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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. Anî meydana gelen, önceden tahmin

6. Omurga bo6lu0unda hangi vücut siste-

edilemeyen, önlenmesi ço0unlukla
mümkün olan; ölüm, yaralanma veya
maddî hasarla sonuçlanan olaylara ne
denir?
A) Felâket
C) Kaza

minin bir bölümü faaliyet gösterir?
A) Hareket sisteminin
B) Sindirim sisteminin
C) Sinir sisteminin
D) Solunum sisteminin

B) Harabiyet
D) Afet

7. Vücut yap birimlerinin küçükten

2. Bir trafik kazas n gören sürücünün

büyü0e do0ru s ralan 6 hangisinde
verilmi6tir?

müdahale aç s ndan yasal sorumlulu0u nedir?

A) Hücre
B) Organ
C) Sistem
D) Sistem

A) Her durumda müdahale etmesi
zorunludur.
B) Kendi iste0ine ba0l olarak müdahale etmeyebilir.
C) Sadece sa0l k e0itimi alanlar n
müdahale etme mecburiyeti vard r.
D) Yaln zca olaya kar 6an sürücülerin
müdahale etme mecburiyeti vard r.

Doku
Organ
Hücre
Doku
Doku
Organ
Organ
Doku

Sistem
Sistem
Hücre
Hücre

8. Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer de0i6tirmesi
i6lemi, insan vücudunun hangi sistemi
sayesinde gerçekle6ir?

3. Bir kazazede sa0l k kurulu6una ne

A) skelet sistemi
B) Sindirim sistemi
C) Sinir sistemi
D) Solunum sistemi

zaman sevk edilir?
A)
B)
C)
D)

Y

LK YARDIM B LG S

Yak nlar geldikten sonra
Hiçbir müdahale yap lmadan önce
Kendine gelmesi sa0land ktan sonra
Hayatî tehlikelerine kar6 önlem al nd ktan sonra

9. A6a0 dakilerden hangisinde oynamaz
eklem bulunur?

4. A6a0 dakilerden hangisi ilk yard m n

A) Kafatas nda
C) Dirsekte

amaçlar ndan de0ildir?
A) Durumun kötüye gitmesini önlemek
B) Mal kay plar n engellemek
C) Sakatl klar önlemek
D) Hayat kurtarmak

10. A6a0 dakilerden hangisi, araç ilk yard m çantas nda olmas gereken malzemelerden de0ildir?
A) Makas
B) Sarg bezi
C) Tentürdiyot
D) Elastik bandaj

5. I- Her zaman tedbirli olmak
II- So0ukkanl l 0 n koruyabilmek
III- Emin olmad 0 uygulamalardan
kaç nmak
Yukar daki özelliklerden hangileri ilk
yard m yapacak ki6ide bulunmal d r?
A) I-II
C) II-III

B) Omurgada
D) Bilekte

B) I-III
D) I-II-III
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11. Yaral n n boyun hasar gördü0ü 6üp-

15. El bile0i ile dirsek aras ndaki büyük bir

hesi varsa, araçtan nas l ç kar lmal d r?

kanamada geçici kanama durdurma
metodu a6a0 dakilerden hangisidir?

A) Boynuna, mutlaka boyunluk tak larak
B) Boynuna atel ba0lanarak
C) Ayaklar ndan çekilerek
D) Boynuna bir 6ey ba0lamadan

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

12. A6a0 dakilerden hangisi bilinci kaybolmu6 olan bir kazazedenin solunum
yolunun t kanarak bo0ulmas na sebep
olur?

16. A6a0 dakilerden hangisi 6ok pozisyonudur?

A) Bilincin kaybolmas sonucu çenenin
kas lmas
B) Dilin geriye do0ru dü6erek soluk
yolunu t kamas
C) Ba6 n arkaya giderek soluk yolunu
t kamas
D) Bilincin kaybolmas sonucu vücudun kas lmas

A) Oturu6 pozisyonunda ba6 öne e0ilmi6 ve dizler, diz kapaklar ndan
katlanm 6 pozisyon
B) Yüz üstü yat 6 pozisyonunda kafa
yana çevrilip, ayaklar biraz a6a0 da,
üstü örtülü pozisyon
C) Yan yat 6 pozisyonunda ayaklar
birbirine paralel
D) S rt üstü yat 6 pozisyonunda kafa
yana çevrilmi6, ayaklar biraz
yukarda, üstü örtülü pozisyon

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

17. Kazazedenin çevre ile ba0lant s n n

I. Holger-Nielsen yöntemi
II. Silvester yöntemi
III. A0 zdan a0 za

tamamen kesildi0i, uyaranlara cevap
veremedi0i derin bilinç kayb na ne
denir?

A) Yaln z I
C) II-III

A) Bok
C) Zehirlenme

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

B) Koma
D) Halsizlik

18. Kalp masaj uygulama bölgesi a6a0 da-

14. Yeni meydana gelen büyük bir d 6 ka-

kilerden hangisidir?

namada kazazedeye ilk önce yap lacak
i6lem a6a0 dakilerden hangisidir?

A) Gö0üs kemi0inin alt uç 1/3 lük k sm
B) Gö0üs kemi0inin üst uç 1/8 lük
k sm
C) Kaburgan n sol alt k sm
D) Kaburgan n sa0 alt k sm

A) Kanama bölgesini kalpten a6a0
seviyede tutmak
B) Kanama yerini sarg bezi ile sarmak
C) Kanayan bölge üzerine bas nç uygulamak
D) Bol so0uk s v içirmek
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19. Kalp masaj ile sunî solunum birlikte

23. Kaburga kemi0i k r klar nda kazazede

uygulan rken yaln zca bir ilk yard mc
varsa, s ras yla yap lacak i6lem say s
a6a0 dakilerden hangisidir?

hangi pozisyonda hastaneye sevk
edilir?
A) Yan yat 6
B) Yüz üstü yat 6
C) Oturu6 veya yar oturu6
D) S rt üstü yat 6

A) 2 kalp masaj - 2 sunî solunum
B) 15 kalp masaj - 15 sunî solunum
C) 2 kalp masaj - 15 sunî solunum
D) 15 kalp masaj - 2 sunî solunum

24. A6a0 dakilerin hangisinde olu6an

20. Delici cisim batmalar nda, yara

k r klar, anî ölüm ve felçler aç s ndan
büyük önem ta6 r?

üzerinde batan cisim duruyorsa,
a6a0 dakilerden hangisi uygulan r?

A) Kaburgada
C) Bacakta

A) Cisim ç kar lmadan yaral hastahaneye sevk edilir.
B) Cisim ç kar l r ve yaral hastahaneye
sevk edilir.
C) Cismin d 6ar da kalan k sm kesilir
ve yara sar l r.
D) Cisim ç kar l r ve yaran n üzerine
tentürdiyot dökülür.

B) Omurgada
D) El bile0inde

25. A6a0 dakilerden hangisi, ç k klarda yap lan ilk yard m uygulamalar ndand r?
A) Hasta, ç kan bölgenin üzerine yat r l r.
B) Ç kan bölge ile kalp aras na turnike
uygulan r.
C) Ç kan bölgenin hareketsizli0i sa0lanarak hemen hekime sevk edilir.
D) Ç kan bölgenin üzerine s cak masaj
yap l r.

21. K r klarda ve ç k klarda hasta nakledilirken yap lmas gereken i6lem
hangisidir?
A) K r k veya ç k k bölgesine kuvvetli
masaj yap lmas
B) K r k veya ç k k bölgesinin sürekli
buzla ovulmas
C) K r k veya ç k k bölgesinin
hareketsiz kalmas n n sa0lanmas
D) K r k veya ç k k bölgesine turnike
uygulanmas

26. Acil yard m haberle6mesinde iletilecek
mesaj nas l olmal d r?
A) Yaz l , sözlü ve hareketli
B) Ayr nt l ve detayl
C) Bifreli ve gizli
D) K sa, öz ve anla6 l r

22. K r klarda ilk yard m s ras nda atel
uygulamas n n amac nedir?

27. Artvin’de bir kazay H z r Acil Servise

A) Ta6 ma esnas nda kazazedenin
dü6mesini önlemek
B) Yeni k r klar n olu6mas n engellemek
C) K r 0 n iyile6mesini h zland rmak
D) K r 0 n çevre dokulara zarar
vermesini engellemek

haber vermek için hangi numaray
arars n z?
A) 112
C) 155
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28. Çok say da yaral n n oldu0u kazalarda
en son ta6 nmas gereken kazazedeler
a6a0 dakilerden hangisidir?
A) Bilincini kaybedenler
B) Burkulma ve ç k 0 olanlar
C) Geni6 yan k yaras olanlar
D) Üçüncü derecede yan 0 olanlar

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

30. Araçlarda emniyet kemeri kullan lmas yla ilgili olarak a6a0 dakilerden
hangisi do0rudur?
A) Behir içi trafikte mecburî, 6ehir
d 6 nda iste0e ba0l d r.
B) Behir içi trafikte iste0e ba0l , 6ehir
d 6 nda mecburîdir.
C) Behir içi ve d 6 trafikte iste0e
ba0l d r.
D) Behir içi ve d 6 trafikte mecburîdir.

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. Karayollar Trafik Kanunu’na göre,

5.

a6a0 dakilerden hangisi Millî E0itim
Bakanl 0 n n görevi de0ildir?
A) Sürücü kurslar n denetlemek
B) Özel sürücü kursu aç lmas na izin
vermek
C) Sürücü kurslar nda e0itilenlerin
s nav n yapmak
D) Duran ve akan trafi0i düzenlemek

Bekildeki trafik i6aretini gören sürücünün
hangisini yapmas
yanl 6t r?
A) Arac n yava6latmas
B) Yolu kontrol etmesi
C) O bölgeden dikkatli geçmesi
D) Takip mesafesini azaltmas

2. Araçlar n bir mülke girip ç kmas için

6. A6a0 daki trafik i6aretlerinden hangisi

yap lm 6 olan yolun, karayolu s n r
çizgisi içinde kalan k sm na ne denir?
A) Ba0lant yolu
C) Tali yol

Y
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dönel kav6a0a yakla6 ld 0 n bildirir?

B) Geçi6 yolu
D) Ta6 t yolu

3. I6 kl trafik cihazlar yla birlikte 6 kl ok

A)

B)

C)

D)

da varsa, ok yönündeki dönü6 ne
zaman yap l r?
A) Ok söndü0ünde
B) Ok k rm z yand 0 nda
C) Ok ye6il yand 0 nda
D) Ok sar yand 0 nda

7. A6a0 dakilerden hangisi, “kar6 dan
gelene yol ver” anlam ndad r?

4.

Trafik polisinin
verdi0i i6arete
göre a6a0 dakilerden hangisi
do0rudur?

A)

B)

C)

D)

DUR
A) Yol, bütün yönlere kapal d r.
B) Yol, ön ve arka taraftaki trafi0e
aç kt r.
C) Yol, kollar n gösterdi0i yöndeki
trafi0e aç kt r.
D) Yol, bütün yönlere aç kt r.
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8. A6a0 daki trafik i6aretlerinden hangisi,

12. Ticarî amaçla yük ve yolcu ta6 yan

öndeki ta6 t geçme yasa0 n n sona
erdi0ini bildirir?
A)

sürücülerin 24 saat içindeki ta6 t
kullanma süreleri a6a0 dakilerin
hangisinde verilmi6tir?

B)
Sürekli ta6 t
kullanma süresi
(saat)

C)

Y

TRAF K VE ÇEVRE B LG S

3
5
6
6

A)
B)
C)
D)

D)

Toplam ta6 t
kullanma süresi
(saat)
10
9
9
12

13. Kav6aklara kaç metre kala 6erit de0i6tirmek yasakt r?

9. Devaml yol çizgisi neyi belirtir?

Yerle6im
Yerleri içinde
(metre)

A) Sa0 6eritten gidilemeyece0ini
B) Hiçbir sebeple durulamayaca0 n
C) Öndeki araçlar n geçilemeyece0ini
D) Sa0 bankette durulamayaca0 n

A)
B)
C)
D)

Yerle6im
Yerleri d 6 nda
(metre)

30
50
60
70

150
200
250
300

10. Kesik ve devaml yol çizgisi olan bir
karayolu için a6a0 dakilerden hangisi
do0rudur?

14. 1. I6 kl trafik i6aret cihaz
2. Trafik i6aret levhas
3. Yer i6aretleri
4. Trafik polisi

A) Devaml çizgi taraf ndaki araçlar
6erit de0i6tirebilirler.
B) Kesik çizgi taraf ndaki araçlar önlerindeki araçlar geçebilirler.
C) Her iki yöndeki araçlar 6erit de0i6tiremezler.
D) Her iki yöndeki araçlar önlerindeki
araçlar geçemezler.

Sürücülerin yukar dakilere uymadaki
öncelik s ralamas nas l olmal d r?
A) 1-2-3-4
C) 4-1-2-3

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

15. Trafik Kanunu’na göre, h z ölçen cihaz-

11. Sürücüye ait belgeler tam olsa bile

lar n yerini tespit eden veya bu konuda
sürücüyü uyaran cihazlar n imal ve
ithalini yapanlara a6a0 dakilerden
hangisi uygulan r?

a6a0 daki hâllerin hangisinde sürücü
trafikten men edilir?
A) Uyu6turucu madde alarak araç kullan yor ise
B) Ta6 ma s n r ndan fazla yük yüklenmi6 ise
C) Ta6 ma s n r ndan fazla yolcu al nm 6 ise
D) Araca zorunlu malî sorumluluk
sigortas yapt r lmam 6 ise

A) Hafif para ve hafif hapis cezas
B) Sadece a0 r hapis cezas
C) Ticaret yasa0
D) Araca el konulmas
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16. Behirleraras karayollar ile otoyollarda

21. Sürücülerin dönü6lerde a6a0 dakiler-

araçlar n seyretmelerine izin verilen en
alt h z s n r na ne ad verilir?
A) Azamî h z
C) Uygun h z

Y
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den hangisini yapmas do0ru de0ildir?
A) Dönece0i yönü önceden i6aretle
bildirmesi
B) H z n art rmas
C) Dönü6 yönüne göre uygun 6eride
girmesi
D) Dönü6 s ras nda ilk geçi6 hakk n
yayalara vermesi

B) Asgari h z
D) Seyir h z

17. Seyir hâlinde iken öndeki arac takip
mesafesi en az ne kadar olmal d r?
A) Araç boyunun iki kat
B) Araç a0 rl 0 n n üç kat
C) Araç h z kadar
D) Araç h z n n yar s

22. A6a0 daki durumlar n hangisinde
sürücü geriye gidebilir?
A) Ba0lant yollar nda
B) Tek yönlü yollarda duraklama
d 6 nda
C) Tek yönlü yollarda park etme
d 6 nda
D) ki yönlü dar yollarda geçi6 kolayl 0
sa0lamak için

18. Geçi6 ile ilgili a6a0 daki bilgilerden
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.

23.
2

19. Öndeki arac geçme ile ilgili a6a0 daki

1

bilgilerden hangisi yanl 6t r?

Bekle göre 2 numaral arac n sürücüsü
ne yapmal d r?

A) Sa0 banketten geçi6 için yararlan labilir.
B) Tramvaylar n sol yan ndan geçilemez.
C) Geçme s ras nda h z s n r ihlâline
ceza verilmez.
D) Çok 6eritli yollarda sa0 6eritten h zl
gitme geçme say lmaz.

A) Geçi6 hakk n kendi kullanmal d r.
B) Geçi6 hakk n 1 numaral araca
vermelidir
C) H z n art r p kav6a0 terk etmelidir.
D) Klâkson çal p 1 numaral arac n
geçmesini beklemelidir.

20. A6a0 dakilerden hangisinde araçlar n
dönü6 6 klar n n kullan lmas yasakt r?
A) Berit de0i6tirmelerde
B) Park yerlerine giri6 ve ç k 6larda
C) Kav6aklarda sa0a ve sola dönü6lerde
D) Sürücülere geç mesaj n n verilmesinde
-8-
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24.

28. Yaral veya acil hasta ta6 yan özel araç
sürücüleri, geçi6 üstünlü0ü hakk n
nas l kullanabilirler?
3

A) Seyyar tepe lâmbas takt rarak
B) Eskort e6li0inde
C) Sesli ve 6 kl i6aret vererek
D) Arac nda bir gözcü bulundurarak

1

2
Bekle göre geçi6 hakk s ras ne olmal d r?
A) 1-2-3
C) 3-1-2

29. Aksine bir i6aretin bulunmad 0 yollarda a6a0 dakilerden hangisinde park
etmek yasakt r?

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

A) Gidi6e ayr lan en sa0daki 6erit
üzerinde
B) En sa0 6erit d 6 ndaki 6eritler üzerinde
C) Özel olarak i6aretlenmi6 ve gidi6e
ayr lm 6 6erit üzerinde
D) Varsa banket üzerinde

25. A6a0 dakilerden hangisi duraklamay
ifade eder?
A) Görevlilerce verilen emirle durmak
B) Yolcu indirirken beklemek
C) K rm z 6 k yanarken beklemek
D) 5 dakikadan fazla beklemek

30. Geceleyin görü6ün yeterli olmad 0
kav6ak, dönemeç ve tepe üstlerine
yakla6 rken geli6inizi nas l haber
verirsiniz?

26. Aksine bir i6aret yoksa, e0imsiz iki

A) Birkaç defa selektör yaparak
B) Birkaç defa korna çalarak
C) Acil uyar 6 klar n yakarak
D) Dönü6 6 klar n yakarak

yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun kar6 la6mas hâlinde, hangisi
di0erine yol vermelidir?
A)
B)
C)
D)

Beridi daralm 6 olan, di0erine
Otomobil sürücüsü, kamyona
Kamyon sürücüsü, otomobile
Trafik yo0unlu0u az olan yöndeki
ta6 t, di0erine

31. Tepe üstüne yak n yerde veya dönemeçte ar zalanan arac n ön ve arkas ndan en az kaç metre uza0a yans t c
konulmal d r?

27. A6a0 dakilerden hangisi duraklanan

A) 30
C) 10

yerden ç kan araç sürücüsünün, uymas gereken kurallardan biri de0ildir?
A) Arac n n etraf n kontrol etmesi
B) I6 kla veya kolla ç k 6 i6areti vermesi
C) Sak ncal bir durum olmad 0 nda
manevraya ba6lamas
D) Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz
edip yava6latmas
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D) 5
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32. Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak

37. Karayollar nda trafi0e ç kar lacak araç-

a6a0 dakilerden hangisini yapmak
yasakt r?

lar n yüklü veya yüksüz olarak azamî
yükseklikleri kaç metredir?

A) Kurtar c olmayan araçlarla çekmek
veya çektirmek
B) Çeken ve çekilen araçta yük veya
yolcu ta6 mak
C) Freni bozuk arac çeki demiriyle
ba0lay p çekmek
D) Kamyon ile kamyoneti çekmek veya
çektirmek

A) 2
C) 4

38. Araçlar yüklenirken a6a0 dakilerden
hangisinin yap lmas yasakt r?
A) Ta6 ma s n r na ve dingil a0 rl 0 na
uyulmas
B) Gabarinin a6 lmas
C) Araç dengesinin korunmas
D) Trafik güvenli0inin dikkate al nmas

33. Freni bozuk bir araç saatte en fazla kaç
kilometrelik h zla çekilebilir?
A) 15
C) 25

B) 3
D) 5

B) 20
D) 30

39. Motosiklet ve motorlu bisiklet yolcular
a6a0 dakilerden hangisini kullanmak
zorundad rlar?

34. A6a0 dakilerden hangisi trafik suçudur?

A) Koruma eldiveni
B) Koruma gözlü0ü
C) Koruma ba6l 0
D) Koruma kemeri

A) Yaya ve okul geçitlerinde arac
yava6latmak
B) Gidi6e ayr lan sa0daki 6eritte seyretmek
C) Seyir hâlinde iken telefonla konu6mak
D) Öndeki arac güvenli mesafeden
izlemek

40. Tescilli bir arac sat n veya devir alan
ki6i, arac kendi ad na tescil ettirmek
için kaç ay içinde müracaat etmelidir?

35. Arac na hoparlör takt rmak isteyen bir

A) 1
C) 3

sürücü a6a0 dakilerden hangisinden
izin almal d r?
A) l veya lçe Trafik Komisyonundan
B) Trafik tescil 6ubesinden veya
bürolar ndan
C) Mahallî idarelerden
D) Belediye zab ta müdürlü0ünden

B) 2
D) 4

41. Hususi otomobillere 3 ya6 sonunda kaç
y lda bir muayene yapt r lmas zorunludur?
A) 1
C) 3

B) 2
D) 4

36. Ö0renci servislerinde di0er ta6 tlardan
farkl olarak a6a0 dakilerden hangisi
bulunur?

42. A1 s n f sürücü belgesiyle, a6a0 dakilerden hangisi kullan labilir?

A) Okul ta6 t yaz s ve “DUR” lâmbas
B) Okul ta6 t yaz s ve ilk yard m
çantas
C) “DUR” lâmbas ve sis 6 klar
D) Park lâmbas ve yang n söndürücü

A) Kamyon
B) Otobüs
C) Minibüs
D) Motorlu bisiklet
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43. “E” s n f sürücü belgesine sahip

47. Uyu6turucu ve keyif verici maddeleri

olanlar a6a0 dakilerden hangisini
süremezler?
A) Kamyon
C) Çekici

Y
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alarak araç kulland klar tespit edilenler
için a6a0 dakilerden hangisinin yap lmas yanl 6t r?

B) Otobüs
D) Minibüs

A) Eyleminin gerektirdi0i di0er cezalardan ba6ka alt ay hafif hapis cezas
verilir.
B) Hapis cezas ile birlikte hafif para
cezas uygulan r.
C) Sadece para cezas uygulan r.
D) Sürücü belgeleri süresiz olarak geri
al n r.

44. Koltuk ferdî kaza sigortas hakk nda
a6a0 da verilen bilgilerden hangisi
do0rudur?
A) Bütün araçlar için yapt r lmas
zorunludur.
B) sterlerse yolcular kendileri
yapt r rlar.
C) Yolcular n talep etmesi 6art yla,
i6leten taraf ndan yapt r l r.
D) Sürücüyü, sürücü yard mc lar n ve
yolcular güvence alt na al r.

48. Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç
motorlu araçlarda en az kaç adet
i6aretleme reflektörü bulunmal d r?
A) 1
C) 3

45. Kazaya kar 6an sürücüler a6a0 daki-

B) 2
D) 4

49. A6a0 dakilerden hangisi gürültünün

lerden hangisini yapmakla yükümlüdürler?

verdi0i zararlardan de0ildir?
A) Ruh sa0l 0 n n bozulmas
B) Beden sa0l 0 n n bozulmas
C) Dikkatin da0 lmas
D) 6 veriminin artmas

A) lk yard m önlemlerini almakla
B) Kaza ile ilgili iz ve delilleri gösteren
krokiyi çizmekle
C) Ba6ka bir kaza olmas n diye yolu
trafi0e kapatmakla
D) Trafi0in ak 6 n sa0lamak için kaza
yapan araçlar kald rmakla

50. A6a0 dakilerden hangisinin ta6 tta
bulunmas yak t ve zaman tasarrufunda
fayda sa0lar?

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

A) Harita ve kroki
C) Reflektör

B) Stepne
D) Yang n tüpü

A) Alkollü olarak araç kullanmak
B) Yorgun ve uykusuz olarak araç
kullanmak
C) H z s n rlamalar na uymamak
D) Kav6aklarda geçi6 önceli0ine
uymamak

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. Yak ttan elde etti0i s enerjisini meka-

7. Akümülatörün voltaj n 15.000 ile

nik enerjiye çeviren makinalara ne
denir?
A) Dinamo
C) Motor

Y
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25.000 volt aras nda yükselten parça
a6a0 dakilerden hangisidir?

B) Vites kutusu
D) Diferansiyel

A) Mar6 motoru
C) Endüksiyon bobini

2. ki ve dört zamanl motorlar a6a0 da-

B) Alternatör
D) Karbüratör

8. Bujilere ate6leme s ras na göre ak m

kilerden hangisinde kullan l r?

da0 tan parça a6a0 dakilerden hangisidir?

A) Uçak motorlar nda
B) Araç motorlar nda
C) Jet motorlar nda
D) Helikopter motorlar nda

A) Distribütör
C) Konjektör

B) Karbüratör
D) Akümülatör

9. A6a0 dakilerden hangisi benzinli bir

3. Motorlarda dört zaman n olu6um s ras

motorda normal yanma olmamas n n
sebeplerinden biridir ?

a6a0 dakilerden hangisidir?
A) Emme-Ate6leme-Egzoz-S k 6t rma
B) Emme-Egzoz-Ate6leme-S k 6t rma
C) Egzoz-Emme-S k 6t rma-Ate6leme
D) Emme-S k 6t rma-Ate6leme-Egzoz

A) Radyatör petekleri t kanm 6t r.
B) Bujiler normal ate6leme yapam yordur.
C) Vantilatör kay 6 gev6ektir.
D) Su pompas ar zal d r.

4. A6a0 dakilerden hangisi motorun parçalar ndand r?
A) Rot ba6
C) Buji

10. Yak t sisteminin görevi a6a0 dakilerden

B) Diferansiyel
D) Rotil

hangisidir?
A) Silindire benzin-hava kar 6 m
göndermek
B) Silindire ya0 kar 6 m göndermek
C) Diferansiyele benzin-hava kar 6 m
göndermek
D) Diferansiyele ya0 kar 6 m göndermek

5. Ate6leme sisteminin görevi a6a0 dakilerden hangisidir?
A) Silindirdeki benzin-hava kar 6 m n
ate6lemek
B) Silindirdeki ya0 kar 6 m n
ate6lemek
C) Karterdeki benzin-hava kar 6 m n
ate6lemek
D) Karterdeki ya0 kar 6 m n ate6lemek

11. A6a0 dakilerden hangisi yak t sisteminin bir parças d r?
A) Buji
C) Ya0 filtresi

6. A6a0 dakilerden hangisi ate6leme
sisteminin bir parças d r?
A) Radyatör
B) Vantilatör
C) Vantilatör kay 6
D) Kondansatör
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B) Platin
D) Hava filtresi
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12. Benzinli motorlarda yak t pompas n n

Y
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17. Araçta, kontak anahtar n aç p mar6a

görevi a6a0 dakilerden hangisidir?

basma süresi ne kadar olmal d r?

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

A) 10-15 sn.
C) 60-80 sn.

B) 20-60 sn.
D) 80-90 sn.

18. Mar6 motoru a6a0 daki parçalardan
hangisine hareket iletir?
A) Eksantrik di6lisine
B) Mahruti di6lisine
C) Volan di6lisine
D) Krank di6lisine

13. Benzinle havay 1/15 oran nda kar 6t ran yak t sistemi eleman a6a0 dakilerden hangisidir?
A) Yak t pompas
C) Hava filtresi

B) Karbüratör
D) Supaplar

19. Motordaki ya0 n görevi a6a0 dakilerden
hangisidir?
A) Ate6leme sistemine yard mc olmak
B) Motorun so0utulmas na yard mc
olmak
C) Yak t n yanmas na yard mc olmak
D) Motorun erken s nmas n sa0lamak

14. Arac , k 6 6artlar na haz rlarken a6a0 dakilerden hangisi yap l r?
A) Hidrolik fren sistemi, k 6l k pozisyona çevrilir.
B) Kavrama sistemi k 6l k pozisyona
çevrilir.
C) Hava filtresi, k 6l k pozisyona
çevrilir.
D) El freni, k 6l k pozisyona çevrilir.

20. Motordaki a6 nmalar hangi sistem
önler?
A) Ya0lama
C) Ate6leme

B) Mar6
D) Barj

15. Enjektörlere püskürtme s ras ile bas nçl mazotu gönderen parça a6a0 dakilerden hangisidir?

21. Motor çal 6t 0 sürece, ya0laman n olup
olmad 0 a6a0 daki parçalar n hangisinden anla6 l r?

A) Enjeksiyon pompas
B) Besleme pompas
C) Endüksiyon bobini
D) Distribütör

A)
B)
C)
D)

Ya0 çubu0undan
Ya0 karterinden
Ya0 göstergesinden
Ya0 mü6üründen

16. Mar6 motorunun görevi a6a0 dakilerden hangisidir?

22. Motorun ya0 yakmas n n sebebi a6a0 dakilerden hangisidir?

A) Karbüratöre benzin göndermek
B) Akümülatörü 6arj etmek
C) Alternatöre ak m vermek
D) Motora ilk hareketi vermek

A) Volan a6 nm 6t r.
B) Kam (eksantrik) a6 nm 6t r.
C) Krank mili a6 nm 6t r.
D) Silindirler a6 nm 6t r.
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23. Ya0 lâmbas , araç çal 6 rken yan yorsa

28. Vantilatör kay 6 kopmu6 ise a6a0 daki

sebebi a6a0 dakilerden hangisidir?

ar zalardan hangisi meydana gelir?

A) Karterde ya0lama ya0 fazlad r.
B) Ya0 mü6ürünün kablosunda k sa
devre olmu6tur.
C) Külbütörde ya0lama ya0 fazlad r.
D) Külbütör ya0lama ya0 azd r.

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

24. Kullanma k lavuzuna göre, belli kilo-

29. Motor çal 6t 0 sürece arac n elektrik

metre sonunda araçta a6a0 dakilerden
hangisi de0i6tirilmelidir?

ihtiyac n kar6 layan sistem a6a0 dakilerden hangisidir?

A) Ya0 filtresi
B) Direksiyon simidi
C) Camlar
D) Dikiz aynalar

A) Mar6 sistemi
B) Barj sistemi
C) Yak t sistemi
D) So0utma sistemi

25. Vantilatörün görevi a6a0 dakilerden

30. Motorun devri artt kça alternatörden

hangisidir?

(6arj dinamosu) ç kan voltaj ayarlayan
parça a6a0 dakilerden hangisidir?

A) Radyatördeki suyu s tmak
B) Kalorifer suyunu s tmak
C) Radyatördeki suyu so0utmak
D) Motor ya0 n s tmak

A) Kondansatör (meksefe)
B) Distribütör
C) Endüksiyon bobini
D) Konjektör (regülatör)

26. Motor suyunun s cakl 0 n çal 6ma
s cakl 0 nda ayarlayan parça a6a0 dakilerden hangisidir?

31. Araçta al c lar ve tesisat k sa devreden do0acak tehlikeye kar6 koruyan
parça a6a0 dakilerden hangisidir?

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

A) Sigorta
C) Meksefe

27. Motorun hararet yapmas n n sebebi

B) Konjektör
D) Alternatör

32. A6a0 dakilerden hangisi aktarma

a6a0 dakilerden hangisidir?

organ n n bir eleman d r?

A) Radyatör peteklerinin t kal olmas
B) Vantilatör kay 6 n n gergin olmas
C) Radyatör peteklerinin aç k olmas
D) Radyatör suyunun fazla olmas

A) Rotil
C) Amortisör
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B) Debriyaj
D) Rotlar
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33. Vites kutusunun bak m yap l rken
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38. ABS fren sisteminin avantajlar ndan

a6a0 dakilerden hangisine bak l r?

biri a6a0 dakilerden hangisidir?

A) Ya0 kaça0 n n olup olmad 0 na
B) Asit kaça0 n n olup olmad 0 na
C) Elektrolit kaça0 n n olup olmad 0 na
D) Antifriz kaça0 n n olup olmad 0 na

A) Frenleme an nda direksiyon hakimiyeti sa0lar.
B) Yak t tasarrufu sa0lar.
C) Frenlemede duru6 mesafesini uzat r.
D) Debriyaj n kolay ayr lmas n sa0lar.

34. Bafttan alm 6 oldu0u hareketi 90 dere-

39. Ön tekerleklerde düzensiz lâstik

ce çevirip akslara gönderen parça
a6a0 dakilerden hangisidir?
A) Krank mili
C) Diferansiyel

a6 nt s n n sebebi a6a0 dakilerden
hangisidir?

B) Kavrama
D) Makaslar

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

35. Araba lasti0i de0i6tirilmesinde, kriko
ile kald r lmas durumunda a6a0 dakilerden hangisi yap l r?

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

A) El freni b rak l r.
B) Vites bo6a al n r.
C) Debriyaja bas l r.
D) El freni çekilir.

A) Diferansiyel
C) Rotlar

B) Amortisör
D) Rotiller

36. Araçta el freninin görevi a6a0 dakilerden
hangisidir?
A) Duran araca ilk hareketi vermek
B) Duran arac sabitlemek
C) Arac n emniyetli olarak h z n azaltmak
D) Arac n emniyetli olarak durmas n
sa0lamak

TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.

37. Diskli fren sisteminin avantaj a6a0 dakilerden hangisidir?
A) El freninin daha güçlü olmas d r
B) A6 nt n n azalmas d r
C) Sistemde daha az hidrolik kullan lmas d r
D) Balata ve disk yüzeyinin daha kolay
so0umas d r
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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.
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