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KİTAPÇIK TÜRÜ

Z
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Adayın Adı ve Soyadı   :
Aday Numarası (TC Kimlik No) :

DİKKAT:  1. Size verilen soru kitapçığının sertifika türü, almak istediğiniz sertifika türüyle aynı değilse 
salon görevlilerini uyararak  soru kitapçığınızın doğru kitapçıkla değiştirilmesini sağlayınız.

2. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon görev-
lilerine başvurunuz.

3. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.
4. Sınavda yanlarında cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları bulunduran adayların 

sınavları iptal edilecektir.
5. Sınav giriş belgesini sınav bitiminde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı ile birlikte salon 

görevlilerine teslim ediniz.
6. Sınav saat 11.00’de başlayıp 13.30’da biter. Sınav başladıktan sonra ilk 45 dakika 

içinde hiçbir aday salondan çıkamaz.

CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdına kodlanmış olarak verilen kitapçık türü ile size verilen kitapçık türünün aynı 

olmasına dikkat ediniz. Aynı değilse salon görevlilerini uyarınız.
2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz.
3. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem 

kullanmayınız.
4. Cevap kâğıdında İLK YARDIM BİLGİSİ, TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ, MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ 

BİLGİSİ testleri için üç ayrı bölüm bulunmaktadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdındaki ilgili bölümlere 
aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde 
yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmaz.
Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.

   ÖRNEK KODLAMA:

 SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

1. Bu soru kitapçığında; İLK YARDIM BİLGİSİ dersinden 30, TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ dersinden 
50, MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ dersinden 40 olmak üzere toplam 120 soru bulunmaktadır. 
Bu sertifika türü için verilen cevaplama süresi 150 dakikadır.

2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Doğru 
bulduğunuz seçeneği cevap kâğıdında o soru için ayrılan yerde bularak işaretleyiniz. Birden fazla 
işaretlemelerde o soru yanlış cevaplandırılmış sayılır.

3. Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Başarılı sayılabilmeniz için her 
dersten -ayrı ayrı- 70 puan almanız gerekir.

4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yap-
mak için kullanabilirsiniz. 

5. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız 
kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.

6. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate 
alınmayacaktır.

7. Sınavın bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon sorumlularına teslim etmeyi 
unutmayınız.
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1.   Köprücük kemiği kırıklarında yaralının han-
gi bölgesi tespit edilir?

A) Kalça  B) Omuz
C) Göğüs  D) El

2.   İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna 
hafifçe dokunarak “iyi misiniz?” diye sorar.

Bu davranış ile yaralının hangi durumu 
kontrol edilir?

A) Solunumu B) Ağız içi
C) Bilinci  D) Göğüs hareketi

3.   Aşağıdakilerden hangisinin kalp masajı 
uygulanabilmesi için kesinlikle olması 
gerekir?

A) Dolaşımın durması, kalp atımlarının alına-
maması

B) Solunumun durması, göğüs hareketlerinin 
olmaması

C) Kazazedenin bilincini yitirmesi
D) Reflekslerin kaybolması

4.   Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna 
taşınmada birinci derecede önceliklidir?

A) Turnike uygulanan
B) Ayağında çıkık olan
C) Birinci derecede yanığı olan
D) Solunum zorluğu çeken

5.   Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygu-
lamalardan hangisi yapılmaz?

A) Tıbbi birimleri haberdar etmek
B) Bilincini açık tutmaya çalışmak
C) Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak 

tutmak
D) Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya 

koyduktan sonra soğuk tutmak

6.   Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz 
gazı daha fazla zarar verir?

A) Trafik ortamında kaldırımda beklenildiğinde
B) Öndeki araç sürekli yakından takip edildi-

ğinde
C) Tünelde camları kapalı olarak araç kullanıl-

dığında
D) Kapalı garaj içinde uzun süre çalıştırılan 

aracın egzoz gazına maruz kalındığında

7.   Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapı-
lan yanlış bir uygulamadır?

A) Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarı-
da tutmak

B) Kanayan damarın üzerine basınçlı sargı 
uygulamak

C) Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda 
tutmak

D) Kanayan damarın üzerine bastırmak

8.   Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralan-
masında öksürme ile ağızdan köpüklü kan 
gelir?

A) Midenin  B) Akciğerin
C) Karaciğerin D) Dalağın

9.   Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

A) 

B) 

C) 

D) 
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10.   Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtilerin-
den değildir?

A) Eklem bölgesinde şekil bozukluğu
B) Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı
C) Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı
D) Eklemde morarma ve şişlik

11.   Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çan-
tasında bulundurulması zorunludur? 

A) Kâğıt mendil B) Oksijenli su
C) Gazlı bez D) Alkol

12.   Aşağıdakilerden hangisi solunum durması-
na bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığı-
nı gösteren bir belirtidir?

A) Göz bebeklerinin küçülmesi
B) Kişinin aktif ve huzursuz olması
C) Yüzde kızarma ve vücut sıcaklığının artması
D) Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp 

yayılan morarma olması

13.   Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler 
hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

A) Dolaşım sistemini
B) Hareket sistemini
C) Boşaltım sistemini
D) Sindirim sistemini

14.   Donma vakalarında ilk yardım uygulaması 
olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılma-
sı doğrudur?

A) Önce ılık sonra sıcak ortama alınması
B) Elektrikli battaniyeye sarılması
C) Donan bölgeye oğularak masaj yapılması
D) Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması

15.   Ağızdan ağıza suni solunumda verilen hava 
miktarının yeterliliği kazazedenin hangi 
durumundan anlaşılır?

A) Nabız sayısının azalmasından
B) Göğüs kafesinin yükselmesinden
C) Vücut sıcaklığının azalmasından
D) Yüzünün sararmasından

16.   Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında, 
dıştan uygulanacak olan atelin boyu ne 
kadar olmalıdır?

A) Topuktan dize kadar
B) Dizden kalçaya kadar
C) Topuktan kalçaya kadar
D) Topuktan koltuk altına kadar

17.   Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir 
insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atı-
mı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

A) 10 - 20  B) 40 - 50
C) 60 - 100  D) 100 - 120

18.    

Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda-
ki durumların hangisinde verilmesi sakın-
calıdır?

A) Solunum güçlüğü olanlarda
B) Boyun omurlarında hasar olanlarda
C) Kanama ve kusmuk nedeniyle oluşan tıka-

nıklıklarda
D) Dilin geriye kaçıp, hava yolunu tıkadığı 

durumlarda

19.   Yanık vakalarında uygulanan ilk yardım-
da aşağıdakilerden hangisinin yapılması 
yanlıştır?

A) Yanığa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların 
patlatılması

B) Kazazedenin alevli yanması durumunda 
hava ile temasının kesilmesi

C) Kimyasal madde yanıklarında yanan bölge-
nin bol su ile yıkanması

D) Bilinci yerinde ise bol su verilmesi

20.   Aşağıdaki taşıtların hangisinde ilk yardım 
çantası bulundurulması zorunlu değildir?

A) Otobüs  B) Kamyonet
C) Kamyon  D) Motosiklet
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21.   Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 
birinci adımı nedir?

A) Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
B) Yaralının hemen hastaneye taşınması
C) Yaralının hemen araçtan çıkarılması
D) Tıbbi yardım istenmesi

22.   Kanama olan bölgeye turnike uygulana-
bilmesi için gerekli olan şartların en doğru 
olarak verildiği seçenek hangisidir?

A) Vücutta atardamarların geçtiği çift kemikli 
bölgeye uygulanır.

B) Vücutta atardamarların geçtiği tek kemikli 
bölgeye uygulanır.

C) Vücutta toplardamarların geçtiği çift kemikli 
bölgeye uygulanır.

D) Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölgeye 
uygulanır.

23.   Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç 
uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını 
engellemek

B) Damarı genişletip kan basıncının azalması-
nı sağlamak

C) Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak
D) Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak

24.   Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki 
durumlardan hangisi görülür?

A) Dinç ve zinde olma
B) Aşırı hareketli ve uyumlu olma
C) Manevra kabiliyetinde artma
D) Reflekslerinde zayıflama

25.   İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili 
olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Toplardamarlar, kanı kalpten vücuda taşır. 
B) Atardamarlar, kanı kalpten dokulara taşır.
C) Atardamardaki kan basıncı, toplardamarda-

kinden fazladır.
D) Kılcal damardaki kan basıncı diğer damar-

lardakinden azdır.

26.   Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpması-
nın vücuttaki etkilerinden değildir?

A) Kalbin durması veya atımının düzensiz 
olması

B) Akımın girip çıktığı yerde yanık oluşması
C) İshal veya kabızlık oluşması
D) Solunumun durması

27.   Kazazedenin durumu değerlendirilirken ya-
pılacak uygulamaların en doğru sıralaması 
hangi seçenekte verilmiştir?

  I- Ağız içinin temizlenip hava yolunun 
açılması

 II- Solunum kontrolü
III- Dolaşım kontrolü (nabız atımlarına bakı-

larak)

A) I - II - III  B) II - III - I
C) III - II - I  D) I - III - II

28.   Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile 
taşınmalıdır?

A) Kaburga kırığı olan
B) Omurga kırığı olan
C) Kolunda yara ve kırık olan
D) Birinci derecede yanığı olan

29.   Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha 
sonra da kendine gelen yaralıya aşağıdaki-
lerden hangisi uygulanır?

A) Başı sıcak su ile yıkanır.
B) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
C) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
D) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolün-

de tutulur.

30.   Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken 
aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine 
gerek yoktur?

A) Kaza zamanının
B) Açık ve net adresin
C) Yaralıların kimliklerinin
D) Yaralıların sayısı ve durumlarının

İLK YARDIM BİLGİSİ TESTİ BİTTİ.
TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.
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1.   Koşulların uygun olması hâlinde sürücü 
kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden 
hangisini yapabilir?

A) Diğer şeride geçemez. 
B) Önündeki aracı geçebilir.
C) Takip mesafesini azaltabilir. 
D) Sol şeritte sürekli seyredebilir.

2.   Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağı-
daki kurallardan hangisine uymak zorunda-
dırlar?

A) Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafın-
dan yolcu indirip bindirmeye

B) Kapıların kapanmasını beklemeden hareket 
etmeye

C) Yolcuları aracın solundan indirip bindirmeye
D) Yolcuları aracın sağından indirip bindirmeye

3.   Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan 
ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolun-
da gören sürücü nasıl hareket etmelidir?

A) Etkili şekilde korna çalmalıdır.  
B) Selektör yapıp, yayanın dikkatini çekmelidir. 
C) Durup, gerektiğinde yayaya yardımcı olmalıdır.
D) Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmelidir. 

4.   Tabloda trafikteki araç sayısı ve bir yıl 
içindeki trafik kazalarına bağlı olarak ölen 
insan sayısı verilmiştir.

Ülke Araç sayısı Ölü sayısı
Türkiye 11.146 4.525
Japonya 80.970 8.877
Almanya 53.656 6.613
Fransa 36.198 6.058

Bu bilgilere bağlı olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Araç sayısına oranla ülkemizdeki trafik ka-
zalarındaki ölümün daha fazla olduğu

B) Ülkemizde trafik işaretleri ve görevlilerinin 
sayısının yetersiz olduğu

C) Ülkemizdeki trafik yoğunluğunun diğer ülke-
lerden daha fazla olduğu

D) Ülkemizdeki kara yolu yapısının diğer ülke-
lerden daha geri düzeyde olduğu

5.   Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan 
bazıları şunlardır:

     •  Lastik patlaması
     •  Kusurlu rot
     •  Aks kırılması
     •  Kusurlu fren 

Bu sebeplere bağlı trafik kazalarını önle-
mek için aşağıdakilerden hangisinin yapıl-
ması uygun olur?

A) Araç yakıtının zamanında alınması
B) Araç bakımının zamanında yapılması
C) Araç yağının zamanında değiştirilmesi
D) Seyir sırasında saatte bir mola verilmesi

6.   Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için 
trafik suçudur?

A) Seyir hâlinde iken telefonla konuşmak 
B) Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
C) Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
D) Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak

7.   Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar 
yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması 
hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A) Otomobil, kamyona
B) Kamyon, otomobile
C) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, 

diğerine
D) Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, 

diğerine

8.    

4

1

2

3

AMBULANS

Şekildeki araçların geçiş üstünlüğü sırası 
nasıl olmalıdır?

A) 2 - 3 - 4 - 1 B) 3 - 4 - 1 - 2
C) 1 - 3 - 4 - 2 D) 4 - 1 - 2 - 3
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9.    

1

Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/h hızla sey-
rederken önündeki araca en fazla kaç metre 
yaklaşabilir?

A)10  B) 20  C) 30  D) 40

10.    

Işık donanımı arızalı olan aracın geceleyin, 
şekildeki gibi çekilmesi sırasında aşağıda-
kilerden hangileri kullanılır?

  I- Çelik çubuk, çelik halat veya zincir
 II- Kırmızı ışık veya kırmızı yansıtıcı
III- Branda bezi

A) Yalnız I  B) I - II
C) II - III  D) I - II - III

11.   Taşıt yolundaki işaretlerden hangisi şeri-
din ileri seyir ve sola dönüş için olduğunu 
bildirir?

A)   B) 

C)   D) 

12.   Aksine bir işaret yoksa aşağıdakilerden 
hangisinin yerleşim yeri dışındaki azami 
hızı 90 km / saat olmalıdır?

A)   B) 

C)   D) 

13.   Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye 
doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde 
alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen 
sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre 
ile geri alınır?

A) 30 gün  B) 3 ay
C) 6 ay  D) 2 yıl

14.   Araç bakımının zamanında ve uygun şe-
kilde yapılması aşağıdakilerden hangisine 
katkı sağlar?

A) Yakıt tasarrufuna
B) Hız sınırlarının aşılmasına
C) Yakıt tüketiminin artmasına
D) Trafik yoğunluğunun azalmasına

15.   Yangın söndürme cihazı aracın neresinde 
bulunmalıdır?

A) Arka bagajda
B) Torpido gözünde
C) Arka camın önünde
D) Sürücünün hemen yanında

16.   Otoyollara girerken hangi şeridi kullanmak 
zorunludur?

A) En sağ şeridi
B) Ortadaki şeridi
C) Hızlanma (katılma) şeridini
D) Yavaşlama şeridini
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17.   Sürücülerin aşağıda verilen davranışların-
dan hangisi çevreyi olumsuz etkiler?

A) Egzoz emisyon kontrollerini zamanında 
yaptırmaları

B) Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
C) Araçların bakımlarını zamanında yaptırmaları
D) Araç hızına uygun viteste seyretmeleri

18.   B sınıfı sürücü belgesi olan kişi aşağıdaki 
araçlardan hangisini kullanamaz?

A) Otomobil B) Kamyonet
C) Motosiklet D) Minibüs

19.    
1

2

Şekle göre, 1 numaralı araç sürücü ne yap-
malıdır?

A) 2 numaralı araca yol vermelidir.
B) Hızını artırarak dönüşünü yapmalıdır.
C) 2 numaralı aracın durmasını beklemelidir.
D) 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalıdır.

20.   Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı 
gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

A) Yakını gösteren ışıklar
B) Acil uyarı ışıkları
C) Dönüş ışıkları
D) Park ışıkları

21.   Takograf cihazının kullanılmasındaki başlı-
ca amaç nedir?

A) Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği 
ücreti tespit etmektir.

B) Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı 
parayı tespit etmektir.

C) Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği 
akaryakıtı tespit etmektir. 

D) Sürücünün çalışma ve dinlenme süreleriyle 
yaptığı hızı tespit etmektir. 

22.   Aşağıdakilerden hangisi geçerli sürücü 
belgesi sahibi olmadan araç kullananlara, 
ilk tespitte uygulanır?

A) Ağır para cezası
B) Bir yıldan iki yıla kadar hafif hapis
C) Bir aydan iki aya kadar hafif hapis ve para 

cezası 
D) İki aydan üç aya kadar hafif hapis ve para 

cezası

23.   Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işareti-
nin yanması neyi bildirir?

A) Taşıtın geri manevra yaptığını
B) Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu
C) Taşıttan öğrencilerin indirilip bindirildiğini
D) Taşıtın öğrencileri almak üzere beklemekte 

olduğunu

24.   Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını 
bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne 
ad verilir?

A) Sesli ilan B) Duyuru
C) Konuşma D) Gürültü

25.   Monoküler (tek gözü gören) kişiler aşağı-
da verilen sürücü belgelerinden hangisini 
almak için başvuru yapabilir?

A) B B) C C) D D) E
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26.   Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin 
geceleyin “dur işareti” talimatıdır?

A)  B)

    

C)  D)

    

27.   Kara yollarında can ve mal güvenliği 
yönünden; trafik düzeninin sağlanması ve 
alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medeni Kanun
B) Türk Ceza Kanunu
C) Karayolları Trafik Kanunu
D) 2872 Sayılı Çevre Kanunu

28.   Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için 
aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması 
zorunludur?

A) Zorunlu mali sorumluluk sigortasının
B) Koltuk ferdi kaza sigortasının
C) Kasko sigortasının
D) Aracın bakımının

29.   Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına 
göre yurt içi (eşya, kargo vs.) taşıma yapan 
sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin 
türü hangisindeki gibi olmalıdır?

A) SRC 1  B) SRC 2
C) SRC 3  D) SRC 4

30.    

Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek 
isteyen sürücünün aşağıdakilerden hangi-
sini yapması doğrudur?

  I- Önündeki araç ile takip mesafesini azalt-
ması

 II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola 
dönüş lambasıyla işaret vermesi

III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna 
veya selektör yaparak uyarması

A) Yalnız I  B) I - II
C) II - III  D) I - II - III

31.   Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yan-
ması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğu-
nu bildirir?

A) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
B) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
C) Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
D) Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık

32.   Şekildeki trafik işaretini gö-
ren sürücü ne yapmalıdır?

A) Yolun kayganlığını kontrol etmelidir. 
B) Hızını azaltmalıdır.
C) Geriye dönmelidir. 
D) Hızını artırmalıdır.

33.   Şekildeki trafik işaretini gö-
ren sürücü aşağıdakilerden 
hangisini yapmalıdır?

A) Hızını artırmalıdır.
B) Park lambalarını yakmalıdır.
C) Takip mesafesini azaltmalıdır. 
D) Yavaşlayıp, varsa geçme yasağına uyma-

lıdır.



4. GRUP        TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ     Z

9

34.   Şekildeki trafik işareti sürü-
cüye neyi bildirir?

A) Yolda kar mücadelesinin yapıldığını
B) Yolda yapım, bakım veya onarım olduğunu
C) Çalışma sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını
D) Yolda kayma, çökme veya heyelan olduğunu

35.   Şekildeki trafik işareti hangi 
yol bölümüne konulur?

A) Kaygan  B) Kasisli
C) Virajlı  D) Eğimli

36.   Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr 
işaretidir?

A)   B) 

C)   D) 

37.   Şekildeki trafik işareti sürü-
cüye neyi bildirir?

A) Park yasağını
B) Geçme yasağı sonunu
C) Hız sınırlaması sonunu
D) Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu

38.   Şekildeki trafik işareti sürü-
cüye neyi bildirir?

A) Hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
B) 70 metreden sonra yolun daralacağını
C) 70 metreden sonra park alanı olduğunu
D) Takip mesafesinin 70 metreden az olmaya-

cağını

39.   Aşağıdakilerden hangisi, öndeki taşıtı geç-
mek yasaktır anlamındadır?

A)   B) 

C)   D) 

40.   Aşağıdakilerden hangisi taşıt giremez işare-
tidir?

A)   B) 

C)   D) 

41.   Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırla-
ması anlamındadır?

A)   B) 

C)   D) 
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42.   Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok 
yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısı-
na ne denir?

A) Gabari
B) Yüklü ağırlık
C) Azami toplam ağırlık
D) Taşıma sınırı (Kapasite) 

43.   Yayaların ve araç kullananların diğer yaya 
ve araç kullananlara göre, yolu kullanma 
sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

A) Geçiş hakkı
B) Bağlantı yolu
C) Geçiş üstünlüğü
D) Hemzemin geçit

44.   Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdaki-
lerden hangisini yapmalıdır?

A) Hızını arttırmalıdır.
B) Bulunduğu şeridi izlemelidir.
C) Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır.
D) Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir.

45.   Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisi-
nin yapılması yasaktır?

A) Hızın azaltılması
B) Öndeki aracın geçilmesi
C) Bariyer kapalı ise durulması
D) Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi

46.   Arızalanan aracı, diğer araç sürücülerinin 
daha iyi görmesi için aşağıdaki önlemler-
den hangisinin alınması gerekir?

A) Aracın ön ve arkasına beyaz renkte taş 
dizilmelidir.

B) Aracın ön kısmına 150 metre mesafeden 
görülecek şekilde yeşil ışıklı yansıtıcı konul-
malıdır.

C) Aracın ön ve arkasına 150 metre mesafe-
den açıkça görülecek kırmızı yansıtıcı veya 
kırmızı ışıklı cihaz konulmalıdır.

D) Aracın ön ve arkasına devrilmeyecek 
biçimde teneke veya bidon gibi malzemeler 
konulmalıdır.

47.   Bir sürücünün, aşağıda verilen hangi aracı 
24 saat süre içinde; toplam olarak 9 saatten 
ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi 
yasaktır?

A)   B) 

C)   D) 

48.   Taşıtların bir dizi hâlinde güvenli seyrede-
bilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrıl-
mış bölümüne ne denir?

A) Bölünmüş yol B) İki yönlü yol
C) Banket  D) Şerit

49.   Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına 
karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangi-
sini yapması yasaktır?

A) Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
B) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi 
C) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar 

koyması
D) İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri 

karşı tarafa vermesi

50.    

Şekildeki araç sürücüsü, iki yönlü dört 
veya daha fazla şeritli yollarda;

     •  Aksine bir işaret yoksa,
     •  Geçme ve dönme dışında,

aşağıdakilerden hangisinden seyretmek 
zorundadır?

A) Banketten B) Orta şeritten
C) En sağ şeritten D) En sol şeritten

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ TESTİ BİTTİ.
MOTOR VE ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ TESTİNE 
GEÇİNİZ.
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1.   Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapak-
tan motora ne konulur?

A) Antifriz
B) Motor yağı
C) Fren hidroliği
D) Motor soğutma suyu

2.   Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı 
basınçlı olarak motor parçalarına gönderir? 

A) Yağ pompası B) Su pompası
C) Distribütör D) Radyatör

3.   Motor çalışırken yağlamanın olup olmadığı 
aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?

A) Yağ çubuğundan B) Yağ karterinden
C) Yağ göstergesinden D) Yağ filtresinden

4.   Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?

A) Ateşleme sistemi B) Marş sistemi
C) Şarj sistemi D) Yağlama sistemi

5.   Aşağıdakilerden hangisi vites kutusu ve di-
feransiyelde yağın azalması sonucu oluşur?

A) Tekerleklere hareketin iletilememesi
B) Ses, sürtünme ve aşınmanın artması
C) Vites değiştirmenin kolaylaşması
D) Yağ sızıntılarının artması

6.   Fren sıvısı seviyesi düşmüş ise ne ile ta-
mamlanır?

A) Motor yağı B) Dişli yağı
C) Fren hidroliği D) Antifriz

7.   Fren pedalına basıldığında, frenleme 
kuvvetinin basınçlı hava ile sağlandığı fren 
sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elektrikli fren sistemi
B) Hidrolik fren sistemi
C) Mekanik fren sistemi
D) Havalı fren sistemi

8.   Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının 
yanmamasına sebep olur?

A) Fren müşürünün arızalı olması
B) Fren sisteminde hava olması
C) Fren hidroliğinin fazla olması
D) Fren pedalının zayıf olması

9.    

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve 
aktarma organlarına güç veren hangisidir?

A) Direksiyon kutusu B) Motor
C) Fren  D) Rot

10.   Aracın gösterge panelinde bulunan şekilde-
ki gösterge sürücüye neyi bildirir?
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240
260
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A) Motor sıcaklığını B) Motor devir sayısını
C) Yakıt miktarını D) Aracın hızını
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11.   Aşağıdakilerden hangisi aracın hızını ve 
torkunu ayarlar?

A) Kavrama  B) Süspansiyon
C) Vites kutusu D) Yaylar

12.   Vites değiştirilirken aşağıdakilerden hangi-
si yapılır?

A) Debriyaj pedalına basılır.
B) Gaz pedalına basılır.
C) El freni çekilir.
D) Frene basılır.

13.   Aşağıdakilerden hangisi diferansiyeldeki ha-
reketi tekerleklere ileten aktarma organıdır?

A) Şaft  B) Vites kutusu
C) Volan  D) Aks

14.   Düz yolda normal hızla seyrederken, araç 
bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıda-
kilerden hangisi olabilir?

A) Şaft arızalıdır.
B) Vites kutusu arızalıdır.
C) Lastiklerin hava basıncı eşittir.
D) Ön lastiklerin hava basıncı eşit değildir.

15.   Araçlarda, yolun yapısından kaynaklanan 
titreşimleri sönümlemek üzere tasarlanmış 
olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şarj  B) Soğutma
C) Süspansiyon D) Direksiyon

16.   Aşağıdakilerden hangisinin aşınması direk-
siyon boşluğunun fazlalaşmasına neden 
olur?

A) Vites kutusunun  B) Rot başlarının
C) Krank milinin  D) Pistonların 

17.   Akü başka akü ile takviye yapılacaksa ku-
tup başları nasıl bağlanır?

A) Artı kutup şasi ile
B) Eksi kutup şasi ile
C) Eksi kutup, artı kutupla - Artı kutup, eksi 

kutupla
D) Artı kutup, artı kutupla - Eksi kutup, eksi 

kutupla

18.   Dört zamanlı motorlarda zamanların sıra-
lanması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emme - Sıkıştırma - Ateşleme - Egzoz
B) Ateşleme - Emme - Egzoz - Sıkıştırma
C) Ateşleme - Sıkıştırma - Egzoz - Emme
D) Emme - Egzoz - Sıkıştırma - Ateşleme

19.   Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresin-
deki sigortanın görevidir?

A) Aküyü şarj etmek
B) Bujilere giden akımı yükseltmek
C) Kısa devre olduğunda sistemi korumak
D) Endüksiyon bobinine giden akımı yükselt-

mek

20.   Aracın gösterge panelinde, aşağıdakilerden 
hangisinin yanıyor olması şarj sisteminin 
çalışmadığını gösterir?

A)  B) 

C)  D) 



4. GRUP           MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ    Z

13

21.   Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve 
araç için gerekli elektriği üreten parçaya ne 
ad verilir?

A) Marş motoru B) Diferansiyel
C) Debriyaj  D) Alternatör

22.   Buji kablolarından biri çıkmış ise motor 
nasıl çalışır?

A) Sarsıntılı
B) Çalışmaz
C) Sarsıntısız
D) Yüksek rölantide

23.   Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını 
artırır?

A) Jikle devresinin kapalı olması
B) Rölanti devrinin düşük olması
C) Rölanti devrinin yüksek olması
D) Soğutma suyuna antifiriz katılması

24.   Motorda hava filtresi kirli ise ne olur?

A) Motorun gücü azalır. 
B) Motorun gücü artar.
C) Motor az yağ yakar. 
D) Motor çok yağ yakar.

25.   Aşağıdakilerden hangisi aracın fazla yakıt 
yakmasına sebep olur?

A) Hıza uygun vitesin kullanılması
B) Hava filtresinin temiz olması
C) Kavramanın kaçırması
D) Bujilerin yeni olması

26.   Hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürü-
cüden kaynaklanan kusurdur?

A) Frenlerin ayarsız olması
B) Ön düzen ayarlarının bozuk olması
C) Lastik basınçlarının yetersiz olması
D) Motorun gereksiz yere çalışır hâlde tutul-

ması

27.   Silindir içerisindeki yanmış gazın, egzoz 
borusu ve susturucu yolu ile dışarı atılma-
sını aşağıdakilerden hangisi sağlar?

A) Jikle tertibatı
B) Egzoz manifoldu
C) Emme manifoldu
D) Radyatör hortumu

28.   Benzinle havayı belirli oranda karıştıran 
yakıt sistemi elemanı aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Yakıt pompası B) Hava filtresi
C) Karbüratör D) Supap

29.   Araç seyir halindeyken gösterge panelinde 
aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanı-
yor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla 
derhal durulması gerektiğini belirtir?

A)  B) 

C)  D)  

30.   Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne 
yapılır?

A) Yapıştırılır. B) Değiştirilir.
C) Bantlanır. D) İple sarılır.
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31.   Soğutma sistemi aşağıdakilerden hangisini 
çalışma sıcaklığında tutar?

A) Aracın motorunu
B) Vites kutusunu
C) Diferansiyeli
D) Alternatörü

32.   Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?

A) Asit  B) Saf su
C) Yağ  D) Antifriz

33.   Vantilatör kayışı aşağıdakilerden hangisine 
hareket iletir?

A) Su pompasına B) Krank miline
C) Kam miline D) Yağ pompasına

34.   Aşağıdakilerden hangisinin yeni motorun 
alıştırılması (rodaj) zamanında yapılması 
uygundur?

A) Uzun yolda aynı hızla devamlı gitmek
B) Motoru yüksek devirde çalıştırmak
C) Ani duruş ve kalkıştan kaçınmak
D) Motoru tam yükte çalıştırmak

35.   Motor çalışırken marş yapılırsa aşağıdaki-
lerden hangisi meydana gelir?

A) Motor daha hızlı döner.
B) Marş dişlisi zarar görür.
C) Motor daha yavaş döner.
D) Motor daha iyi yağlama yapar.

36.   Marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Akünün kutup başları gevşemiş veya oksit-
lenmiştir.

B) Buji kabloları gevşektir.
C) Yağ pompası arızalıdır.
D) Diferansiyel arızalıdır.

37.   Marş motorunun görevi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Aküyü şarj etmek
B) Araca ilk hareketi vermek
C) Motora ilk hareketi vermek
D) Motoru çalışma sıcaklığında tutmak

38.   Aşağıdakilerden hangisi dizel motorda yakı-
tın tamamen bitmesi sonucunda meydana 
gelir?

A) Hava filtresinin tıkanması
B) Yakıt deposunun delinmesi
C) Yakıt sisteminin hava yapması
D) Yakıt pompasının arızalanması

39.   Dizel motorda yanma odasına yakıtın püs-
kürtülmesini hangisi gerçekleştirir?

A) Enjektör  B) Buji
C) Karbüratör D) Yakıt filtresi

40.   Dizel motorlu aracın gösterge panelinde 
aşağıdakilerden hangisinin yanıyor olma-
sı, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu 
bildirir?

A)  B) 

C)  D) 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

SINAV SIRASINDA UYULACAK KURALLAR

1. Sınavın başladığı andan itibaren, salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundasınız.
2. Sınav başladıktan sonra görevlilerle konuşmanız ve soru sormanız yasaktır.
3. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine 

yardım eden, kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca 
bu kişiler ilk 45 dakika sonunda salondan çıkarılacaktır.

4. Sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport kimlik 
belgelerinden birini masanızın üzerinde bulundurunuz.

5. Sınav başladıktan sonra adayların birbirleriyle konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
6. Sınav sırasında sigara, çay vb. içilmez.
7. Sınavın başladığı belirtilmeden soru kitapçıkları açılamaz ve cevaplandırma yapılamaz.
8. Sınav sonrası sınav giriş belgesini, soru kitapçığını ve cevap kâğıdını mutlaka salon 

görevlilerine teslim ediniz. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından 
bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacak, ayrıca haklarında yasal işlem 
yapılacaktır.

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir 
kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya 
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, 
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek 
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap 
verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama 
zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)



4. GRUP      CEVAP ANAHTARI                   Z

İLK YARDIM BİLGİSİ TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ MOTOR VE ARAÇ TEKNİĞİ 
BİLGİSİ

1.   B
2.   C
3.   A
4.   D
5.   C
6.   D
7.   C
8.   B
9.   D

10.   B
11.   C
12.   D
13.   B
14.   A
15.   B
16.   C
17.   C
18.   B
19.   A
20.   D
21.   A
22.   B
23.   A
24.   D
25.   A
26.   C
27.   A
28.   B
29.   D
30.   C

1.   B
2.   D
3.   C
4.   A
5.   B
6.   A
7.   B
8.   C
9.   D

10.   B
11.   A
12.   C
13.   D
14.   A
15.   D
16.   C
17.   B
18.   C
19.   A
20.   A
21.   D
22.   C
23.   C
24.   D
25.   A
26.   D
27.   C
28.   A
29.   D
30.   C
31.   C
32.   B
33.   D
34.   B
35.   A
36.   C
37.   B
38.   D
39.   A
40.   B
41.   A
42.   D
43.   A
44.   B
45.   B
46.   C
47.   B
48.   D
49.   A
50.   C

1.   B
2.   A
3.   C
4.   D
5.   B
6.   C
7.   D
8.   A
9.   B

10.   D
11.   C
12.   A
13.   D
14.   D
15.   C
16.   B
17.   D
18.   A
19.   C
20.   B
21.   D
22.   A
23.   C
24.   A
25.   C
26.   D
27.   B
28.   C
29.   D
30.   B
31.   A
32.   D
33.   A
34.   C
35.   B
36.   A
37.   C
38.   C
39.   A
40.   B


