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5. GRUP

K TAPÇIK TÜRÜ

Z
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Aday n Ad ve Soyad
Aday Numaras
D KKAT:

:
:

1. Size verilen test kitapç n n sertifika türü, almak istedi iniz sertifika türüyle ayn
de ilse salon görevlilerini uyararak test kitapç n z n do ru kitapç kla de i tirilmesini
sa lay n z.
2. Test kitapç klar n kontrol ederek, bask hatas olan kitapç n de i tirilmesi için
salon sorumlular na ba vurunuz.
3. Test kitapç ndaki aç klamalar okuyunuz.
4. S navda hesap makinesi, cep telefonu ve ça r cihaz kullan lmas yasakt r. Bu
cihazlar s nav ba lamadan önce salon ba kan na teslim ediniz.

CEVAP KÂ IDI LE LG L AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâ, d n zda kodlanm / olarak verilen kitapç k türü ile size verilen kitapç k
türünün ayn olmas na dikkat ediniz. Ayn de,ilse salon ba/kan n uyar n z.
2. Size verilen cevap kâ, d nda yaz l olan bilgilerin size ait olup olmad , n kontrol
ediniz.
3. Cevap ka d üzerine yazaca n z yaz ve yapaca n z i aretlemelerde kur un kalemden
ba ka kalem kullanmay n z.
4. Cevap kâ d nda LK YARDIM B LG S , TRAF K ve ÇEVRE B LG S , MOTOR ve ARAÇ
TEKN
B LG S testleri için üç ayr bölüm bulunmaktad r. Cevaplar n z cevap
kâ d ndaki ilgili bölümlere a a daki örnekte oldu u gibi yuvarla , d na ta rmadan
i aretleyiniz.
Yanl karalamalar n z düzeltirken yuvarla n içini temizce siliniz.
ÖRNEK KODLAMA:
TEST K TAPÇI I LE LG L AÇIKLAMA
1. Bu test kitapç nda; LK YARDIM B LG S dersinden 30, TRAF K ve ÇEVRE B LG S
dersinden 50, MOTOR ve ARAÇ TEKN
B LG S dersinden 40 olmak üzere toplam
120 soru bulunmaktad r. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 150 dakikad r.
2. Her sorunun dört seçene i vard r. Dört seçenekten sadece bir tanesi do ru cevapt r. Do ru
buldu unuz seçene i cevap kâ d nda o soru için ayr lan yerde bularak i aretleyiniz.
Birden fazla i aretlemelerde o soru yanl cevapland r lm say l r.
3. Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden de erlendirilecektir. Ba ar l say labilmeniz
için her dersten –ayr ayr - 70 puan alman z gerekir.
4. Size ayr bir karalama kâ d verilmeyecektir. Test kitapç n z n içindeki bo alanlar
karalama yapmak için kullanabilirsiniz.
5. Cevab n bilmedi iniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden di er sorulara geçiniz.
Zaman n z kal rsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
6. Cevaplar n z puanlan rken her do ru cevaba puan verilecek, yanl cevaplar n z dikkate
al nmayacakt r.
7. S nav n bitiminde cevap kâ d n z ve soru kitapç n z salon sorumlular na teslim etmeyi
unutmay n z.
Arka sayfadaki aç klamalara geçiniz.

5. GRUP

LK YARDIM B LG S

1. A/a, dakilerden hangisi kalp durmas -

Z

6. Hangi durumdaki hasta, s rtüstü yat -

n n belirtilerindendir?

r l p bacaklar bir süre yukar da tutulduktan sonra /ok pozisyonunda bekletilir?

A) Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi
B) Solunumun s k ve yüzeysel olmas
C) Kan bas nc n n artmas
D) Vücut s cakl , n n artmas

A) Kar n yaralanmas olan
B) Bayg n durumda olan
C) Egzoz gaz ndan zehirlenen
D) Gö,üs yaralanmas olan

2. Hangi durumdaki yaral , sa,l k kurulu-

7. A/a, dakilerden hangisi bay lman n

/una ta/ nmada birinci derecede önceliklidir?

belirtilerindendir?

A) Aya, nda ç k k olan
B) Solunum zorlu,u çeken
C) Birinci derecede yan , olan
D) Turnike uygulanan

A) Solunumun derin olmas
B) Deride kuruluk
C) A/ r hareketlenme
D) Yüzün sararmas

3. T bbi yard m haberle/mesinde iletile-

8. Yaral n n gö,üs kafesine batan cisim

cek mesaj nas l olmal d r?

duruyorsa a/a, dakilerden hangisi
uygulan r?

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

A) Batan cisme dokunmadan yara
kenarlar sar larak sevk edilir.
B) Kalp masaj ve suni solunum
uygulan r.
C) Olay yerine hekimin gelip müdahale
etmesi beklenir.
D) Yara yerindeki cisim yak larak
hemen ç kar l r ve sar l r.

4. A/a, dakilerden hangisi sürücülerde
olmas gereken davran /lardand r?

A) Kendini üstün görmek
B) Payla/may bilmek ve uygulamak
C) Kendi kendine kurallar koymak
D) Sayg y öncelikle ba/kalar ndan
beklemek

9. Egzoz gaz zehirlenmesi hangi yolla
olur?

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

5. Kalp masaj hangi durumdaki ki/iye
uygulan r?

A) Bilinç kayb olan
B) Solunum güçlü,ü olan
C) Kalbi duran (5 dakika içinde)
D) Nab z say s dü/ük olan

10. Sindirim yoluyla zehirlenen hasta,

kusuyorsa a/a, daki pozisyonlardan
hangisine al n r?
A) Yüzüstü yat /
B) Yan yat /
C) Oturu/
D) S rtüstü yat /
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LK YARDIM B LG S

11. K r klarda ilk yard m s ras nda atel

Z

16. Ciltle birlikte cilt alt dokular n n da

uygulamas n n amac nedir?

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

A) Ta/ ma esnas nda yaral n n dü/mesini önlemek
B) Yeni k r klar n olu/mas n engellemek
C) K r , n çevre dokulara zarar vermesini engellemek
D) Yaral n n /oka girmesini önlemek

A) Salça sürülür.
B) Alkollü su ile y kan r.
C) Yara merhemi sürülür.
D) So,uk su tatbik edilir.

17. Solunum durmas hangi yöntemle
tespit edilir?

12. Burkulmalarda a,r ve /i/li,i azaltmak

A) Gez - Göz - zle yöntemi
B) lk - Son - Say yöntemi
C) Bak - Dinle - Hisset yöntemi
D) Hipokrat Yöntemi

için a/a, dakilerden hangisi yap lmal d r?
A) Buz konulmal d r.
B) Masaj yap lmal d r.
C) So,uk su içirilmelidir.
D) Turnike uygulanmal d r.

18. Araçlarda ilk yard m çantas hangi
amaçla bulundurulur?

13. Diz ile kalça aras ndaki kemikte k r k

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

varsa uygulanacak d /taki atelin boyu
ne kadar olmal d r?
A) Topukla diz aras na kadar
B) Topuktan koltuk alt na kadar
C) Topuktan kalçaya kadar
D) Dizden kalçaya kadar

19. Kendili,inden meydana gelen burun

kanamas nda, hastaya hangi pozisyon
verilir?

14. Omurga yaralanmalar nda yaral sedye-

A) S rtüstü yat r l r.
B) Yüzüstü yat r l r.
C) Yan yat r l r.
D) Oturtulur.

de nas l sevk edilir?

A) Oturtularak
B) Yan yat r larak
C) Yüzüstü yat r larak
D) S rtüstü yat r larak

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

15. Bir ki/inin elektrik ak m ndan kurtar lmas esnas nda, a/a, dakilerden
hangisinin yap lmas do,rudur?

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

A) Ç plak elle, slak metal malzemelere
dokunmas sa,lan r.
B) Elektrik ak m n kesmeyle vakit
kaybetmeden ki/i, ç plak elle çekilerek kurtar l r.
C) Kuru tahta veya plastik malzeme
kullan larak yaral , elektrik ak m ndan uzakla/t r l r.
D) Yaral n n metal bir yüzeyle temas
sa,lan r.
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LK YARDIM B LG S

21. Kanaman n oldu,u damar parmakla

27. Kanayan yer kalp seviyesinden üstte

kemik aras nda s k /t r larak kanama
durdurulabilir.

tutulursa ne olur?

A) Atardamarlardan nab z hissedilemez.
B) Beyin kanamas riski artar.
C) Kalbin kas l p-gev/eme say s artar.
D) Kanama bölgesindeki kan bas nc
dü/er.

Bu yöntemin hangi durumda uygulanmas sak ncal d r?
A) Çöken k r k kemik üzerine
B) Boyun bölgesine
C) Ba/ ve yüz bölgesine
D) Kol ve bacak üzerine

28. Kaza yerine ula/an ilk yard mc n n ilk

22. A/a, dakilerden hangisi kar n bölge-

olarak yapmas gereken nedir?

sinde bulunur?
A) Mide
C) Kalp

Z

A) Yaral lar belirlemelidir.
B) Kazay yetkililere haber vermelidir.
C) Kendinin ve yaral lar n güvenli,ini
sa,lamal d r.
D) Yaral lar araçtan ç karmal d r.

B) Akci,er
D) Yutak

23. Bay lan hastaya soluk yolunun t kanmamas için hangi pozisyon verilir?

29. Yaral y araçtan ç kar rken a/a, daki-

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

lerden 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
bozulmamas na
D) Ba/ taraf ndan ç kar lmas na

24. Ülkemizde, en çok ölümle sonuçlanan kaza çe/idi a/a, dakilerden
hangisidir?
A) Trafik kazas
C) Spor kazas

B) / kazas
D) Ev kazas

30. Trafik kazas n gören bir sürücünün,

kazaya müdahale etmesi ile ilgili olarak
a/a, dakilerden hangisi do,rudur?
A) Sürücünün iste,ine ba,l d r.
B) Her durumda zorunludur.
C) Sadece resmî görevli araç sürücüleri zorunludur.
D) Sadece a, r araç sürücüleri zorunludur.

25. A/a, dakilerden hangisi kazalara ait
özelliktir?

A) Önceden tahmin edilebilme
B) Do,al olaylardan olma
C) Genellikle çevreyi etkileme
D) Önlemlere ba,l olarak azalabilme

26. El bile,i ile dirsek aras ndaki büyük bir

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

d / kanamay durdurma metodu a/a, dakilerden hangisidir?

A) Omuz üzerine bas nç uygulamak
B) Kanayan yere merhem sürmek
C) Dirsekle omuz aras na turnike uygulamak
D) Kanayan yeri kalp seviyesinden
a/a, da tutmak
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Z

TRAF K ve ÇEVRE B LG S

1. A/a, dakilerin hangisinde yaya yoluna

5. Yerle/im yerleri d / ndaki kara yolla-

park edilebilir?

r nda, geceleri hangi / klar n yak lmas
zorunludur?

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

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

2.

6.

3
2

3

1

1

2

Bekildeki kara yolu kesiminde a/a, dakilerden hangisinin yap lmas
yasakt r?

Bekilde belirtilen yol ve araçlar n
durumu için, a/a, dakilerden hangisi
yanl /t r?

A) 1. arac n 2. araca takip mesafesince
yakla/mas
B) 3. arac n dönemece girerken h z n
azaltmas
C) 1. arac n 2. arac geçmeye çal /mas
D) 2. arac n dönemece girerken h z n
azaltmas

A) 1 numaral ta/ t geçi/ yolundad r.
B) 2 ve 3 numaral ta/ tlar, iki yönlü
kara yolunda seyretmektedir.
C) 1 numaral ta/ t sürücüsü, 2 numaral ta/ t n geçmesini beklenmelidir.
D) 2 numaral ta/ t sürücüsü, 1 numaral ta/ ta yol vermelidir.

3. A/a, dakilerden hangisi durmaya
örnektir?

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

7. Geceleyin öndeki arac yak ndan takip
ederken hangi / klar yakmak zorunludur?
A) Yak n gösteren / klar
B) Sis / klar n
C) Park / klar n
D) Uza, gösteren / klar

4.
3
2

1

Bekle göre a/a, dakilerden hangisinin
yap lmas do,rudur?
A) 2 numaral arac n 3 numaral arac n
geçi/ine yard mc olmas
B) 2 numaral arac n h z n art rmas
C) 2 numaral arac n 1 numaral arac
sollamas
D) 1 numaral arac n kar/ /eride geçmesi
-5-
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Z

TRAF K ve ÇEVRE B LG S
11. Aksine bir i/aret yoksa, e,imsiz iki

8.

yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun kar/ la/mas hâlinde, hangisi
di,erine yol vermelidir?

1
2

A) Beridi daralm / olan, di,erine
B) Otomobil sürücüsü, kamyona
C) Kamyon sürücüsü, otomobile
D) Trafik yo,unlu,u az olan yöndeki
ta/ t, di,erine

4
3

Sola dönü/ yapmak isteyen 3 nolu ta/ t
sürücüsünün a/a, dakilerden hangisini yapmas yanl /t r?

12.

A) H z n art r p 4 nolu ta/ t n önüne
geçmesi
B) 1 ve 2 numaral ta/ tlar n geçmesini
beklemesi
C) Gidi/e ayr lan yolun soluna yakla/mas
D) Dönü/ü geni/ kavisli yapmas

1

2

Bekildeki trafik kazas na 1 ve 2 numaral ta/ t sürücülerinin hangi davran /lar yol açm / olabilir?

9. Ar za nedeniyle yolda kalan araçlar n
sürücüleri, tehlikeye meydan vermemek için a/a, dakilerden hangisini
yapmal d r?

A) 1 numaral ta/ t n yava/ seyretmesi
B) 2 numaral ta/ t n, 1 numaral ta/ t n
geçmesini beklememesi
C) 2 numaral ta/ t n dönü/ü dar yapmas
D) 1 numaral ta/ t n geçi/ hakk n 2 numaral ta/ ta vermemesi

A) Arac n etraf na ta/ dizmelidir.
B) Arac yol d / na veya bankete ç kar p i/aretlemelidir.
C) Arac n yerini de,i/tirmeden tamirci
ça, rmal d r.
D) Eski lastik yakarak sürücüleri uyarmal d r.

13. Bir kav/akta kendisine ye/il / k yanmakta iken di,er do,rultudaki araçlar n
geçi/ine engel olu/turaca, n fark eden
bir sürücü ne yapmal d r?

10.

A) Yoluna devam etmelidir.
B) Kesinlikle kav/a,a girmemelidir.
C) Acil uyar / klar n yakmal d r.
D) Sa,a dönü/ yaparak yoluna devam
etmelidir.

1

2

Bekildeki kara yolu bölümüne yakla/ rken, 1 ve 2 numaral ta/ t sürücüleri
hangisini yapmak zorundad r?
A) Her ikisi de durduktan sonra geçmelidir.
B) 2 numaral ta/ t sürücüsü h z n
art rmal d r.
C) 1 numaral ta/ t sürücüsü h z n
art rmal d r.
D) Her ikisi de ta/ tlar n n h z n azaltmal d r.
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Z

TRAF K ve ÇEVRE B LG S
18. Bekle göre

14.

hangi
numaral
/erit sürekli
i/gal
edilemez?

1

2

1

A) 1
C) 3

2

3

B) 2
D) 1 ve 3

Bekildeki 1 numaral arac n sürücüsü
ne yapmal d r?

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

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

lar nda kaza tespit tutana, düzenlemekle görevlidir?
A) Trafik görevlisi
B) Çevre mühendisi
C) Fahri trafik müfetti/i
D) Trafik mühendisi

15. Sürücülerin a/a, daki davran /lardan
20. Bekildeki

hangisini yapmalar yanl /t r?

kara yoluna
ne ad verilir?

A) Ani yön de,i/tirerek yayalar /a/ rtmalar
B) Ya, /l havalarda normal h z n
alt nda seyretmeleri
C) Yol bo/ olsa da iki /eridi birden
kullanmamalar
D) Yol ortas nda yolcu indirip bindirmemeleri

A) Tek yönlü kara yolu
B) ki yönlü kara yolu
C) Bölünmü/ kara yolu
D) Eri/me kontrollü kara yolu

16.
21. A/a, dakilerden hangisi trafi,in düzen-

2

lenmesinde önceli,e sahiptir?
1

3

A) Yer i/aretleri
B) Trafik levhalar
C) Trafik görevlisi
D) Trafik / klar

POL S

4

Bekildeki araçlar n geçi/ üstünlü,ü
s ras nas l olmal d r?
A) 2 - 3 - 4 - 1
C) 1 - 3 - 4 - 2

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

17. Bir arac n yolcu indirmek amac yla k sa
süreli durdurulmas na ne ad verilir?
A) Bekleme
C) Park etme

B) Durma
D) Duraklama
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22.

25. A/a, dakilerin hangisinde dönü/
/ klar n n kullan lmas yasakt 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
Bekildeki arac n bulundu,u yol a/a, dakilerden hangisidir?
A) Ana yol
C) Ekspres yol

26. Trafik görevlisinin hangi hareketi trafi,i
yava/latma talimat d r?

B) Tali yol
D) Geçi/ yolu

A)

B)

C)

D)

23. Aksine bir i/aret yoksa, otomobillerin
/ehir içi ve /ehirler aras yollardaki
azami h z saatte kaç kilometredir?
Behir içinde
Km / saat
A)
B)
C)
D)

Behirler aras nda
Km / saat

30
50
60
50

80
90
90
120

24.
1
2

27. Kav/aklara yakla/ rken yol üzerine
çizilmi/ oklar neyi ifade eder?

Bekildeki kav/akta 1 numaral araca
k rm z / k yanarken 2 numaral araca
yanmakta olan / , n rengi nedir?

A) H z n art r lmas gerekti,ini
B) Zaman nda uygun /eride girilmesi
gerekti,ini
C) Sa,a ve sola dönülemeyece,ini
D) Durma, duraklama ve park etmenin
yasaklanm / oldu,unu

A) Aral kl yanan k rm z
B) K rm z
C) Ye/il
D) Aral kl yanan sar
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28. A/a, dakilerden

31. A/a, dakilerden hangisi sa,a tehlikeli

hangisi /ekildeki
levha ile ayn
anlamdad r?

A)

devaml viraj i/aretidir?
A)

B)

C)

D)

B)

C)

D)

32. Kontrolsüz kav/aklarda a/a, dakilerden
hangisinin yap lmas do,rudur?

29.

5

4

A) Öndeki arac n geçilmesi
B) Berit de,i/tirilmesi
C) Geçi/ hakk kural na uyulmas
D) Arac n h z n n art r lmas

1

3

2

33. A/a, dakilerden
hangisi /ekildeki
levha ile ayn
anlamdad r?

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

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

30. Geceleyin önündeki arac geçmek

A)

B)

C)

D)

isteyen sürücü, geçilen araçla yan
yana gelinceye kadar hangi / klar
kullanmal d r?
A) Uza, gösteren / klar
B) Acil uyar / klar n
C) Yak n gösteren / klar
D) Sis / klar n

34. Yaral veya acil hasta ta/ yan özel araç
sürücüleri, geçi/ üstünlü,ü hakk n
nas l kullanabilirler?
A) Seyyar tepe lambas takt rarak
B) Eskort e/li,inde
C) Arac nda gözcü bulundurarak
D) Sesli ve / kl i/aretler vererek
-9-
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35. Bekle göre 1 numaral araç sürücüsü a/a, dakilerden
hangisini
yapmal d r?

Z

TRAF K ve ÇEVRE B LG S

39. Ki/ilerin huzurunu, ruh ve beden sa,-

3

l , n bozacak seviyedeki istenmeyen
seslere ne ad verilir?
A) Gürültü
C) Duyuru

2

B) Sesli ilan
D) Konu/ma

1

40. Sürücüler /ehirler aras yola ç kt klar nda yanlar na a/a, dakilerden hangisini almal d rlar?

A) 2 numaral arac geçmelidir.
B) Geçi/ için 3 numaral arac n geçmesini beklemelidir.
C) Geçi/ yapmay p, takip mesafesini
korumal d r.
D) 2 numaral arac n sürücüsünü ikaz
ederek sa,a yana/mas n istemelidir.

A) Behir haritas
C) Karayollar haritas

B) Behir plan
D) Behir krokisi

41. Trafi,e ç kan araçta tescil belgesi ile
birlikte hangisinin bulunmas gerekir?

36. Bekildeki trafik

A) Noter sat / belgesinin
B) Trafik belgesinin
C) /letme belgesinin
D) Kara yolu uygunluk belgesinin

i/areti neyi yasaklar?
A) Geri gitmeyi
B) Sola dönmeyi
C) Ada etraf nda dönmeyi
D) “U” dönü/ü yapmay

42. Otomobillerin trafi,e ç kar labilmesi
için a/a, dakilerden hangisinin
yapt r lmas zorunludur?

37. Okul ta/ t n n arkas ndaki “DUR” i/aretinin yand , n gören sürücü nas l
hareket etmelidir?

A) Koltuk ferdî kaza sigortas n n
B) Kasko sigortas n n
C) Arac n bak m n n
D) Zorunlu mali sorumluluk sigortas n n

A) H z n art rarak uzakla/mal d r.
B) Dikkatli ve yava/ geçmelidir.
C) Okul ta/ t n geçmemelidir.
D) Di,er sürücüleri uyarmal d r.

38. Bekle göre
a/a, dakilerden
hangisi do,rudur?

43.

2

6
5
2

1

4

3

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.

Bekildeki kara yolu bölümünde, hangi
numaral ta/ t sürücülerinin yapt , asli
kusur hâllerinden say l r?
A) Yaln z 4
C) 2 ve 4
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B) 1 ve 5
D) 1, 3 ve 6

5. GRUP

44. Resmî ve ticari plakal otomobillere

49. Hemzemin geçitte a/a, dakilerden

2 ya/ sonunda kaç y lda bir muayene
yapt r lmas zorunludur?
A) 1
C) 3

hangisinin yap lmas yasakt r?
A) H z n azalt lmas
B) Bariyer kapal ise durulmas
C) Bariyer aç k ise dikkatli geçilmesi
D) Öndeki arac n geçilmesi

B) 2
D) 4

45. Hangi sürücü belgesi ile kendi s n f n n

50.

d / ndaki bir ta/ t kullan labilir?
A) F
C) A1

Z

TRAF K ve ÇEVRE B LG S

B) G
D) B

46. Yaya yolu bulunmayan kara yollar nda,
yayalar n a/a, dakilerin hangisinde
yürümesi zorunludur?
Bekle göre, geçme i/lemi yapan araç
sürücüsü için a/a, dakilerden hangisi
söylenir?

A) Gidi/ yönüne göre sol bankette
B) Gidi/ yönüne göre sa, bankette
C) Trafi,in yo,un olmad , /eritte
D) Ta/ t yolunun en sa, ndaki /eritte

I- Kar/ yönde gelen arac n h z n
dikkate almad ,
II- Geçilen araçtan yeterince uzakla/madan sa, /eride geçti,i
III- Görü/ yetersizli,i oldu,u yol
bölümünde geçme yapt ,

47. Dar ve trafi,in yo,un oldu,u ta/ t yolunda yava/ seyreden sürücü kendisini
geçmek isteyen di,er sürücülere nas l
davranmak zorundad r?

A) Yaln z I
C) II ve III

B) I ve II
D) I, II ve III

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

48. Otoyoldan ç karken hangi /eridin
kullan lmas zorunludur?
A) T rmanma /eridinin
B) H zlanma /eridinin
C) Yava/lama /eridinin
D) Orta /eridin
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. Motorda, çal /an parçalar n temizli,ini

B LG S

Z

6. A/a, dakilerden hangisi, araç k / /art-

hangi sistem sa,lar?

lar na haz rlan rken k /l k pozisyona
çevrilir?

A) So,utma sistemi
B) Yak t sistemi
C) Ate/leme sistemi
D) Ya,lama sistemi

A) Otomatik jikle
B) Hidrolik fren sistemi
C) Kavrama sistemi
D) El freni

2. A/a, dakilerden hangisi dizel motor-

7. Araçta, egzozdan fazla ses ç k yorsa

larda yak t sisteminin hava yapmas na
sebep olur?

sebebi a/a, dakilerden hangisidir?
A) Motor hararet yapm /t r.
B) Motor ya, fazlad r.
C) Egzoz susturucusu deliktir.
D) Hava filtresi deliktir.

A) Depodaki yak t n fazla olmas
B) Yak t pompas n n ayars z olmas
C) Depodaki yak t n tükenmesi
D) Supap ayar n n bozuk olmas

3. A/a, dakilerden hangisi mar/ moto-

8. A/a, dakilerden hangisi rölanti dev-

runun görevidir?

rinin yüksek olmas na ba,l olarak
meydana gelir?

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

A) Motorun sars nt l çal /mas
B) Yak t tüketiminin dü/mesi
C) Hava tüketiminin dü/mesi
D) Yak t tüketiminin artmas

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

9. Enjeksiyon sistemli araçta, kontak

dönüyor fakat çal /m yorsa a/a, dakilerden hangisi ar zal olabilir?

anahtar n açt ktan sonra mar/ yapabilmek için hangi lamban n sönmesi
gerekir?

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

A) Ya, lambas n n
B) Barj lambas n n
C) Enjeksiyon sistem uyar lambas n n
D) Enjeksiyon sistem ya, lambas n n

5. Karbüratörlü benzin motorunda, emme
zaman nda silindirlere ne emilir?

10. Jiklenin görevi a/a, dakilerden hangisidir?

A) Hava ile yak t kar / m
B) Sadece yak t
C) Sadece hava
D) Hava ve egzoz gaz

A) S cak havalarda motorun kolay
çal /mas n sa,lar.
B) Arac n vitese kolay geçmesini
sa,lar.
C) Motorun çabuk so,umas n sa,lar.
D) So,uk havalarda motorun kolay
çal /mas n sa,lar.

-12-

5. GRUP

MOTOR ve ARAÇ TEKN

11. Arac n farlar ndan biri sönük yan yorsa

Z

B LG S

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

sebebi a/a, dakilerden hangisi
olabilir?

, dakilerden hangisinin sönmesi
gerekir?

A) Akümülatör bo/alm /t r.
B) Akümülatör kablo ba,lant lar
gev/ektir.
C) Akümülatör kablo ba,lant lar
paslanm /t r.
D) Far kablo ba,lant lar paslanm /t r.

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

17. A/a, dakilerden hangisi kampanalar n
a/ r s nmas na neden olur?

12. Motorda ya, seviyesi normalin çok
alt nda iken motor çal /t r l rsa ne olur?

A) Diferansiyel ayar n n bozuk olmas
B) Vites kutusu ayar n n bozuk olmas
C) Fren ayar n n bozuk olmas
D) Motor ayar n n bozuk olmas

A) Motor çok so,ur.
B) Motor yak t na ya, kar / r.
C) Motor s n r, yanar.
D) Motor suyuna ya, kar / r.

18. Frenleme s ras nda fren pedal yeterince sertle/miyorsa sebebi ne
olabilir?

13. Araca ba,lanan römorkta a/a, daki
ikaz sistemlerinin hangisi çal / r durumda olmal d r?

A) Sistemde hava vard r.
B) Pedal bo/lu,u azd r.
C) Lastik hava bas nc dü/üktür.
D) Hidrolik seviyesi yüksektir.

A) Far
B) Park lambas
C) Ya, lambas
D) Korna

19. A/a, dakilerden hangisi ön tekerleklerde düzensiz lastik a/ nt s na sebep
olur?

14. A/a, dakilerden hangisi debriyaj balatas n n s yr larak a/ nmas na sebep
olur?

A) Rot ayar n n bozuk olmas
B) Buji ayar n n bozuk olmas
C) Avans ayar n n bozuk olmas
D) Rölanti ayar n n bozuk olmas

A) Arac n h zl kullan lmas
B) Ani ve sert kalk / yap lmas
C) Arac n yava/ kullan lmas
D) Park hâlinde viteste b rak lmas

20. Araçta, k sa farlar kaç metrelik mesafeyi ayd nlatmal d r?

15. A/a, dakilerden hangisi motor s cakl , n n aniden yükselmesine sebep
olur?

A) 25
C) 45

A) Vantilatör kay / n n gergin olmas
B) Vantilatör kay / n n kopmu/ olmas
C) Distribütörün ar zalanmas
D) Bujilerin ar zalanmas
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B) 35
D) 50

5. GRUP

MOTOR ve ARAÇ TEKN

21. Arac n lastiklerinin havas normalden

Z

B LG S

27. A/a, dakilerden hangisi karterin
görevidir?

az olursa a/a, dakilerden hangisi
meydana gelir?

A) So,utma suyunu depolamak
B) Ya, depolamak
C) Ate/leme yapmak
D) Motora ilk hareketi vermek

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

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

22. A/a, dakilerden hangisi araçlarda

lerden hangisi yoktur?

gücün kayna, d r?
A) Motor
C) Vites kutusu

A) Radyatör
C) Silindir kapa,

B) Tekerlek
D) Baft

29. Benzin motorlu araç su birikintisinde

23. Motorlar zamanlar na göre nas l

slanarak istop ederse, çal /t rmak için
ne yap l r?

s n fland r l rlar?
A) Bir ve üç zamanl
B) Bir ve dört zamanl
C) ki ve dört zamanl
D) ki ve be/ zamanl

A) teklenir.
B) Arka arkaya mar/ yap l r.
C) Depoya benzin ilave edilir.
D) Ate/leme sisteminin parçalar kurulan r.

24. A/a, dakilerden hangisi motora giren

30. Buji hangi sistemin eleman d r?

havay temizler?
A) Benzin filtresi
C) Ya, filtresi

B) Akümülatör
D) Piston

A) So,utma sisteminin
B) Ya,lama sisteminin
C) Ate/leme sisteminin
D) Barj sisteminin

B) Hava filtresi
D) Su filtresi

25. K / n akümülatörün donmamas için
a/a, dakilerden hangisi yap l r?

31. Kontak anahtar n n görevi nedir?

A) Akümülatörün içerisine saf su
konur.
B) Akümülatörün içerisine antifriz
konur.
C) Akümülatör tam /arj ettirilir.
D) Akümülatör yar m /arj ettirilir.

A) Ate/leme yapmakt r.
B) Akümülatörü /arj etmektir.
C) Elektrik devresini aç p kapatmakt r.
D) Motora ilk hareketi vermektir.

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

B) Motorin
D) Hava
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5. GRUP

MOTOR ve ARAÇ TEKN

32. A/a, dakilerden hangisi motorun

B LG S

Z

37. Araçlarda yak t tasarrufu sa,lamak için

sars nt l çal /mas na sebep olur?

a/a, dakilerden hangisi yap lmal d r?

A) Buji kablolar ndan birinin ç km /
olmas
B) Yak t seviyesinin dü/ük olmas
C) Akümülatörün zay f olmas
D) Ya, seviyesinin dü/ük olmas

A) Lastiklerin hava bas nc indirilmelidir.
B) Eskimi/ bujiler de,i/tirilmelidir.
C) Ya, seviyesi kontrol edilmelidir.
D) Zaman nda yak t al nmal d r.

33. Araçta k sa devreden do,acak yang n

38. Is tma bujilerinin görevi nedir?

durumunda nas l davran l r?
A) Ate/leme yapmak
B) So,uk havalarda silindir içindeki
havay s tmak
C) Motor so,utma suyunun s cakl , n
ölçmek
D) Motora giren havay temizlemek

A) Mar/ motorunun kablosu ç kar l r.
B) Bataryan n kutup ba/lar ç kar l r.
C) Distribütörün kablosu ç kar l r.
D) Alternatörün kablosu ç kar l r.

34. A/a, dakilerden hangisi endüksiyon

39. Hangisi yak t filtresinin görevidir?

bobininin görevidir?

A) Motora giren havay temizlemek
B) Motor ya, n temizlemek
C) Motora giden yak t temizlemek
D) Yak t enjektörlere göndermek

A) Yüksek gerilim üretmek
B) Yak t-hava kar / m n ayarlamak
C) Akümülatörü /arj etmek
D) Ate/leme yapmak

35. A/a, dakilerden hangisi benzinli

40. A/a, dakilerden hangisi silindir içe-

motorlarda yak t sisteminin görevidir?

risinde s k /t r lm / havan n üzerine
motorini püskürtür?

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

A) Enjektör
B) Buji
C) Distribütör
D) Besleme pompas

36. Depodaki yak t seviyesini sürücüye
a/a, dakilerden hangisi bildirir?
TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.

A) Ya, göstergesi
B) Barj göstergesi
C) Yak t göstergesi
D) Hararet göstergesi
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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 E4itim Bakanl'4' E4itim Teknolojileri Genel Müdürlü4ünün yaz'l' izni olmadan kopya
edilmesi, foto4raflar'n'n çekilmesi, bilgisayar ortam'na al'nmas', herhangi bir yolla ço4alt'lmas',
yay'mlanmas' veya ba:ka bir amaçla kullan'lmas' yasakt'r. Bu yasa4a uymayanlar, do4abilecek
cezaî sorumlulu4u ve testlerin haz'rlanmas'ndaki malî külfeti pe:inen kabullenmi: say'l'r.

BA<LAYINIZ DEN LMEDEN TEST K TAPÇI INI AÇMAYINIZ.

