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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.

5. GRUP

1. Kas t unsuru olmaks z n meydana gelen,

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

insanlar ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen, ço,unlu,u do,al kaynakl olan
olaylara ne denir?
A) / kazalar
C) Trafik kazalar

Y

LK YARDIM B LG S
temel kurallar ndan de,ildir?

A) H zl , sakin ve tela/a kap lmadan
yap lmal d r.
B) lk yard mc önce kendini emniyete
almal d r.
C) lk yard mc emin olmad , uygulamalardan kaç nmal d r.
D) T bbi yard m gelene kadar hiçbir
uygulama yap lmamal d r.

B) Felaket
D) Y k m

2. A/a, dakilerden hangisi sürücüye ait
trafik kazas sebebidir?
A) Arac n kullan ld , yolun bozuk olmas
B) Sürücünün so,uk havada araç kullanmas
C) Sürücünün seyir hâlinde cep telefonu
kullanmas
D) Arac n ar za yapmas

7. A/a, dakilerden hangisi gö,üs bo/lu,unda bulunan organlardand r?
A) Böbrek
C) Kalp

3. Trafik kazas gördü,ünde gerekli ted-

B) Mide
D) Karaci,er

8. lk yard mc , yaral lar kaza yapan

biri almayan sürücüye a/a, dakilerden
hangisi uygulan r?

arac n içerisinden ç karmadan önce
a/a, dakilerden hangisini mutlaka
de,erlendirmelidir?

A) Hapis cezas
B) Sürücü belgesinin geri al nmas
C) Para ve ceza puan
D) Trafikten men cezas

A) Yaral lar n üzerinde bulunan giysilerin özelliklerini
B) Arac n yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmad , n
C) Araç modelini
D) Yaral lar n cinsiyetlerini

4. nsan vücudunun bölünerek ço,alabilen en küçük yap ta/ na ne ad verilir?
A) Hücre
C) Organ

9. A/a, dakilerden hangisi araçtaki ilk

B) Doku
D) Sistem

yard m çantas nda bulunur?
A) A,r kesici ilaç
B) Yara merhemi
C) Üçgen sarg bezi
D) Serum

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

10. 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/ - boyun - gövde hizas n n
korunmas na
D) Ba/ taraf ndan ç kar lmas na
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11. Hangi araçlarda ilk yard m çantas

Y

16. Bay lan hastaya soluk yolunun t kan-

bulundurmak zorunludur?

mamas için hangi pozisyon verilir?

A) Her çe/it araçta
B) Sadece büyük araçlarda
C) Sadece /ehir d / na günü birlik yolcu ta/ yan motorlu araçlarda
D) Motorlu bisiklet, motosiklet ve i/ makinesi d / ndaki motorlu araçlarda

A) Yan yat /
B) Yüzükoyun yat /
C) Yar oturu/
D) S rt üstü yat /

17. Kendili,inden meydana gelen burun
kanamas nda, hastaya hangi pozisyon
verilir?

12. Araçlarda ilk yard m çantas hangi
amaçla bulundurulur?

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

A) Trafik denetimlerinde göstermek
B) Kazalarda ilk yard mda kullanmak
C) Araç muayenelerinde göstermek
D) Araç donan m n tamamlamak

18. A/a, dakilerden hangisi kanamay

13. A/a, dakilerden hangisi bilinç kayb

azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

olan hastan n, solunum yolunu t kayarak bo,ulmas na sebep olabilir?

A) Kanayan yeri oksijenli su ile
y kamak
B) Kanayan yeri kalp seviyesinden
yukar da tutmak
C) Kanayan yere s cak uygulama
yapmak
D) Kanayan bölgeyi y kayarak p ht lar
temizlemek

A) Çenenin kas lmas
B) Dilin geriye kaymas
C) Ba/ n arkaya dü/mesi
D) Vücudun kas lmas

14. Bak - Dinle - Hisset yönteminde “Bak”
ne anlama gelir?

19. A/a, dakilerden hangisi /oka neden

A) Yaral n n gö,üs kafesinin inip kalkt , na bak lmas
B) Kaza bölgesinde yan c madde olup
olmad , na bak lmas
C) Kaç yaral n n oldu,una bak lmas
D) Yaral da k r k olup olmad , na bak lmas

olan faktörlerdendir?
A) Alkol almak
B) Fazla uyumak
C) A/ r kanama
D) A/ r gürültü

15. Solunum durdu,unda dudaklar, t rnaklar ve parmak uçlar neden morar r?
A) Beyin hasar gördü,ü için
B) Dokulara oksijen gitmedi,i için
C) Ba, rsaklar çal /mad , için
D) drar yollar nda t kan kl k oldu,u için
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20. A/a, dakilerden hangisi /ok pozis-

Y

24. Ciltle birlikte cilt alt dokular n n da

yonudur?

yand , yan klarda, olay yerinde
a/a, dakilerden hangisi uygulan r?

A) S rt üstü yat / pozisyonunda kafa
yana çevrilmi/, ayaklar biraz yukarda, üstü örtülü
B) Yüz üstü yat / pozisyonunda kafa
yana çevrilmi/, ayaklar biraz a/a, da, üstü örtülü
C) Yan yat / pozisyonunda ayaklar
birbirine paralel
D) Oturu/ pozisyonunda ba/ öne e,ilmi/ ve dizler, diz kapaklar ndan
katlanm /

A) Di/ macunu sürülür.
B) Alkollü su ile y kan r.
C) Yara merhemi sürülür.
D) Buz tatbik edilir.

25. K r klarda atel uygulamas ile ilgili
a/a, dakilerden hangisi yanl /t r?
A) Aç k k r klarda, küçük kemik k r klar
ç kar ld ktan sonra atel uygulan r.
B) K r k bölgesi hareketsiz hâle getirilir.
C) Bi/li,i önlemek için atele al nan bölge yüksekte tutulur.
D) Köprücük kemi,i k r klar nda atel
kullan lmaz.

21. Bay lan hastaya ilk yard m olarak a/a, dakilerden hangisi uygulanmaz?
A) Temiz hava almas n sa,lamak
B) Bok pozisyonuna almak
C) So,uk içecekler içirmek
D) Duyu organlar n uyarmak

26. Kaza sonucu vücudun hangi k s mlar nda ç k k görülebilir?

22. Hastan n çevre ile ba,lant s n n tama-

A) Kafatas eklemlerinde
B) Hareketli eklem yerlerinde
C) Düz kemiklerde
D) Uzun kemiklerin ortas nda

men kesildi,i, uyaranlara cevap veremedi,i derin bilinç kayb na ne denir?
A) Koma
C) Zehirlenme

B) Bok
D) Hâlsizlik

27. Burkulmalarda a,r ve /i/li,i azaltmak
için a/a, dakilerden hangisi yap lmal d r?

23. Ba/a al nan darbe sonucu kulaktan kan
geliyorsa a/a, dakilerden hangisi
uygulan r?

A) Buz konulmal d r.
B) Masaj yap lmal d r.
C) So,uk su içirilmelidir.
D) Turnike uygulanmal d r.

A) Oturtulup, 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, pamukla
t kan r.
D) Kan akan bölgesi altta kalacak /ekilde yan yat r l r ve kanama engellenmez.

28. T bbi yard m istenirken a/a, dakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?
A) Olay yerinin tam adresinin
B) Yaral say s n n
C) Araçlar n hasar durumunun
D) Yaral lar n e,itim durumunun
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29. Yaral lar n ta/ nmas nda en do,ru ta/ ma yöntemi a/a, dakilerden hangisidir?
A) Bir ki/i ile destek olarak ta/ ma
B) ki ki/i ile eller üstünde ta/ ma
C) Bir ki/i ile s rtta ta/ ma
D) ki ki/i ile sedyede ta/ ma

30. Hangi durumdaki yaral kesinlikle sedye ile ta/ nmal d r?
A) Kolunda yara ve k r k olan
B) Kaburga k r , olan
C) Omurga k r , olan
D) Birinci derecede yan , olan

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, dakilerden hangisi, /ehirler aras

6. Ye/il / ktan sonra yanan sar / kta sü-

kara yollar n i/aretlemekle görevlidir?

rücü ne yapmal d r?

A) Kalk /a haz rlanmal d r.
B) Yava/lay p durmal d r.
C) Öndeki arac n sürücüsünü ikaz etmelidir.
D) Durup, yolu kontrol ettikten sonra
geçmelidir.

A) Yap /leri Genel Müdürlü,ü
B) Karayollar Genel Müdürlü,ü
C) Çevre Koruma Genel Müdürlü,ü
D) E,itim Teknolojileri Genel
Müdürlü,ü

2. A/a, daki araçlardan hangisini sevk ve

7. Aral kl yan p sönen k rm z / kta sürü-

idare eden ki/ilere /oför denir?

cü ne yapmal d r?

A) Gemiyi
B) Otomobili
C) Treni
D) Taksi dolmu/unu

A) Durup, trafik uygunsa devam etmelidir.
B) Yol aç k ve uygun ise devam etmelidir.
C) Ye/il / k yan ncaya kadar durmal d r.
D) Yava/lay p, yolu kontrol ettikten
sonra geçmelidir.

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

8. Trafik polisinin

verdi,i i/arete
göre a/a, dakilerden hangisi
do,rudur?

4. Ta/ tlarla ilgili a/a, daki bilgilerden
hangisi yanl /t r?
A) Yol bütün yönlere kapal d r.
B) Yol, ön ve arka taraftaki trafi,e
aç kt r.
C) Yol, kollar n gösterdi,i yöndeki
trafi,e aç kt r.
D) Yol bütün yönlere aç kt r.

A) Kara yolunda kullan l rlar.
B) Yük ve yolcu ta/ maya yararlar.
C) Kullan m amaçlar na göre çe/itlere
ayr l rlar.
D) Kamuya ait ise ticari ta/ t ad n al rlar.

9. Bekildeki araçlardan hangileri bek-

5. A/a, dakilerden hangisi trafik kazalar n n

lemelidir?

nedenlerinden de,ildir?
A) Yolun e,imli olmas
B) Trafik i/aretlerinin yetersizli,i
C) Trafik i/aretlerine zarar verilmesi
D) Yol yap m kusurlar

3

1

2
A) Yaln z 2
C) 1 ve 3
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10. Bekildeki trafik

14. Bekildeki trafik i/areti

i/aretine göre
a/a, dakilerden
hangisi yanl /t r?

neyi bildirir?

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

A) Yol yüzeyi ar zal d r.
B) Yoldan yava/ geçilmesi gerekir.
C) Yolda yap m çal /mas vard r.
D) Yolda tümsek vard r.

15. A/a, dakilerden hangisi trafik tanzim

11. Bekildeki trafik

i/aretidir?

i/aretini gören
sürücünün
hangisini yapmas
yanl /t r?
A) Arac n yava/latmas
B) Yolu kontrol etmesi
C) O bölgeden dikkatli geçmesi
D) Takip mesafesini azaltmas

A)

B)

C)

D)

12. Bekildeki trafik
i/aretinin anlam
nedir?

16. A/a, dakilerden hangisi iki yönlü yolun
tepe üstü kesimindeki yol çizgisidir?

A) Sola mecburi yön
B) Tünel yakla/ m
C) Dönel kav/ak yakla/ m
D) Sola tehlikeli devaml viraj

13. Bekildeki trafik i/areti

A)

B)

C)

D)

neyi yasaklar?

17. A/a, dakilerden hangisi otoyola

A) Geri gitmeyi
B) “U” dönü/ü yapmay
C) Sola dönmeyi
D) Ada etraf nda dönmeyi

girebilir?
A) Çekici
B) Lastik tekerlekli traktör
C) Bisiklet
D) At arabas
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18. Ticari amaçla yük ve yolcu ta/ mac l ,

22. Behirler aras kara yollar ile otoyol-

yapan sürücülerin 4,5 saat devaml
araç kulland ktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?
A) 15
C) 30

Y

TRAF K ve ÇEVRE B LG S
larda araçlar n seyretmelerine izin
verilen en alt h z s n r na ne denir?
A) Azami h z
C) Uygun h z

B) 20
D) 45

B) Asgari h z
D) Seyir h z

23. Tünele veya dar köprüye yakla/an sü-

19. Tek yönlü iki /eritli yolda trafi,in i/le-

rücünün a/a, dakilerden hangisini
yapmas uygundur?

yi/i ile ilgili a/a, dakilerden hangisi
yanl /t r?

A) Ta/ t yolu üzerinde duraklamas
B) Önündeki arac geçmesi
C) H z n art rmas
D) H z n azaltmas

A) Geçi/ler d / nda trafik sa,dan akar.
B) A, r ta/ tlar sa,daki /eridi izlemelidirler.
C) Soldaki /erit geçi/lerde kullan lmal d r.
D) H zl araçlar sürekli sol /eritten
gitmelidirler.

24. Arac n iki saniyede gidece,i yol uzunlu,u, hangi mesafenin belirlenmesinde
kullan l r?

20. A/a, daki durumlar n hangisinde /erit

A) Fren mesafesinin
B) Duru/ mesafesinin
C) Takip mesafesinin
D) ntikal mesafesinin

de,i/tirmek yasakt r?
A) Durma ve duraklamada
B) Geçme ve park etmede
C) Kav/a,a gelindi,inde
D) Sa,a ve sola dönmede

25. Yerle/im yerleri d / ndaki yollarda,
tehlikeli madde ta/ yan araçlar ile di,er
araçlar aras ndaki mesafe en az kaç
metre olmal d r?

21. Kav/aklarda trafik düzeninin sa,lanmas ndaki yetki durumuyla ilgili a/a, daki bilgilerden hangisi yanl /t r?

A) 20
C) 40

A) Zorunlu kalmad kça trafik görevlisi,
/ kl cihaz bulunan kav/aklar n
yönetimine müdahale etmemelidir.
B) Trafik görevlisi, / kl trafik cihaz
bulunan kav/aklardaki trafik düzenine müdahale edemez.
C) Kav/ak trafi,i, trafik görevlisi taraf ndan yönetiliyorsa / kl cihazlar n
mesajlar dikkate al nmaz.
D) Trafik görevlisi veya / kl trafik cihaz bulunmayan kav/aklarda trafik
levhas ile yer i/aretlerine uyulur.

B) 30
D) 50

26. Geçi/ ile ilgili a/a, dakilerden hangisi
yanl /t r?
A) Geçi/ler sol /erit kullan larak yap lmal d r.
B) Bir arac geçmekte olan araç geçilemez.
C) Geçi/lerde takip mesafesi dikkate
al nmaz.
D) Geçi/lerde yol çizgilerine dikkat
edilmelidir.
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27. Öndeki arac geçme ile ilgili a/a, -

30. A/a, dakilerin hangisinde dönü/ / k-

dakilerden hangisi do,rudur?

lar n n kullan lmas yasakt r?

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 geçilmelidir.
C) Geçme s ras nda banketlerden yararlan lmal d r.
D) Berit de,i/tirmeye ba/lamadan önce
öndeki araca iyice yakla/ lmal d r.

A) Berit de,i/tirmelerde
B) Park yerlerine giri/ ve ç k /larda
C) Kav/aklarda sa,a ve sola dönü/lerde
D) Sürücülere geç mesaj n n verilmesinde

31. A/a, dakilerin hangisinde sa,a dönülmesi yasakt r?
A) Gidi/ yönündeki trafik lambas ye/il
yanarken
B) Dönülecek yoldaki yayalar için k rm z / k yanarken
C) Dönü/ü gösteren ok ye/il yanarken
D) Bulundu,u yolda yayalar kar/ ya geçerken

28. Öndeki araç geçilirken, geçi/ /eridinde
ne kadar seyredilmelidir?
A) Kar/ dan gelen araçla kar/ la/ ncaya kadar
B) Geçilmekte olan arac n ön hizas na
gelinceye kadar
C) Geriyi görü/ aynas ndan geçilmekte
olan araç görülünceye kadar
D) Geçilen arac n boyunun yar s kadar

32.

29. Bekle göre a/a, dakilerden
hangisi söylenebilir?

1
2

123

3
Bekildeki numaraland r lm / yol bölümünden sa,a dönü/ yapmak isteyen
sürücü hangi /eridi kullanmal d r?

A) 3 numaral araç sürücüsü /erit ihlali
yapm /t r.
B) 2 numaral araç geçme yasa, na
uymam /t r.
C) 2 numaral araç sürücüsü yeteri
kadar ilerlemeden sa, /eride geçmi/tir.
D) 2 numaral araç 3 numaral araçla
yeterli mesafede olmad , halde
geçi/ yapm /t r.

A) 2 numaral /eridi
B) 1 numaral /eridi
C) 3 numaral /eridi
D) stedi,i /eridi
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33.

37. Trafik i/aret levhalar yla belirtilmemi/

3

ise alt ve üst geçitler ile köprülere kaç
metre mesafe içinde park etmek yasakt r?

2

A) 5
C) 15

B) 10
D) 20

1

38. Park etmede a/a, dakilerden hangi-

Bekle göre 1 numaral araç sürücüsü ne
yapmal d r?

sinin yap lmas na gerek yoktur?
A) Motorun durdurulmas na
B) El freninin çekilmesine
C) Acil uyar / klar n n yak lmas na
D) Yol e,imli ise uygun vitese tak lmas na

A) 3 numaral araca yol verip, 2 numaral araçtan önce dönmelidir.
B) 2 ve 3 numaral araçlar n geçmelerini beklemelidir.
C) Geçi/ hakk n kendi kullanmal d r.
D) Di,er araçlar n durmas n sa,lamal d r.

39. Okul ta/ tlar nda, ö,rencilerin kolayca

yeti/ebilece,i camlar ve pencereler nas l olmal d r?

34. Yaral veya acil hasta ta/ yan özel araç
sürücüleri, geçi/ üstünlü,ü hakk n nas l kullanabilirler?

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

A) Seyyar tepe lambas takt rarak
B) Eskort e/li,inde
C) Sesli ve / kl i/aretler vererek
D) Arac nda gözcü bulundurarak

40. Okul ta/ t n n arkas ndaki “DUR” i/are-

tinin yand , n gören di,er sürücü nas l
hareket etmelidir?

35. A/a, dakilerden hangisinin tepe lam-

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

bas k rm z -mavi renktedir?
A) Genel zab ta ve trafik hizmetlerine
ait araçlar n
B) Sivil savunma hizmetlerine ait
araçlar n
C) tfaiye hizmetlerine ait araçlar n
D) Yol yap m ve bak m hizmetine ait
araçlar n

41. Kamyon, kamyonet ve römorklarda,

k sa mesafede i/çi ta/ nmas nda a/a, dakilerden hangisi zorunlu de,ildir?

36. Bekleme amac yla yap lan durakla-

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

man n süresi en çok kaç dakikad r?
A) 5
C) 15

B) 10
D) 20
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42. Otoyollarda aksine i/aret yoksa asgari

47. Kazaya kar /an sürücüler a/a, dakiler-

h z saatte kaç kilometredir?

A) 30
C) 60

den hangisini yapmakla yükümlüdürler?

B) 40
D) 120

A) lk yard m önlemlerini almakla
B) Kaza ile ilgili iz ve delilleri gösteren
krokiyi çizmekle
C) Ba/ka bir kaza olmas n diye yolu
trafi,e kapatmakla
D) Trafi,in ak / n sa,lamak için kaza
yapan araçlar kald rmakla

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

lunda yava/ seyreden sürücü kendisini
geçmek isteyen di,er sürücülere nas l
davranmak zorundad r?
A) Sa,a yana/mak, gerekirse durmak
B) Hemen yava/lay p oldu,u yerde
durmak
C) Arac n n h z n art rmak
D) H z n azalt p seyrine devam etmek

48. A/a, dakilerden hangisi trafik kazas nda asli kusur say l r?
A) Belirlenmi/ h z s n r alt nda seyretmek
B) A/ r h zla seyretmek
C) Yorgun ve uykusuz araç kullanmak
D) Geçme yasa, olan yerlerde araç
geçmek

44. Yaya yolu bulunmayan kara yollar nda,
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

49. A/a, dakilerden hangisi, trafikte en
k sa mesafenin seçilmesinin sa,lad ,
faydalardan de,ildir?
A) Enerji tasarrufu sa,lamas
B) Zaman tasarrufu sa,lamas
C) Can güvenli,i sa,lamas
D) Çevreyi daha az kirletmesi

45. Hususi otomobillere 3 ya/ sonras nda
kaç y lda bir muayene yapt r lmas zorunludur?
A) 1
C) 3

Y

B) 2
D) 4

50. A/a, dakilerden hangisi piknik alan nda yap lmas do,ru davran /t r?
A) Çöplerin yak lmas
B) Çöplerin toplanmas
C) Yüksek sesle müzik dinlenmesi
D) Araç y kanmas

46. Otomobillerin trafi,e ç kar labilmesi
için a/a, dakilerden hangisinin yapt r lmas zorunludur?
A) Zorunlu mali sorumluluk
sigortas n n
B) Kasko sigortas n n
C) Arac n bak m n n
D) Koltuk Ferdî Kaza sigortas n n

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 etti,i s enerjisini meka-

7. Bujilere ate/leme s ras na göre ak m

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

da, tan parça a/a, dakilerden hangisidir?

B) Vites kutusu
D) Diferansiyel

A) Karbüratör
C) Akümülatör

2. Hava so,utmal motorda a/a, dakiler-

mesafe gidebilece,i kadar yak t n bulundurulmas na yarar?

B) Akümülatör
D) Buji

A) Yak t deposu
C) Karter

3. A/a, dakilerden hangisi motorun par-

B) Bagaj
D) Torpido

9. Benzinle havay belirli oranlarda kar /-

çalar ndand r?
A) Tekerlek
C) Manifolt

B) Distribütör
D) Mar/ motoru

8. A/a, dakilerden hangisi arac n belli

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

Y
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t ran yak t sistemi eleman a/a, dakilerden hangisidir?

B) Amortisör
D) Yak t deposu

A) Yak t pompas
C) Karbüratör

B) Hava filtresi
D) Supap

4. A/a, dakilerden hangisi ate/leme
sisteminin parças de,ildir?

10. A/a, dakilerden hangisi jikle devresi-

A) Endüksiyon bobini
B) Radyatör
C) Distribütör
D) Tevzi makaras

nin görevidir?
A) S cak havada motorun kolay çal /mas n sa,lamak
B) Arac n sars nt s z çal /mas n sa,lamak
C) Arac n tam yükte çal /mas n sa,lamak
D) So,uk havada motorun kolay çal /mas n sa,lamak

5. A/a, dakilerden hangisi motorun
sars nt l çal /mas na sebep olur?
A) Ya, seviyesinin dü/üklü,ü
B) Yak t seviyesinin dü/üklü,ü
C) Akümülatörün zay f olmas
D) Buji kablolar ndan birinin ç km /
olmas

11. Silindir içinde s k /t r lm / havan n üzerine, mazotu püskürten parça a/a, dakilerden hangisidir?
A) Enjektör
B) Buji
C) Enjeksiyon pompas
D) Besleme pompas

6. Akümülatörün voltaj n 15.000 ile
25.000 volt aras nda yükselten parça
a/a, dakilerden hangisidir?
A) Mar/ motoru
C) Endüksiyon bobini

B) Alternatör
D) Karbüratör
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12. A/a, dakilerden hangisi, dizel moto-
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17. Motordaki çal /an parçalar n temizli,ini

runun egzozundan siyah duman ç kmas na sebep olur?

hangi sistem sa,lar?
A) So,utma sistemi
B) Yak t sistemi
C) Ate/leme sistemi
D) Ya,lama sistemi

A) Su seviyesinin dü/ük olmas
B) Ya, filtresinin kirli olmas
C) Ya, seviyesinin dü/ük olmas
D) Yak t pompas n n ar zal olmas

18. Karterin görevi a/a, dakilerden han-

13. Motora ilk hareketi a/a, dakilerden

gisidir?

hangisi verir?
A) So,utma sistemi suyuna depoluk
eder.
B) Motor ya,lama ya, na depoluk eder.
C) Vites di/lilerine muhafazal k eder.
D) Kavramaya muhafazal k eder.

A) Mar/ motoru
B) Barj dinamosu
C) Alternatör
D) Konjektör

14. Kontak anahtar n aç p mar/a basma

19. A/a, dakilerden hangisi ya,lama siste-

süresi kaç saniye olmal d r?

minin parças d r?

A) 10 - 15
C) 60 - 80

A) Ya, filtresi
C) Vantilatör

B) 20 - 60
D) 80 - 90

15. Mar/ durumunda; mar/ motoru, moto-

B) Su pompas
D) Termostat

20. Araçta, motor ya, kontrol edilirken

ru yava/ döndürüyorsa sebebi a/a, dakilerden hangisidir?

a/a, dakilerden hangisi yap l r?
A) Kontak anahtar n kapatmadan,
motor çal / r durumda kontrol edilir.
B) Kontak anahtar kapat l p 4-5 dakika
beklenir ve kontrol edilir.
C) Motor yüksek h zda çal / rken kontrol edilir.
D) Motor rölantide çal / rken kontrol
edilir.

A) Alternatör ar zal d r.
B) Mar/ motoru elektrik ba,lant lar
gev/ektir.
C) Bujilere ak m gelmiyordur.
D) Endüksiyon bobini ar zal d r.

16. Mar/ durumunda, mar/ motoru hiç
dönmüyorsa sebebi a/a, dakilerden
hangisi olabilir?

21. A/a, dakilerden hangisi so,utma sisteminde radyatörün görevlerindendir?

A) Buji kablolar n n gev/emesi
B) Karbüratöre yak t n gelmemesi
C) Akümülatörün kutup ba/lar n n gev/emesi
D) Vantilatör kay / n n gev/emesi

A) So,utma suyuna depoluk etmek
B) Ya,lama ya, na depoluk etmek
C) Benzine depoluk etmek
D) Motorine depoluk etmek
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27. A/a, dakilerden hangisi ayd nlatma

22. Vantilatörün görevi a/a, dakilerden
hangisidir?

sisteminin parças d r?

A) Radyatördeki suyu s tmak
B) Radyatördeki suyu so,utmak
C) Kalorifer suyunu s tmak
D) Motor ya, n s tmak

A) Vantilatör
C) Buji

B) Sigorta
D) Alternatör

28. Sinyal verildi,inde gösterge panelinde
sinyal uyar lambas çok s k yan p sönüyorsa ar za a/a, dakilerden hangisindedir?

23. Radyatöre konulacak su, peteklerin
neresinde olmal d r?
A) Ortas nda
C) Alt nda

A) Sinyal lambalar ndan biri yanm yordur.
B) Fren lambalar ndan biri yanm yordur.
C) Far lambalar ndan biri yanm yordur.
D) Geri vites lambalar ndan biri yanm yordur.

B) Hizas nda
D) Üstünde

24. A/a, dakilerden hangisi, motorun hararet yapmas n n sebeplerindendir?

29. Kavrama sisteminin görevi a/a, dakilerden hangisidir?

A) Motorda termostat yoktur.
B) Termostat ar zal d r.
C) Vantilatör kay / s k d r.
D) Hararet göstergesi ar zal d r.

A) Motordan vites kutusuna gelen hareketin h z n ayarlamak
B) Motorun hareketini kam miline vermek
C) Motorun hareketini supaplara vermek
D) Motordan vites kutusuna gelen hareketi iste,e göre kesmek veya vermek

25. A/a, dakilerden hangisi /arj sisteminin
eleman d r?
A) Distribütör
B) Konjektör
C) Platin
D) Endüksiyon bobini

30. Araç hareket hâlinde iken aya, n debriyaj
pedal n n üzerinde devaml durmas hâlinde a/a, dakilerden hangisi olur?

26. A/a, dakilerden hangisi motor çal / r-

A) Araç daha h zl gider.
B) Lastikler a/ n r.
C) Vites kutusu a/ n r.
D) Debriyaj balatas a/ n r.

ken /arj lambas n n yanmas na sebep
olur?
A) Mar/ motoru kablo ba,lant lar n n
gev/ek olmas
B) Distribütör kablo ba,lant lar n n
gev/ek olmas
C) Alternatör kablo ba,lant lar n n
gev/ek olmas
D) Endüksiyon bobini kablo ba,lant lar n n gev/ek olmas

31. Vites de,i/tirirken vites kutusundan

ses geliyorsa sebebi a/a, dakilerden
hangisidir?
A) Fren pedal na tam bas lmam /t r.
B) Gaz pedal na tam bas lmam /t r.
C) Kavrama tam ay rm yordur.
D) Jikle dü,mesi çekik kalm /t r.
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32. Aktarma organlar ndan hangisi, araca

37. ABS fren sisteminin avantajlar ndan

geri hareketi sa,lar?
A) Vites kutusu
C) Diferansiyel
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biri a/a, dakilerden hangisidir?
B) Baft mili
D) Kavrama

A) Frenleme an nda direksiyon hakimiyeti sa,lar.
B) Yak t tasarrufu sa,lar.
C) Frenlemede duru/ mesafesini uzat r.
D) Debriyaj n kolay ayr lmas n sa,lar.

33. Bafttan alm / oldu,u hareketi 90 derece çevirip akslara gönderen parça a/a, dakilerden hangisidir?
A) Krank mili
C) Diferansiyel

38. A/a, dakilerden hangisi sürekli fren
sürtünmesine sebep olur?

B) Kavrama
D) Rot ba/lar

A) Fren ayar bo/lu,unun fazlal ,
B) Fren pedal bo/lu,unun fazlal ,
C) Fren ayar bo/lu,unun olmamas
D) Fren hidroli,inde azalma

34. Araçta yak t tasarrufu sa,lamak için
a/a, dakilerden hangisi yap l r?
A) Amortisör kontrol edilir.
B) Lastiklerin havas n n normal de,erde olmas na dikkat edilir.
C) Yaylar n normal seviyede olmas na
dikkat edilir.
D) Motor ya, n n kontrolü yap l r.

39. Yaylar n sal n m n kontrol alt na alan
parça a/a, dakilerden hangisidir?
A) Diferansiyel
C) Amortisör

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

B) Mafsal
D) Baft

40. Yeni araçta rodaj zaman nda hangisinin

kerle,in etkilerindendir?

yap lmas do,rudur?

A) Direksiyonun hafiflemesi
B) Direksiyonda ve araçta titre/im
C) Direksiyon zorlu,u
D) Virajlarda savrulma art /

A) Ani duru/ ve kalk / n yap lmas
B) Motorun tam güçle çal /t r lmas
C) Devaml ayn vitesle gidilmesi
D) Ani duru/ ve kalk / n yap lmamas

36. Araçta el freninin görevi a/a, dakilerden hangisidir?
A) Duran araca ilk hareketi vermek
B) Arac n emniyetli olarak yava/lamas n sa,lamak
C) Arac n emniyetli olarak h z n art rmak
D) Duran arac sabitlemek

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.
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