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ADAYLARIN DİKKATİNE!
1.	 Sınav	saat	11.00’de	başlayacaktır.	Sınav	başladıktan	sonra	ilk	60	dakika	dolmadan	dışarı	çıkmayınız.
2.	 Sınav	sırasında	sözlük,	hesap	cetveli	veya	makinesi,	çağrı	cihazı,	cep	telefonu,	telsiz,	radyo	gibi	

elektronik	iletişim	araçlarını	yanınızda	bulundurmayınız.	Bu	araçları	kullanmanız	ve	kopya	çekmeye	
teşebbüs	etmeniz	hâlinde	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

3. Başvuru	şartlarını	taşımadığınız	hâlde	sınava	girmeniz,	kopya	çekmeniz,	cevap	kâğıdınızdaki	fotoğraf	
ve	bilgiler	ile	geçerli	kimlik	belgenizdeki	(nüfus	cüzdanı,	pasaport	veya	sürücü	belgenizdeki)	bilgilerde	
uyuşmazlık	olması,	başka	adayın	sınav	evrakını	kullanmanız,	geçerli	kimlik	belgenizi	ve	sınav	giriş	bel-
genizi	ibraz	edemediğiniz	durumlarda	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

4.	 Elektronik	iletişim	araçlarıyla	kopya	çekmeniz,	yerinize	başka	birinin	sınava	girdiğinin	belirlenmesi	
veya	organize	olarak	kopya	çekme	eylemine	karıştığınızın	tespit	edilmesi	durumunda	bir	yıl	süreyle	
sınava	alınmayacaksınız.

5.	 Sınavın	değerlendirilmesi	aşamasında,	bilgisayar	ortamında	yapılan	kopya	analizinde	ikili	veya	toplu	
kopya	tespiti	hâlinde	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1.	 Cevap	kâğıdınızdaki	bilgilerin	doğruluğunu	kontrol	ediniz.	T.C.	kimlik	numaranızı,	ad	ve	soyadınızı	

mürekkepli	kalemle	yazarak		imzalayınız.
2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sertifika ve kitapçık türünüze uygun soru 

kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini 
sağlamakla yükümlüsünüz. Bu	durumu	salon	görevlilerine	bildirmediğiniz	ya	da	geç	bildirdiğinizde	
tüm	sorumluluk	size	ait	olacaktır.

3.	 Cevap	kâğıdı	üzerinde	kodlamalarınızı	kurşun	kalemle	yapınız.
4.	 Değiştirmek	istediğiniz	bir	cevabı,	yumuşak	silgiyle	cevap	kâğıdını	örselemeden	temizce	siliniz	ve	

yeni	cevabınızı	kodlayınız.
5.	 Soru	kitapçığının	sayfalarını	kontrol	ediniz,	baskı	hatası	var	ise	değiştirilmesini	sağlayınız.
6.	 Soru	kitapçığınızın	ön	yüzündeki	ilgili	yerlere	ad,	soyad	ve	T.C.	kimlik	numaranızı	yazınız.
7.	 Her	sorunun	dört	seçeneğinden	sadece	biri	doğrudur.	Doğru	seçeneği,	cevap	kâğıdınızın	ilgili	sütunu-

na	soru	numarasını	dikkate	alarak	yuvarlağın	dışına	taşırmadan	kodlayınız.	Soru kitapçığı üzerinde 
yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.

8.	 Yanlış	cevaplarınız	dikkate	alınmadan	sadece	doğru	cevaplarınız	üzerinden	puanlama	yapılacaktır.
9.	 Her	ders	kendi	içerisinde	100	puan	üzerinden	değerlendirilecektir.	Başarılı	sayılabilmeniz	için	her	

dersten	ayrı	ayrı	en	az	70	puan	almanız	gerekir.
10.	Soruları	ve	sorulara	verdiğiniz	cevapları,	yanınızda	götürmek	amacıyla	kaydetmeyiniz;	hiçbir	şekilde	

dışarı	çıkarmayınız.
11. Sınav bitiminde, sınav giriş belgesi, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim 

ediniz.
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1.   Egzoz gazı zehirlenmesi aşağıdaki yollar-
dan hangisi ile olur?

A) Boşaltım yolu B) Dolaşım yolu
C) Sindirim yolu D) Solunum yolu

2.   Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak 
için tercih edilmelidir.

B) Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sed-
ye ile taşınması hayati önem taşır.

C) Sedye kullanımı her zaman tercih edilmeli-
dir.

D) Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasın-
da kullanılmalıdır.

3.   Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza 
yerinden ilk önce taşınmalıdır?

A) Ölmüş olan
B) Ağır kanamalı olan
C) Ayağında kırık olan
D) Dirseğinde çıkık olan

4.   Isı yanıklarında aşağıdakilerden hangisinin 
uygulanması doğru olur?

A) Temiz, soğuk ve tazyiksiz suya tutmak
B) Tentürdiyotlu pamukla kapatmak
C) Oksijenli su ile yıkamak
D) Diş macunu sürmek

5.   Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtma-
dan ve hareket ettirmeden sağlık kurulu-
şuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Solunum sıkıntısını azaltmak
B) Kan dolaşımını yavaşlatmak
C) Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
D) Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci 

önlemek

6.   Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim 
yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden 
hangisi uygulanır?

A) Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
B) Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk 

edilir.
C) Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı 

hastaneye sevk edilir.
D) Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından 

kesilir ve yara sıkıca sarılır.

7.   Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye 
aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek 
hastaneye sevk edilmelidir?

A) 

B) 

C) 

D) 

8.   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
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9.   Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi 
değildir?

A) Eklem hareket ettirildiğinde ağrının azalması
B) Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı olması
C) Eklemde şekil bozukluğu olması
D) Eklemde morarma ve şişlik olması

10.   Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden 
hangisinin bildirilmesi gereksizdir?

A) Yaralı sayısı
B) Olay yerinin tam adresi
C) Araçların hasar durumu
D) Yaralıların eğitim durumu

11.   Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uyma-
masının en önemli sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Trafik kurallarını davranış hâline dönüştüre-
memiş olmaları

B) Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki 
göstermek istemeleri

C) Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını 
yeterince bilmemeleri

D) Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki 
göstermek istemeleri

12.   Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru-
dur?

A) Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında 
isteğe bağlıdır.

B) Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında 
mecburidir.

C) Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlıdır.
D) Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir.

13.   Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens 
kullanarak görme yeterliliğine sahip olan 
sürücüler için doğrudur?

A) Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.
B) Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kul-

lanmak zorundadırlar.
C) Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya 

lens kullanmak zorundadırlar.
D) Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya 

lens kullanmak zorundadırlar.

14.   Donma vakalarında ilk yardım uygulaması 
olarak kazazedeye aşağıdakilerden hangisi-
nin yapılması doğrudur?

A) Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırmak
B) Donan bölgeyi ovarak masaj yapmak
C) Önce ılık sonra sıcak ortama almak
D) Elektrikli battaniyeye sararak ısıtmak

 15. •  Hastanın serin yere alınması 
     •  Su ve tuz kaybının giderilmesi için hasta-

ya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi 

Yukarıdaki ilkyardım uygulamaları hangi 
durumda yapılır?

A) Bayılmada
B) Sıcak çarpmasında
C) El bileğinin burkulmasında
D) Kafa ve beyin yaralanmasında

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

A) Otobüs  B) Motosiklet
C) Kamyonet D) Kamyon

17.   Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden 
hangisine dikkat edilmelidir?

A) Başından çekilerek çıkarılmasına
B) Kollarının baş hizasında durmasına
C) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
D) Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına

18.   Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin 
bir parçasıdır?

A) Sinir sisteminin
B) Sindirim sisteminin
C) Endokrin sisteminin
D) Hareket ve iskelet sisteminin

19.   Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan 
bir hastanın solunum yolunu tıkayarak 
boğulmasına sebep olabillir?

A) Çenenin kasılması
B) Vücudun kasılması
C) Dilin geriye kaçması
D) Baş-çene pozisyonu verilmesi
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20.   Suni solunum işlemleri öncesinde ilk 
olarak yapılması gereken aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Hastanın ayaklarının yükseltilmesi
B) Suni solunuma başlamadan 5 dakika bek-

lenilmesi
C) Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine 

yumruk atılması
D) Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığı-

nın sağlanması

21.   Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş 
olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar 
devam edilir?

A) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
B) Kalbi daha hızlı çalışana kadar
C) 15 dakika
D) 10 dakika

22.   Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtile-
rinden değildir?

A) Bulantı ve kusma olması
B) Reflekslerin güçlü olması
C) Derinin soğuk ve nemli olması
D) Kulak veya ağızdan kan gelmesi

23.   Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında 
kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar 
verme ihtimali daha fazladır?

A) Pazı kemiği B) Kaval kemiği
C) Kaburga kemiği D) Uyluk kemiği

24.   Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda 
olması gereken bir özelliktir?

A) İyi bir sürücü olmak
B) Trafik görevlisi olmak
C) Sağlık personeli olmak
D) Sakin ve tedbirli olmak

25.   Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının 
en önemli sebebidir?

A) Yolların bakımsız olması
B) Sürücülerin kurallara uymaması
C) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
D) Trafik görevlilerinin yetersiz olması

26.   Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının 
belirtilerindendir?

A) Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi
B) Solunumun sık ve yüzeysel olması
C) Kan basıncının artması
D) Vücut sıcaklığının artması

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

Bu davranış ile yaralının hangi durumu 
kontrol edilir?

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

28.   Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerin-
dendir?

A) Cildin soğuk ve nemli olması
B) Zihinsel aktivitenin artması
C) Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
D) Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi

29.   El bileği ile dirsek arasında meydana gelen 
büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağı-
dakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

A) Sıcak su ile yıkanması
B) Kanayan yere merhem sürülmesi
C) Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması
D) Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda 

tutulması

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

A) Psikolojik destek sağlamak
B) Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
C) Damarı genişletip kan basıncının azalması-

nı sağlamak
D) Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını 

engellemek

İLK YARDIM BİLGİSİ TESTİ BİTTİ.
TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.
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1.    Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş 
şekildeki oklar neyi bildirir?

A) Sağa ve sola dönülemeyeceğini
B) Sürücülerin hızlarını artırmaları gerektiğini
C) Zamanında uygun şeride girilmesi gerektiğini
D) Durma, duraklama ve park etmenin yasak-

lanmış olduğunu

2.   Uyuşturucu veya keyif verici madde almış 
olanların, araç kullandıkları tespit edildiği 
taktirde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A) Yalnızca para cezası verilir.
B) Araç kullanmaktan men edilir.
C) Etkisi geçinceye kadar araç kullanmasına 

izin verilmez.
D) Tekrarı hâlinde araç kullanmaktan men 

edileceği bildirilir.

3.   Çok şeritli kara yollarında gidişe ayrılan 
şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal 
edilemez?

A) En sağdaki B) Ortadaki
C) En soldaki D) Orta ile sağındaki

4.   Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı 
trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücüler 
öncelikle hangisine uymak zorundadırlar?

A) Trafik görevlisine
B) Işıklı trafik işaret cihazına
C) Yeşil ışık yanıyorsa ışıklı trafik işaret cihazına
D) Kırmızı ışık yanıyorsa ışıklı trafik işaret 

cihazına

5.   Aksine bir işaret yoksa aşağıdakilerden 
hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 
20 km/saat olmalıdır?

A)   B) 

C)  D) 

6.   Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı 
taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu 
hâllerden sayılır?

A) 

1

B) 

1

C) 

1

D) 

1
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7.   G sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar aşağı-
daki araçlardan hangisini kullanabilir?

A) Otobüs  B) Kamyon
C) Otomobil D) İş makinesi

8.   Hangi durumda bir aracın tescil belgesi 
geçersiz sayılır?

A) Muayene süresi geçirildiğinde
B) Bakımı düzenli olarak yapılmadığında
C) Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
D) Tescil belgesi araçta bulundurulmadığında

9.    

Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden 
hangisini yapması zorunludur?

A) Hızını azaltması
B) Sabit hızla seyretmesi
C) Durup, kavşağı kontrol etmesi
D) Tali yoldan gelen araçlara yol vermesi

10.   Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca 
en fazla ne kadar yaklaşılır?

A) Bir araç boyu kadar
B) Takip mesafesi kadar
C) İki araç boyu kadar
D) Üç araç boyu kadar

11.   Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi doğrudur?

A) Geçilecek aracın hızı dikkate alınmalıdır.
B) Geçme sırasında banketlerden yararlanıl-

malıdır.
C) Şerit değiştirmeye başlamadan önce öndeki 

araca iyice yaklaşılmalıdır.
D) Karşı yöne ayrılmış şerit dolu ise öndeki 

araç uyarılarak sağdan geçilmelidir.

12.    

1

Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı ge-
çilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden 
hangisini yapması doğrudur?

A) Hızını artırması
B) Kesik çizgi tarafına yaklaşması
C) Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması
D) Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması

13.    

Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağı-
dakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A) Dar kavisle dönülmesi
B) Geniş kavisle dönülmesi
C) Karşıya geçen yayalara yol verilmesi
D) Dönüş sonrası gidişe ayrılmış en sağ şeride 

girilmesi

14.   İş makinelerinin trafiğe çıkarılabilmesi için 
aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması 
zorunludur?

A) Aracın bakımı
B) Kasko sigortası
C) Koltuk ferdi kaza sigortası
D) Zorunlu mali sorumluluk sigortası
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15.   Sürücü belgesini araç kullanırken yanında 
bulundurmayan sürücüye aşağıdaki ceza-
lardan hangisi uygulanır?

A) Trafikten süresiz men
B) Para cezası ve ceza puanı
C) Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
D) Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması

 16. •  Reflektör
     •  İlk yardım çantası 
     •  Yangın söndürme cihazı

Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundur-
ması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Otobüs
B) Kamyon
C) Otomobil
D) Lastik tekerlekli traktör

17.   Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin 
azalmasına olumlu katkı sağlar?

A) Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
B) Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması
C) Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
D) Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının 

çok yavaş olması

18.    Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

1

4

2
3

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

19.   Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret 
cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü 
ne yapmalıdır?

A) Aracını durdurmalı
B) Durmadan geçmeli
C) Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
D) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli

20.   Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar 
veren sorumluya ne yapılır?

A) 6 ay hapis cezası verilir.
B) Trafikten ömür boyu men edilir.
C) Sürücü belgesi varsa geri alınır.
D) Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.

21.   Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara 
yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile 
uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirle-
yen ölçülere ne denir?

A) Taşıma sınırı B) Gabari
C) Dingil ağırlığı D) Hız sınırlayıcı

22.    Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun 
çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad 
verilir?

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

23.   Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa 
süreli durdurulmasına ne denir?

A) Durma  B) Bekleme
C) Duraklama D) Park etme
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24.    Şekildeki tehlike uyarı işare-
tini gören sürücü aşağıdaki-
lerden hangisini yapmalıdır?

A) Banketten gitmeli
B) Takip mesafesini artırmalı
C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
D) Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli

25.    Şekildeki trafik işaretinin 
anlamı nedir?

A) Ehli hayvanlar giremez.
B) Ehli hayvanlar geçebilir.
C) Vahşi hayvanlar giremez.
D) Vahşi hayvanlar geçebilir.

26.    Kara yolunun sağ ve soluna 
konan şekildeki trafik işaret-
leri sürücülere aşağıdakiler-
den hangisine yaklaşıldığını 
bildirir?

A) Kavşağa B) Köprüye
C) Tali yola  D) Demir yoluna

27.   Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi 
kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını 
bildirir?

A)  B) 

C)  D) 

28.    Şekildeki trafik işaretinin 
anlamı nedir?

A) Sola dönülmez.
B) Sağa dönülmez.
C) Sağa zorunlu yön.
D) Sola zorunlu yön.

29.    Şekildeki trafik işareti neyi 
bildirir?

A) Geçme yasağı sonunu
B) Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu
C) Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona 

erdiğini
D) Yük taşıtlarının öndeki taşıtı geçmesinin 

yasak olduğunu

30.    Şekildeki trafik işareti neyi 
bildirir?

A) Traktörün geçebileceğini
B) Traktörün giremeyeceğini
C) Traktörlerin park edebileceğini
D) Sadece traktörün girebileceğini

31.   Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşa-
ğa gelindiğini bildirir?

A)  B) 

C)  D) 
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32.   Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden 
hangisinin yapılması doğrudur?

A) Şerit değiştirilmesi
B) Öndeki aracın geçilmesi
C) Aracın hızının artırılması
D) Geçiş hakkı kuralına uyulması

33.   Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip ara-
cın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl 
hareket etmelidir?

A) Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli
B) Olduğu yerde hemen durmalı
C) Işıklı trafik işaretine uymalı
D) Geriye dönerek beklemeli

34.   Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü 
dar yolda, kamyonet ile tarım traktörünün 
karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol 
vermelidir?

A) Hızı fazla olan az olana
B) Tarım traktörü, kamyonete
C) Kamyonet, tarım traktörüne
D) Şeridi daralmış olan diğerine

35.   Park edilen araç için aşağıdakilerden han-
gisinin yapılmasına gerek yoktur?

A) El freninin çekilmesine
B) Motorunun durdurulmasına
C) Acil uyarı ışıklarının yakılmasına
D) Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına

36.   Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışın-
daki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların 
yakılması zorunludur?

A) Sis ışıklarının
B) Park ışıklarının
C) Acil uyarı ışıklarının
D) Uzağı gösteren ışıkların

37.   Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından 
hangisi trafik kazalarına yol açmaktadır?

A) Kurallara uygun davranmaları
B) Hız sınırlarını aşmaları
C) Belirli aralıklarla mola vermeleri
D) Araç kullanırken dikkatli olmaları

38.   Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan 
sürücü nasıl hareket etmelidir?

A) İnmiş bariyer varsa geçide girmeli
B) Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı
C) Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli
D) Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde 

uygun hızla geçmeli

39.   Okul taşıtlarının arkasındaki DUR ışıklı işa-
retinin yanması neyi bildirir?

A) Taşıtın arıza yaptığını
B) Taşıtın geri manevra yaptığını
C) Öğrencilerin indirilip bindirildiğini
D) Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu

40.   Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu 
taşımak

B) Freni bozuk aracı çeki demiriyle çekmek
C) Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek
D) Kamyon ile kamyoneti çekmek

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ TESTİ BİTTİ.
MOTOR VE ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ TESTİNE 
GEÇİNİZ.



2. GRUP           MOTOR VE ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ    N

10

1.   Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz 
ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj 
sisteminin çalışmadığını gösterir?

A)  B) 

C)  D) 

2.   Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresin-
deki sigortanın görevidir?

A) Aküyü şarj etmek.
B) Bujilere giden akımı yükseltmek.
C) Kısa devre olduğunda sistemi korumak.
D) Kutup başlarının oksitlenmesini önlemek.

3.   Araca römork bağlandığı zaman aşağıdaki-
lerden hangisinin yapılması zorunludur?

A) Römorka yük konulması
B) Römorkun farlarının yakılması
C) Römorkun üzerine branda çekilmesi
D) Römorkun elektrik sisteminin prize takılması

4.   Aracın hangi sistemindeki kaçak, akünün 
kendiliğinden boşalmasına neden olur?

A) Yakıt sistemi
B) Elektrik sistemi
C) Yağlama sistemi
D) Soğutma sistemi

5.   Radyatör aşağıdakilerden hangisine depo-
luk eder?

A) Motorine B) Hidrolik yağına
C) Soğutma suyuna D) Akü elektrolitine

6.   Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?

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

7.   Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma 
sistemi parçasıdır?

A) Alternatör B) Termostat
C) Distribütör D) Isıtma bujisi

8.   Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastikle-
rin kullanılması, aşağıdakilerden hangisine 
sebep olur?

A) Motorun yağ yakmasına
B) Motorun sarsıntılı çalışmasına
C) Egzozdan siyah renkli duman çıkmasına
D) Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına

9.   Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Duran aracı sabitlemek
B) Duran araca ilk hareketi vermek
C) Aracın emniyetli olarak hızını azaltmak
D) Aracın emniyetli olarak hızlanmasını sağlamak

10.   Fren sıvısının seviyesi düşmüş ise ne ile 
tamamlanır?

A) Gres yağı B) Dişli yağı
C) Motor yağı D) Hidrolik yağı

11.   Aşağıdakilerden hangisin bozulması, ön 
tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısınına 
sebep olur?

A) Rot ayarının
B) Supap ayarının
C) Avans ayarının
D) Rölanti ayarının

12.   Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?

A) Şaft  B) Debriyaj
C) Yakıt deposu D) Silindir bloğu

13.   Motorlar zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır?

A) Bir ve üç zamanlı
B) Bir ve dört zamanlı
C) İki ve dört zamanlı
D) İki ve beş zamanlı



2. GRUP           MOTOR VE ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ    N

11

14.   Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik 
enerjiye çeviren makinelere ne ad verilir?

A) Motor  B) Dinamo
C) Diferansiyel D) Vites kutusu

15.   Motora ilk hareketi veren sistem aşağıdaki-
lerden hangisidir?

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

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

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

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

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

kutupla
D) Eksi kutup, artı kutupla; artı kutup eksi 

kutupla

18.   Aşağıdakilerden hangisi aracın fazla yakıt 
yakmasına sebep olur?

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

19.   Vites kutusu bakımında aşağıdakilerden 
hangisi kontrol edilir?

A) Asidi  B) Yağı
C) Antifrizı  D) Elektroliti

20.   Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketi-
nin tekerleklere iletilmesinde görev yapar?

A) Rot  B) Amortisör
C) Diferansiyel D) Helezon yay

21.   Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın 
görevidir?

A) Tekerleğe gelen yükü azaltmak
B) Yakıt-hava karışımını ayarlamak
C) Motorun erken ısınmasını sağlamak
D) Sürtünmeye bağlı aşınmayı azaltmak

22.   Aşağıdakilerden hangisi yağlama sistemi 
parçasıdır?

A) Vantilatör B) Yağ pompası
C) Su pompası D) Termostat

23.   Motor yağının kontrolü yapılırken, yağ sevi-
yesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?

A) İki çizgisi arasında
B) Alt çizgisinden aşağıda
C) Üst çizgisinden yukarıda
D) Yağ çubuğunda hiç görülmemeli

24.   Dizel motorlarda emme zamanında silindir-
lere ne alınır?

A) Hidrolik
B) Sadece hava
C) Sadece motorin
D) Motorin-hava karışımı

25.   Dizel motorda yakıtın püskürtülmesini han-
gisi gerçekleştirir?

A) Enjektör  B) Buji
C) Karbüratör D) Besleme pompası

26.   Silindire giren havayı temizleyen parça 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su filtresi B) Yağ filtresi
C) Hava filtresi D) Benzin filtresi

27.   Dizel motorlarda kullanılan ısıtma bujileri-
nin görevi nedir?

A) Ateşleme yapmak
B) Motora giren havayı temizlemek
C) Motor soğutma suyunun sıcaklığını ölçmek
D) Soğuk havalarda silindir içindeki havayı 

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

?

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

29.   Aydınlatma sisteminde kullanılan ampuller 
sık sık patlıyor ise muhtemel arıza nedir?

A) Marş motoru arızalıdır.
B) Isıtma bujilerinden biri arızalıdır.
C) Şarj sistemindeki regülatör arızalıdır.
D) Motor yüksek devirde kullanılıyordur.

30.   Vantilatör kayışı çok sıkı ise aşağıdaki arı-
zalardan hangisi meydana gelir?

A) Motor yağ yakar.
B) Motor hararet yapar.
C) Araç daha hızlı gider.
D) Alternatör yatakları bozulur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. 
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

2.	Sınav	başladıktan	sonra	adayların	salon	görevlileri	ve	birbirleri	ile	konuşmaları,	kalem,	silgi	vb.	şeyleri	
istemeleri	yasaktır.	

3.	Adaylar	sınav	süresince,	sınav	giriş	belgesi	ile	birlikte	kimlik	belgelerinden	birini	(nüfus	cüzdanı,	
pasaport	veya	sürücü	belgesini)	masalarının	üzerinde	bulundurmak	zorundadırlar.

4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim 
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir 
kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve 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.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI

●	Soracağınız	bir	şey	var	mı?	Varsa,	şimdi	sorunuz.
●	Sınav	başladıktan	sonra	sorularınıza	cevap	verilmeyecektir.	
●	Başlama	zilini	bekleyiniz.
●	Hepinize	başarılar	dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
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