
1-)Dinlediğiniz diyaloğa göre 
ANNE hangi kişilik tipine sahiptir? 
 
 
 
A- A tipi kişilik 
 
B- B tipi kişilik 
 



2-)Dinlediğiniz şekilde tepki 
veren bir kişi hangi tip 
kişilik özelliğine sahiptir? 
 
 
 
 
A- A tipi kişilik 
 
B- B tipi kişilik 

 



3-)Resimde gördüğünüz karayolunda araç 
kullanıyorsunuz.  
Hangi şeridi sürekli işgal 
etmeniz yasaktır?  
 
A–En sağdaki şeridi 
 
B–Ortadaki şeridi 
 
C-En soldaki şeridi 

 



4-Görüntüdeki trafik tanzim 
levhası ne ifade eder? 

A-Azami hızı 
 

B-Asgari hızı 
 

    C-Hız sınırının  
                  sona erdiğini 



5-)Görüntüdeki kazaya karışan otomobil 
sürücüsü hangi kuralihlallerini yapmıştır? 
 
 

A) Takip mesafesine  
Uymamıştır 
  

 

B)  Öndeki aracı hatalı  
geçmeye çalışmıştır. 

 

 
C) Trafiği tehlikeye  

düşürecek şekilde  
hızlı araç kullanmıştır. 
 
 

D) Hepsi 



6-)Görselde ilkyardımın temel 
uygulamaları sıralanmıştır. Doğru sıralama 
hangisidir? 
 

A ) Koruma-bildirme-kurtarma 
 

B ) Kurtarma- koruma- bildirme 
 

C ) Bildirme- kurtarma- koruma 
 



7-)İzlediğiniz görüntüde, yangın esnasında 
personelin hatalı davranmasının nedeni 
nedir? 
 

A ) İş yeri tanıtım  
eğitimini  
dinlememesi 
 

B ) Personelin  
paniklemesi 
 

C ) Personelin  
çalışmaya  
devam etmesi 



8-)Yasal limitlerin üzerinde alkollü 
olduğu İLK defa tespit edilen sürücülerin 
sürücü belgeleri ne kadar süre ile geçici 
olarak geri alınır? 
 

A ) 1 ay 
 
 

B ) 6 ay 
 
 

C ) 1 yıl 
 
 
 

D ) 5 yıl 



9-)Yerleşim birimleri dışında 
görseldeki aracı en az kaç metre 
mesafeden takip edersiniz?   

A. 50 metreden  
takip ederim 
 

B. 30 metreden  
takip ederim 

 

C. 20 metreden  
takip ederim 



10-İzlediğiniz görüntüde 
hasta veya yaralının hangi 
yaşam belirtisi kontrol 
edilmektedir? 
A-Solunum 
 
B-Dolaşım 
 
C-Bilinç 



11-)Resimde gördüğünüz "Engel 
İşareti" nin hangi araçlarda 
bulunması zorunludur? 
 
A ) Otomobil,  

motosiklet, 
motorlu bisiklet 
 
 

B ) İş makinesi,  
traktör,  

özel amaçlı taşıt  
 

C ) kamyon, otobüs, çekici 



12-)Görüntüdeki ticari araç 
yakıt alırken hangi sistemi 
kullanmıştır? 
A-Araç tanımlama  
ve ödeme sistemi 
 

B-Navigasyon  
araç sistemi 
 

C-Yakıt puan  
sistemi 



13-)Solunabilen tozlardan aşağıdaki 
organların hangisi etkilenir? 
 
 
 
 
A)Mide 
 
B)Karaciğer 
 
C)Akciğer 



14-)İzlediğiniz görüntüde marş 
motoru aşağıdaki parçalardan 
hangisine hareket iletmiştir? 
 
A- Eksantrik dişlisine 
 
B- Krank dişlisine 
 
C- Volan dişlisine 
 



15-Lastikleriniz görüntüdeki gibi aşınmışsa 
ne yapmanız gerekir? 
 
A ) Yenisini alırım 
 
 
B ) Diğer lastiklerden  

  biriyle yer değiştiririm 
 
 
C ) Hiç bir şey yapmam,  

  devam ederim 



16-Görüntüdeki araçtan inen 
sürücünün göstermiş olduğu 
davranış hangisidir? 
 
A-Kızgınlık-güleryüzlük 
 
B-Öfke kontrolü 
 
C-Empati 



17-Görüntüdeki işlemin 
doğru yapılış şekli 
hangisidir? 
 

A ) Artı kutup  
artıya, eksi kutup  
eksiye takılır. 
 

 
B ) Artı kutup  
eksiye, eksi kutup  
artıya takılır. 
 
C ) Rastgele takılır. 



18-Görüntüdeki işaret 
levhası ne anlama gelir?  
 
 
 
 
A) Bölünmüş yol başlangıcı 
 

B) İki yönlü karayolu 



19-Görüntüde aracın V 
kayışı kopmuştur. Böyle bir 
durumda hangi arıza 
oluşmaz? 
 
A ) Akü şarj  
lambası yanar. 
 

B ) Su devir daim  
pompası çalışmaz. 
 
C ) Yakıt otomatiği  
arızalanır. 



20-Görseldeki yolun 
durumuna göre hangisini 
yapmak doğrudur? 
 

A)Hızlanarak  
araç sollamak 
 

B)Öndeki aracı  
Geçmemek 
C)Park etmek 



21-Aracınızın ön lastikleri 
görüntüdeki gibi aşınmışsa hangi 
ayarı yaptırmanız gerekir? 
 
A ) Rölanti ayarı 
 
B ) Rot ayarı 
 
C ) Avans ayarı 
 



22-Görüntüdeki işlem niçin 
yapılır? 
 

A)Akü takviyesi  
yapmak için 
 
B)Akü şarj seviyesini  
öğrenmek için 
 
C)Yakıt takviyesi  
yapmak için 



23- Görseldeki koltuklar üzerinde 
bulunan başlıkların görevi nedir?   

A) Koltuk üstü  
aksesuarıdır. 
  

B) Arkadan gelen  
çarpmalarda  
sürücünün boynunun 
zarar görmesini engeller. 

 
C) Rahat uyumamızı sağlar. 



24-Görüntüdeki yollardan 
hangisinde takip mesafenizi 
arttırmanız gerekmektedir? 
 

A- Sisli Yolda 
 
B- Otoyolda 
 
C- Hiçbiri 



25-İzlediğiniz görüntüdeki 
aktarma elemanının ad, 
nedir? 
 
A- Şaft 
 

B- Diferansiyel 
 
C- Krank mili 
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