve yolcular n sa,l k durumlar na

16. Bay lma s ras nda a/a, dakilerden han-

11. Yaral n n araçtan ç kar lmas esnas nda

gisinin faaliyeti durur?

en çok hangisine dikkat edilmelidir?
A) Solunum sisteminin
B) Hareket sisteminin
C) Dola/ m sisteminin
D) Sindirim sisteminin

A) H zl ve aceleci davranmaya
B) Kaza yapan araca hasar verilmemesine
C) Kazay seyredenlerin uzakla/t r lmas na
D) Yaral da yeni bir yaralanma meydana
gelmemesine

17. Bay l p kendine gelen ki/iye a/a, dakilerden hangisi yap l r?
A) Kalp masaj yap l r.
B) Hemen hastaneye kald r l r.
C) Hemen aya,a kald r l r.
D) Yeterli süre dinlenmesi sa,lan r.

12. A/a, dakilerden hangisi solunum
durmas n n nedenlerinden de,ildir?
A) Suda bo,ulma
B) Zehirli gazlar n solunmas
C) Birinci derece yan klar
D) Soluk yolunun t kanmas

18. D / kalp masaj nda, gö,üs kemi,inin
üzerine bast r lmas n n amac nedir?
A) Akci,erlerinden hava ç kmas n sa,lamak
B) Hayati organlara kan gitmesini sa,lamak
C) Gö,üs bo/lu,undaki kanamalar
kontrol alt na almak
D) Çal /an kalbin daha güçlü kan pompalamas n sa,lamak

13. Yeni meydana gelen büyük bir d / kanamada k r k yoksa, kanayan yere ilk
önce yap lacak i/lem a/a, dakilerden
hangisidir?
A) Kalpten a/a, seviyede tutmak
B) Bas uygulamak
C) Yara band yap /t rmak
D) So,uk su ile y kamak
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19. Aç k yaraya ilk yard m önlemi olarak

Y

23. A/a, dakilerden hangisi atelin tan m d r?

a/a, dakilerden hangisi uygulan r?
A) K r k bölgesini hareketsiz hâle getiren düz nesnedir.
B) Kanama durdurmaya yarayan emici
nesnedir.
C) Pamuktan yap lm / bir çe/it sarg
bezidir.
D) A,r dindirici ilaçt r.

A) Merhem sürülür.
B) Yaral ya /ok pozisyonu verilir.
C) Pamukla kapat larak s cak tutulur.
D) Sarg bezi ile sar larak d / etkilerden
korunur.

20. Ba/a al nan darbe sonucu kula, ndan

24. K r k ve ç k k bölgesine ilk yard m ola-

kan gelen yaral ya a/a, dakilerden
hangisi uygulan r?

rak a/a, dakilerden hangisi yap l r?
A) Kuvvetli masaj
B) Sürekli buzla ovma
C) Hareketsiz kalmas n sa,lama
D) Turnike uygulama

A) Oturtulur, kula, na pamuk t kan r.
B) S rt üstü yat r larak ayaklar yukar
kald r l r.
C) Kan akan bölgesi üstte kalacak /ekilde yan yat r l r ve kula,a pamukla
tampon yap l r.
D) Kan akan bölgesi altta kalacak /ekilde yan yat r l r ve kanama engellenmez.

25. Kaburga kemi,i k r klar nda yaral
hangi pozisyonda hastaneye sevk
edilir?
A) Yan yat /
B) Yüz üstü yat /
C) S rt üstü yat /
D) Oturu/ veya yar oturu/

21. Hangi yan klar daha büyük ve belirgin
iz b rak r?
A) Birinci derece yan klar
B) kinci derece yan klar
C) Üçüncü derece yan klar
D) Güne/ yan klar

26. Boyun, s rt ve bel omurlar k r klar nda,
yaral uygun /ekilde tespit ve nakil
edilmezse a/a, dakilerden hangisinin
olmas beklenir?

22. Kimyasal madde yan klar nda yap lacak ilk yard m a/a, dakilerden hangisidir?

A) Nab z at /lar n n sürekli h zlanmas
B) Vücudun bir bölgesinde felç olu/mas
C) Bulant ve kusma olmas
D) Vücut s cakl , n n artmas

A) Yara merhemi sürmek
B) Bol su ile y kamak
C) Yak c maddeyi suland r p sürmek
D) Kuru sarg bezi ile kapatmak

27. Kaza sonucu vücudun hangi k s mlar nda ç k k görülebilir?
A) Kafatas eklemlerinde
B) Hareketli eklem yerlerinde
C) K sa kemi,in ortas nda
D) Uzun kemi,in ortas nda
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28. Kaza yerinden t bbi yard m istenirken
a/a, dakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?
A) Yaral lar n kimliklerini
B) Yaral lar n durumu ve say s n
C) Aç k ve net adresi
D) Kaza zaman n

29. Trafik kazas geçiren a, r yaral n n cankurtarana hangi /ekilde bindirilmesi
do,rudur?
A) Sedyeye yüzüstü yat r lm / olarak
B) El ve ayaklar ndan tutularak
C) Cankurtarana kadar yürütülerek
D) Boyunluk tak lm / ve sedyeye yat r lm / olarak

30. Güne/ çarpmas nda, hastada a/a, daki
durumlardan hangisi görülür?
A) A/ r hareketlilik
B) Vücut s cakl , nda dü/ü/
C) Deride gerginlik ve kuruluk
D) Nab z say s nda azalma

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

1. A/a, dakilerden hangisi, trafik kazala-

6. Aksine bir durum yoksa, sürücü k rm z

r nda kaza tespit tutana, düzenlemekle görevlidir?

/ kta ne yapmal d r?
A) Gelen araç yoksa dikkatle geçmelidir.
B) Durup, yolu kontrol ettikten sonra
geçmelidir.
C) Durup beklemelidir.
D) Yayalar geçebilece,i için yava/ gitmelidir.

A) Trafik görevlisi
B) Maliye görevlisi
C) Fahri trafik müfetti/i
D) Trafik mühendisi

2. Karayollar Trafik Kanunu’na göre,
araçlar n durma ve duraklamay gerektiren hâller d / nda b rak lmas na
ne denir?
A) Bekleme
C) Park etme

7.

B) Duraklama
D) Durma

4
3

1

3. ki veya daha fazla kara yolunun kesi/-

2

mesi veya birle/mesiyle olu/an ortak
alana ne denir?

Bekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

A) Ekspres yol
B) S , nma cebi
C) Hemzemin geçit
D) Kav/ak

A) 1 ve 2
C) 2 ve 3

B) 2 ve 4
D) 3 ve 4

8. Bekildeki trafik i/aretini

4. Araçlar n kara yolu yap lar ndan güven-

gören sürücünün hangisini yapmas yanl /t r?

le ve yap ya zarar vermeden geçebilmeleri için belirlenen dingil a, rl , na
ne denir?
A) Gabari
B) Yüksüz a, rl k
C) Azami dingil a, rl ,
D) Yüklü a, rl k

A) Arac n yava/latmas
B) Yolu kontrol etmesi
C) O bölgeden dikkatli geçmesi
D) Takip mesafesini azaltmas

5. /aret levhalar yla ilgili a/a, daki davran /lardan hangisi trafi,i tehlikeye
dü/ürmez?
A) Eskiyenlerin yenileriyle de,i/tirilmesi
B) Yerlerinin de,i/tirilmesi
C) Görülmesi engellenecek /ekilde
park edilmesi
D) Üzerlerine yaz yaz lmas
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9. Bekildeki trafik i/areti

13. Bekildeki trafik

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

i/areti neyi ifade
eder?

A) Kontrollü demir yolu geçidine
B) Kontrolsüz demir yolu geçidine
C) Demir yolu alt geçidine
D) Demir yolu üst geçidine

A) Araç trafi,ine kapal yolu
B) H z s n rlamas sonunu
C) Öndeki ta/ t geçme yasa, n
D) Geçme yasa, sonunu

10. Bekildeki trafik i/aretini

14. Bekildeki kara yolu

gören sürücünün a/a, dakilerden hangisini
yapmas yanl /t r?

bölümünde a/a, dakilerden hangisinin yap lmas
do,rudur?

A) Öndeki arac geçmemesi
B) Arac n n h z n azaltmas
C) lk geçi/ hakk n yayalara vermesi
D) Yayalar ikaz ederek geçmesi
A) Takip mesafesinin azalt lmas
B) Ayn /eritte uygun h zla seyredilmesi
C) Arkadaki arac n öndeki arac geçmesi
D) Öndeki arac n kar/ /eride geçmesi

11. Bekildeki trafik
i/areti neyi yasaklamaktad r?

A) Sa,a dönü/ü
C) U dönü/ünü

B) Sola dönü/ü
D) Park etmeyi

15. Yerle/im yerleri d / nda, kav/aklara
kaç metre kala /erit de,i/tirmek
yasakt r?
A) 150
C) 250

12. Bekildeki trafik i/areti
kamyon sürücülerine
neyi bildirir?

B) 200
D) 300

16. A/a, dakilerden hangisi trafi,in düzenlenmesinde önceli,e sahiptir?

A) Kamyonlar n park edemeyece,ini
B) Duraklaman n tehlikeli oldu,unu
C) Öndeki arac n geçilemiyece,ini
D) Kamyonlar n yola giremeyece,ini

A) Trafik / klar
B) Trafik levhalar
C) Yer i/aretleri
D) Trafik görevlisi
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17. Yerle/im yerleri d / ndaki yollarda, ak-

20. Öndeki arac geçme ile ilgili a/a, daki

sine bir i/aret bulunmad kça, minibüs,
otobüs, kamyonet ve kamyonlar için
azami h z saatte kaç kilometredir?
A) 70
C) 90

bilgilerden hangisi do,rudur?
A) Geçilecek arac n h z dikkate al nmal d r.
B) Kar/ yöne ayr lm / /erit dolu ise
öndeki araç uyar larak sa,dan geçilebilir.
C) Geçme s ras nda banketlerden yararlan labilir.
D) Berit de,i/tirmeye ba/lamadan önce
öndeki araca iyice yakla/ lmal d r.

B) 80
D) 100

18. Konvoy hâlinde seyreden araçlar n
aras ndaki mesafe en az ne kadar
olmal d r?
A) Takip mesafesi kadar
B) Duru/ mesafesi kadar
C) Fren mesafesi kadar
D) ntikal mesafesi kadar

21. Araç geçme i/leminin son basama,
a/a, dakilerden hangisidir?
A) Geriyi görü/ aynas ndan geçilmekte
olan arac izlemek
B) Sa,a dönü/ lambas yla i/aret vermek
C) Sa, /eride girmek
D) Takip mesafesi kadar önceden sol
/eride girmek

19.
4

Y

2
3

22. Geçilmekte olan araç sürücüsü a/a, dakilerden hangisini yapmal d r?

1

A) Bulundu,u /eridi izlemelidir.
B) H z n art rmal d r.
C) Dönü/ lambalar yla geç i/areti vermelidir.
D) Önündeki arac geçmeye çal /mal d r.

Bekildeki kara yolunda seyreden araçlar n a/a, dakilerden hangisini yapmas yasakt r?
A) 1 numaral arac n bulundu,u /eritte
seyretmesi
B) 2 numaral arac n 3 numaral arac n
bulundu,u /eride geçmesi
C) 4 numaral arac n 3 numaral arac n
bulundu,u /eride girmesi
D) 3 numaral arac n gidi/ yönüne göre
sa, /eritte seyretmesi

23. Kontrolsüz kav/a,a giren bir sürücü,
sola dönü/e geçti,i s rada, geçi/ hakk n kime vermek zorundad r?
A) Arkadan gelen ve sa,a dönmek isteyen araçlara
B) Soldan gelen araçlara
C) Arkadan gelen ve sola dönmek isteyen araçlara
D) Kar/ dan gelen ve emniyetle duramayacak kadar yakla/m / araçlara
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24. Kav/akta sa,a dönülürken, yayalara

28. Tehlikeli e,imli yollarda kar/ la/ma

ye/il / k yand , hâlde kar/ ya geçecek yaya yoksa ve soldan gelen trafik
uygunsa a/a, dakilerden hangisi
yap l r?

hâlinde; ç kan arac n geçi/i zorsa inen
araç sürücüsü ne yapmal d r?
A) Varsa s , nma cebine girmeli, s , nma cebi yoksa sa,a yana/ p durmal
B) Ç kan araç sürücüsünü ikaz ederek
yava/latmal
C) Ç kan arac n geri gitmesini sa,lamal
D) Motoru durdurup, vitesi bo/a almal

A) Dönü/ tamamlanabilir.
B) Yayalara k rm z / k yanmas beklenir.
C) Dönü/ yapmadan durulur.
D) Sa,a yana/ l p park edilir.

25. A/a, dakilerin hangisinde sürücülerin

29. Bekildeki durum

geri gitmesi yasakt r?

için a/a, dakilerden hangisi
do,rudur?

A) ki yönlü dar yollarda geçi/ kolayl ,
sa,larken
B) Tek yönlü yollarda park ederken
C) Ba,lant yolunda seyrederken
D) Tek yönlü yollarda duraklarken

2

1

A) Dar yoldan önce 1 numaral araç
geçmelidir.
B) 1 numaral araç 2 numaral araca yol
vermelidir.
C) 1 numaral araç sürücüsü 2 numaral
araç sürücüsünü ikaz edip durdurmal d r.
D) 2 numaral araç sürücüsü 1 numaral
araç sürücüsünü ikaz ederek durdurmal d r.

26.
1

2
Bekildeki 1 numaral arac n sürücüsü
ne yapmal d r?

30. A/a, dakilerden hangisi durmaya
örnektir?

A) H zlan p kav/a,a önce girmelidir.
B) Geçi/ hakk n 2 numaral araca
vermelidir.
C) Klakson çal p 2 numaral arac
yava/latmal d r.
D) Geçi/ hakk n kendi kullanmal d r.

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

27. A/a, daki araçlar n görev s ras nda bir
kav/akta kar/ la/malar hâlinde, ilk
geçi/ hakk n hangisi kullanmal d r?
A) Cankurtaran
B) tfaiye arac
C) Trafik zab ta arac
D) Sivil savunma arac
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31. Yolcu indirip bindirmek isteyen sürü-

36. Okul ta/ t n n arkas ndaki "DUR" / ,

cülerin a/a, dakilerden hangisini
yapmas yasakt r?

hangi hâllerde yak l r?
A) Ta/ t n fren lambalar ar zaland ,
zaman
B) Okul ta/ t ar zalan p yolda kald ,
zaman
C) Sadece sisli, ya,murlu ve karl havalarda
D) Sadece ö,renci indirip bindirirken

A) Yolcular arac n sa, taraf ndan indirip bindirmesi
B) Kap y açmadan arac n sa, taraf n
kontrol etmesi
C) Araç tam olarak durmadan kap lar
açmas
D) Gidi/ yönüne göre arac n yolun en
sa, nda durdurmas

37. A/a, dakilerden hangisi, yaya ve okul
geçitlerine yakla/an sürücülerin uyacaklar kurallardan biri de,ildir?

32. A/a, dakilerden hangisi park etme kurallar ndan biridir?

A) lk geçi/ hakk n yayalara vermek
B) Arac n h z n azaltmak
C) Kar/ dan gelen araçlara geçi/ kolayl , sa,lamak
D) Söz konusu geçitlerde durmak

A) Araçta bir gözcü bulundurmak
B) Arac n anahtar n park görevlilerine
teslim etmek
C) 5 dakikay geçmeyecek /ekilde beklemek
D) Park yerindeki araçlar n ç k / n engellememek

38. Kamyon, kamyonet ve römorklarda,
k sa mesafede i/çi ta/ nmas nda a/a, dakilerden hangisi zorunlu de,ildir?

33. Kar/ dan gelen araçla kar/ la/ ld , nda

A) Kasa kenarlar n n dü/meyi önleyecek yükseklikte olmas
B) Kapaklar n n kapal tutulmas
C) Elle tutulabilecek korkulu,un
bulunmas
D) Araç üzerinin kapal olmas

uza, gösteren / klar n yerine hangisi
yak lmal d r?
A) Acil uyar / klar
B) Park / klar
C) Yak n gösteren / klar
D) Dönü/ / klar

39. Otoyollara girerken hangi /eridi kullan-

34. Çekilen arac n freni bozuksa, çeken ve

mak zorunludur?

çekilen araçlar aras ndaki ba,lant
uzunlu,u en fazla kaç metre olmal d r?
A) 1
C) 3

A) En sa, /eridi
B) H zlanma /eridini
C) Ortadaki /eridi
D) Yava/lama /eridini

B) 2
D) 4

35. Sürücünün hangi davran / tedbirsiz ve

40. Aksine bir i/aret bulunmad kça oto-

sayg s z araç sürme suçu say lmaz?

yolda otobüsler için azami h z saatte
kaç kilometredir?

A) Yayalara su s çratmak
B) K rm z / kta geçmek
C) Sigara külü ve izmaritlerini yola
dökmek
D) Keyfi olarak ta/ t trafi,inin seyir
emniyetini ihlal etmek

A) 100
C) 120
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B) 110
D) 130

5. GRUP

TRAF K VE ÇEVRE B LG S

Y

46. Otomobillerin trafi,e ç kar labilmesi

41. Dar ve trafi,in yo,un oldu,u ta/ t yo-

için a/a, dakilerden hangisinin yapt r lmas zorunludur?

lunda yava/ seyreden sürücü kendisini
geçmek isteyen di,er sürücülere nas l
davranmak zorundad r?

A) Koltuk Ferdi Kaza sigortas n n
B) Kasko sigortas n n
C) Arac n bak m n n
D) Zorunlu mali sorumluluk sigortas n n

A) Arac n n h z n art rmak
B) Hemen yava/lay p oldu,u yerde
durmak
C) Sa,a yana/mak, gerekirse durmak
D) H z n azalt p seyrine devam etmek

47. A/a, dakilerden hangisi trafik kazas nda asli kusur say l r?

42. Yaya yolu bulunmayan kara yollar nda,

A) Tek yönlü yola ters yönden girmek
B) Araçta bulunmas zorunlu gereçleri
bulundurmamak
C) Alkollü olarak araç kullanmak
D) Ta/ ma s n r üstünde yolcu ta/ mak

yayalar n a/a, dakilerin hangisinde
yürümesi zorunludur?
A) Trafi,in yo,un olmad , /eritte
B) Gidi/ yönüne göre sa, bankette
C) Gidi/ yönüne göre sol bankette
D) Ta/ t yolunun en sa, ndaki /eritte

48. A/a, dakilerden hangisi çevre kirlili,ini
önleme aç s ndan olumlu bir davran /t r?

43. Trafi,e ç kan bir araçta tescil belgesi

A) Arac n gereksiz yere rölantide çal /t r lmas
B) Araca a/ r yük ve yolcu al nmas
C) Uygun vitesle seyredilmesi
D) Arac n normalden dü/ük motor devriyle sürülmesi

ile birlikte hangisinin bulunmas
gerekir?
A) Noter sat / belgesinin
B) Trafik belgesinin
C) /letme belgesinin
D) Kara yolu uygunluk belgesinin

49. Piknik alanlar nda a/a, dakilerden

44. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet

hangisinin yap lmas uygundur?

ve çekicilere bir ya/ sonunda ve devam nda kaç y lda bir muayene yapt r lmas zorunludur?
A) 4
C) 2

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

B) 3
D) 1

50. Bak m yap lmam / bir arac n egzozundan daha fazla duman havaya kar / r.
Bu durum öncelikle a/a, dakilerden
hangisine neden olur?

45. "C" s n f sürücü belgesine sahip
olanlar hangisinde verilen araçlar
sürebilirler?

A) Gürültü kirlili,ine
B) Su kirlili,ine
C) Hava kirlili,ine
D) Toprak kirlili,ine

A) Kamyon, minibüs, traktör
B) Otobüs, kamyon, kamyonet
C) Çekici, kamyon, minibüs
D) / makinesi, otomobil, minibüs

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. çten yanmal motorun tan m a/a, -

B LG S

Y

6. Distribütörün görevi a/a, dakilerden

dakilerden hangisidir?

hangisidir?

A) Yak ttan elde etti,i mekanik enerjiyi
s enerjisine çeviren makinedir.
B) Yak ttan elde etti,i s enerjisini
mekanik enerjiye çeviren makinedir.
C) Akümülatörden elde etti,i enerjiyi
kimyasal enerjiye çeviren makinedir.
D) Akümülatörden elde edi,i enerjiyi s
enerjisine çeviren makinedir.

A) Ate/leme s ras na göre silindirlere
ya, da, tmak
B) Egzoz gaz n n ç k / n sa,lamak
C) Ate/leme s ras na göre bujilere yüksek voltaj da, tmak
D) Ate/leme s ras na göre bujilere benzin da, tmak

7. Genellikle, elektronik ate/leme sistemi

2. Motorlarda dört zaman n olu/um
s ras a/a, dakilerden hangisidir?

bulunan motorlarda a/a, daki parçalardan hangisi bulunmaz?

A) Emme - Ate/leme - Egzoz - S k /t rma
B) Emme - Egzoz - Ate/leme - S k /t rma
C) Ate/leme - Emme - S k /t rma - Egzoz
D) Emme - S k /t rma - Ate/leme - Egzoz

A) Platin
B) Buji
C) Distribütör
D) Endüksiyon bobini

3. Hava so,utmal motorda a/a, daki-

8. Yak t sisteminin görevi a/a, dakilerden

lerden hangisi yoktur?
A) Radyatör
C) Silindir kapa,

hangisidir?
B) Akümülatör
D) Buji

A) Silindire benzin-hava kar / m göndermek
B) Silindire ya, kar / m göndermek
C) Diferansiyele benzin-hava kar / m
göndermek
D) Diferansiyele ya, kar / m göndermek

4. Akümülatörün görevi a/a, dakilerden
hangisidir?
A) Yüksek voltaj üretmek
B) Karbüratöre yak t göndermek
C) Mar/ motoruna ilk hareket için
elektrik vermek
D) Arac n direksiyon tertibat n çal /t rmak

9. A/a, dakilerden hangisi yak t sistemi
parças d r?
A) Buji
B) Ya, pompas
C) Yak t pompas
D) Ya, filtresi

5. Motor çal /mazken, kontak anahtar
ate/leme durumunda aç k unutulursa,
a/a, dakilerden hangisinin yanmas
beklenir?

10. Motorda hava filtresinin görevi a/a, dakilerden hangisidir?

A) Bujilerin
B) Endüksiyon bobininin
C) Konjektörün
D) Fla/örün

A) Suyu temizler
B) Ya, temizler
C) Yak t temizler.
D) Havay temizler.
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5. GRUP

MOTOR VE ARAÇ TEKN

11. Enjeksiyon yak t sisteminin avantaj-

Y

B LG S

16. Mar/ yap ld , nda, mar/ motoru çal /-

lar ndan biri a/a, dakilerden hangisidir?

m yorsa muhtemel ar za nedir?

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

A) Karbüratöre yak t gelmiyordur.
B) Bujilere ak m gelmiyordur.
C) Akümülatör bo/alm /t r.
D) Vantilatör kay / kopmu/tur.

12. Dizel motorunun so,uk havalarda geç

17. Motordaki ya, n görevi a/a, dakilerden

çal /mas n n sebebi a/a, dakilerden
hangisidir?

hangisidir?
A) Ate/leme sistemine yard mc olmak
B) Motorun so,utulmas na yard mc
olmak
C) Yak t n yanmas na yard mc olmak
D) Motorun erken s nmas n sa,lamak

A) Enjeksiyon bas nc yüksektir.
B) Besleme pompas fazla yak t gönderiyordur.
C) Hararet mü/ürü ar zal d r.
D) Is tma bujisi ar zal d r.

18. A/a, dakilerden hangisi ya,lama sis-

13. Mar/ motorunun görevi a/a, daki-

temi parças d r?

lerden hangisidir?
A) Ya, pompas
C) Vantilatör

A) Karbüratöre yak t göndermek
B) Akümülatörü /arj etmek
C) Alternatöre hareket vermek
D) Motora ilk hareketi vermek

B) Su pompas
D) Termostat

19. Motordaki ya, n bas nc n ya, göstergesine ileten parça a/a, dakilerden
hangisidir?

14. Mar/ motoru a/a, daki parçalardan
hangisine hareket iletir?

A) Ya, çubu,u
C) Ya, filtresi

A) Eksantrik di/lisine
B) Mahruti di/lisine
C) Volan di/lisine
D) Krank di/lisine

B) Ya, mü/ürü
D) Ya, deposu

20. Motorun ya, yakmas n n sebebi a/a, dakilerden hangisidir?

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

A) Silindirler a/ nm /t r.
B) Kam a/ nm /t r.
C) Krank mili a/ nm /t r.
D) Volan a/ nm /t r.

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

21. Vantilatör kay / hangi parçaya hareket
verir?
A) Su pompas na
B) Krank miline
C) Kam miline
D) Ya, pompas na
-13-

5. GRUP

MOTOR VE ARAÇ TEKN

22. Termostat n görevi a/a, dakilerden

Y

B LG S

27. A/a, dakilerden hangisi ayd nlatma

hangisidir?

sistemi parças d r?

A) Motor ya, n çal /ma s cakl , nda
tutmak
B) Fren hidroli,ini çal /ma s cakl , nda
tutmak
C) Motor suyunun s cakl , n çal /ma
s cakl , nda ayarlamak
D) Diferansiyeli çal /ma s cakl , nda
tutmak

A) Vantilatör
C) Buji

B) Sigorta
D) Alternatör

28. Araçta k sa farlar yak ld , nda kaç metreyi ayd nlatmas gerekir?
A) 25
C) 45

B) 35
D) 50

23. Arac n hararet göstergesi çal /m yorsa
a/a, dakilerden hangisi meydana gelmi/ olabilir?

29. Motorla vites kutusu aras nda irtibat
keserek vites de,i/tirme imkân
sa,layan aktarma organ a/a, dakilerden hangisidir?

A) Vantilatör kay / gev/ektir.
B) Vantilatör kay / kopmu/tur.
C) Su pompas ar zal d r.
D) Hararet mü/ürü ar zal d r.

A) Vites kutusu
C) Baft

B) Kavrama
D) Aks

24. Radyatör kapa, ar zal ise ne olur?
30. Araç hareket hâlinde iken aya, n deb-

A) Motor hararet yapar.
B) Motor ya, yakar.
C) Motor so,uk çal / r.
D) Motor çal /maz.

riyaj pedal n n üzerinde devaml durmas hâlinde a/a, dakilerden hangisi
olur?
A) Araç daha h zl gider.
B) Lastikler a/ n r.
C) Vites kutusu a/ n r.
D) Debriyaj balatas a/ n r.

25. Alternatörün görevi a/a, dakilerden
hangisidir?
A) Mekanik enerjiyi, s enerjisine
çevirmek
B) Is enerjisini, elektrik enerjisine
çevirmek
C) Mekanik enerjiyi, elektrik enerjisine
çevirmek
D) Is enerjisini , mekanik enerjiye
çevirmek

31. Arac n h z n ve torkunu ayarlayan
sistem a/a, dakilerden hangisidir?
A) Kavrama
B) Süspansiyon
C) Vites kutusu
D) Yaylar

26. Motor çal / rken /arj lambas yan yorsa

32. A/a, dakilerden hangisi aktarma orga-

sebebi a/a, dakilerden hangisidir?

n eleman d r?

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

A) Piston
C) Rotlar
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B) Supap
D) Baft

5. GRUP

MOTOR VE ARAÇ TEKN

33. A/a, dakilerden hangisi motorun hare-

Y

38. El freni teli kopmu/ ise a/a, dakilerden

ketini tekerleklere ileten elemanlardan
biridir?
A) Diferansiyel
C) Rot

B LG S

hangisi olur?
A) Kampana a/ n r.
B) Fren sistemi hava yapar.
C) Fren pedal bo/lu,u artar.
D) El freni tutmaz.

B) Amortisör
D) Yay

34. Arac n direksiyonu zor dönüyorsa

39. Rot ayar bozuk olan araçta a/a, daki

sebebi a/a, dakilerden hangisidir?

durumlardan hangisi meydana gelir?
A) Lastiklerin havas tavsiye edilen
de,erden fazlad r.
B) Lastiklerin havas tavsiye edilen
de,erden azd r.
C) nce tabanl lastik kullan lm /t r.
D) Arka lastikler a/ nm /t r.

A) Arka lastikler ortadan a/ n r.
B) Ön lastikler içten veya d /tan a/ n r.
C) Direksiyon mili e,ilir.
D) Direksiyon kovan e,ilir.

40. A/a, dakilerden hangisi yeni motorun

35. Belirli h z aral klar nda direksiyonda

al /t r lmas (rodaj) zaman nda yap lmas uygundur?

titremeler oluyorsa sebebi a/a, dakilerden hangisidir?

A) Motoru yüksek devirde çal /t rmak
B) Uzun yolda ayn h zla devaml gitmek
C) Ani duru/ ve kalk /tan kaç nmak
D) Motoru tam yükte çal /t rmak

A) Lastikler fazla so,uktur.
B) Lastik hava bas nc dü/üktür.
C) Direksiyon simidi ayars zd r.
D) Lastikler balanss zd r.

36. A/a, dakilerden hangisi fren sistemi
parças d r?
A) Kampana
C) Kavrama

B) Volan
D) Aks

TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.

37. Fren yap l nca arac n h z azalm yorsa
ar za a/a, dakilerden hangisidir?
A) Diferansiyel ar zal d r.
B) Akslar ar zal d r.
C) Hidrolik kalmam /t r.
D) Kavrama kaç r yordur.
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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 E6itim Bakanl)6) E6itim Teknolojileri Genel Müdürlü6ünün yaz)l) izni olmadan kopya
edilmesi, foto6raflar)n)n çekilmesi, bilgisayar ortam)na al)nmas), herhangi bir yolla ço6alt)lmas),
yay)mlanmas) veya ba<ka bir amaçla kullan)lmas) yasakt)r. Bu yasa6a uymayanlar, do6abilecek
cezaî sorumlulu6u 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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