İŞ KAMYONU SINAV SORULARI
1- Kar küreme aparatlı iş kamyonunun küreyicisi nasıl kaldırılır?
a) Lastik basıncı ile kaldırılır
B-Hidrolik yağ basıncıyla kaldırılır
b) Soğutma suyu basıncıyla kaldırılır D-İnsan gücüyle kaldırılır
2- İş kamyonunda arıza olduysa operatör ne yapar?
a) Operatör hemen tamir etmeye çalışır
b-Tamirden anlayan bir arkadaşını çağırıp ona tamir ettirir
b) Şefine ve bakımcıya haber vererek tamirini sağlar d-Makine tamamen bozulana kadar işe devam eder
3- Zemin süpürme makinesi ile çalışırken toz kalkmaması için emiş ağzı ve fırçaların önünde hangi parça bulunur?
a) Yıkama sistemi
B-Bıçak
C-Kondansatör D-Ateşleme sistemi
4- Zemin süpürme makinesi tipi iş makineleri nerelerde kullanılamaz?
a) Asfalt Zemin Süpürmede
B-Parke Zemin Süpürmede c-Beton Zemin Süpürmede
D-Toprak Zemin Süpürmede
5- Zemin süpürme makinesi kullanırken operatör, aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
a) Elini-kolunu makineden dışarı çıkaramaz B-Çalışan mekanizma arasına elini sokamaz
b) Yanına yolcu alamaz
D-Hepsi
6- Aşağıdaki iş makinelerinden hangisi temizlik görevini yapar?
a) Greyder B-Dozer C-Silindir D-Elektrikli zemin süpürme makinesi
7- Süpürme makinesine tel fırça takılırsa, aşağıdaki görevlerden hangisini yapar?
a) Kazı işini yapar.
B-Kanal açma işini yapar.
b) Dere yatağını temizletir. D-Zeminden sökülemeyen kir ve atık materyalleri söker.
8- Aşağıdakilerden hangisi iş kamyonu sınıfına girmez?
a) Finişer
B-Mikser beton harç taşıyıcı C-Beton taşıyıcı mikser D-Hepsi doğrudur
9- Özellikle uzun yokuşlarda, iş kamyonu ile yüklü halde iniş yaparken frenleme nasıl yapılır?
a) Egzoz ve motor freni ile
B-Sadece fren pedalı kullanılır
b) Motor freni yeterlidir
D-El freni ile beraber fren pedalı kullanır
10- Operatörün yapacağı bakım çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 6 aylık bakım
B-Mevsimlik bakım C-Günlük bakım D-d) Haftalık bakım
11- Maden ocaklarında kullanılan iş kamyonlarını kullanan personel, hangi belgeye sahip olmalıdır?
a) B sınıfı ehliyet
B-İş kamyonu operatörlük belgesi C-F sınıfı ehliyet D-Kalfalık belgesi
12- İş kamyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Toprak kazı işini yapar
B-Toprak serme işini yapar
b) Taze Betonu taşıma-karıştırma işini yapar D-Toprak eleme işini yapar
13- Zemin süpürme makinesi atık haznesi dolduğunda nereye boşaltılmalıdır?
a) Herhangi bir çöp konteynerine boşaltılır
B-Daha önceden belirlenmiş boşaltma alanına boşaltılır
b) Müsait görülen herhangi bir alana boşaltılır C-Hazne dolduğu yerde hemen boşaltılır
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14- Zemin süpürme iş makinelerinde hangi aparatlar bulunur?
a) Fırça ve Silgi B-Kazıcı C-Palet çatalı D-Kepçe
15- Transmikser kazanı betonu boşatıldıktan sonra aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a) Debriyaj ayarına bakılır
b-Fren balatalarına bakılır
b) Karıştırma pozisyonunda yaklaşık 200 lt. su verilerek yıkanır d-Bir kova hazır beton eklenir
16- İş kamyonu ile yolcu nerede taşınır ?
a) Makinenin üzerine bindirilir
B-Operatör koltuğunun yanına bindirilir
b) İş kamyonu ile insan taşınmaz D-İş kamyonu ile 5 kişiye kadar insan taşınır
17- İş kamyonlarında yükleme anında damper hangi pozisyonda olmalıdır?
a) Kasa şase üzerinde, oturmuş pozisyonda B-Yarı kalkık pozisyonda
b) Tam kalkık pozisyonda
D-Hepsi yanlış
18- Aşağıdakilerden hangisi iş kamyonu sınıfına girer?
a) Kaya kamyon B-Mikser C-Beton pompası D-Hepsi doğru
19- İş kamyonları ile karayolunda toprak,beton gibi malzemeler taşınırken aşağıdaki önlemlerden hangisi
alınmalıdır?
a) Malzemeler dökülür şekilde
b-Malzemeler çevreye saçılacak şekilde
b) Malzeme üzeri örtülü ve dökülmeyecek şekilde d-Damper veya kazan yarı kalkık durumda
20- İş kamyonlarında “takviye vitesi” hangi tür yollarda kullanılır?
a) Düz yolda b-Eğimli yollarda iniş-çıkışta c-Virajlı yollarda d-Kavisli yollarda
21- Kamyon olarak tescili yapılmış Transmikser türü iş kamyonlarını kullanan personel,sürücü belgesinin yanında
hangi belgeye sahip olmalıdır?
a) B sınıfı ehliyet b-F sınıfı ehliyet c-Kalfalık belgesi d-İş kamyonu operatörlük belgesi
22- İş kamyonlarında kasa veya kazana hareketi hangi sistem sağlar?
a) Statik system b-Hidrolik system c-Buharlı system d-Pnömatik system
23- Zemin süpürme makinesi tipi iş kamyonunda önüne takılan mıknatıs aparatının görevi nedir?
a-Plastikleri toplamaya b-Demir parça ve parçacıkları çöpe karışmadan toplamaya
c-Kamyonun az mazot harcamasına d-Hiçbiri
24- Aşağıdakilerden hangisi vakumlu zemin süpürme makinesi parçası değildir?
a) Fırçalar b-Vakum fanı c-Yürüyüş paleti d-Emiş Ağzı
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25- Beton boşaltırken beton pompası hangi durumda olmalıdır?
a-Şase hareket ettirmeli b-Araç destek ayakları açık ve sabit pozisyonda olmalı
c-Kasanın duruşu önemli değildir d-Kasa eğik pozisyonda olmalıdır
26- İş Kamyonu ile gece çalışmasında neye dikkat edilir?
a) Fazla ses çıkartmamaya
b-Klima sisteminin kapalı olmasına
b) Lastik basınçlarının yarıya düşürülmesine d-Far ve aydınlatma lambalarının yanmasına
27- Elektrikli iş makinelerinin avantajları nelerdir?
a) Çevre dostudur b-Daha sessiz çalışır c-Yakıt maliyeti daha ucuzdur
b) d-Hepsi doğru
28- İş kamyonları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Eklenen aparatlar yardımı ile çeşitli işlerde kullanılır
b) b-İnsan taşımada kullanılır
c- Canlı hayvan taşımada kullanılır
d-“A2 ve B sınıfı” ehliyet ile kullanılır
29- İş Kamyonu operatörü çalışmaya başlamadan önce nelere dikkat etmelidir?
a) Çalışma alanında çalışanlar varsa uzaklaştırmalı
b) b-Aracın radyo teybi çalışır durumda olmalı
c) Aracın çakmağı çalışır durumda olmalı
d) d-Karbüratör temizliği yapılmış olmalı
30- İş kamyonlarında servis freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yalnız hızı azaltır
b-Yalnız hava basar c-Yalnız yağ basar d-Aracın hızını azaltır ve durdurur
31- Kamyon olarak tescil edilmiş Beton Pompası türü iş kamyonlarını kullanan personel, sürücü belgesinin
yanında hangi belgeye sahip olmalıdır?
a) B sınıfı ehliyet
b-F sınıfı ehliyet c-Kalfalık belgesi d-İş kamyonu operatörlük belgesi
32- İş kamyonlarında kasa veya kazanın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Malzeme taşımak b-Malzeme nakil etmek c-Sıvı veya katı malzemeler yüklemek d-Hepsi doğru
33- Zemin süpürme makinesi tipi iş makinesinde vakumla çekilen pislik makinede hangi parçanın içine girer?
a) Motor bloğuna b-Çöp Tankına c-Su Tankına d-Toprağa
34- Zemin süpürme makinesi ile çalışırken yerdeki tozun emiş sırasında havalanmaması(Tozmaması) için
makinelerde ne kullanılır?
a) Madeni yağ b-Su
c-Mazot
d-Özel ilaç
35- Aşağıdakilerden hangisi beton pompası iş makinesinin tanımıdır?
a) Yaş (taze) betonu belli bir yüksekliğe pompalayan makinedir b-20 tonluk sabit kasalı makinedir
b) 7500 kg. yük taşıyan makinedir
d-12 tonluk damperli makinedir
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36- İş kamyonunun genel kontrolünde, hidrolik miktarının düşük olduğu tespit edilirse ne yapılır?
a-Su ile tamamlanır b-Motor yağı ile tamamlanır c-Uygun hidrolik yağı ile tamamlanır c-Antifriz ile tamamlanır
37- Elektrikli İş kamyonlarında iş makinesi operatörü mesai bitiminde ne yapar?
a) Motor fırçalarını değiştirir
b-Radyatöre antifriz koyar
b) Makine temizliğini yapar, şarjlı tipse şarja bağlar d-Akü elektrolitini boşaltır, akü kutuplarını bağlar
38- Vidanjör, Jet brom, Kaya kamyonu hangi tür iş makineleridir?
a) İş kamyonu b-Vinç
c-Forklift
d-Greyder
39- İş Kamyonu türü iş makinelerinde nelere dikkat edilir?
a) Aracın markası iyi olmalıdır
b-Tepe lambası hareket esnasında çalışıyor olmalı
b) Aracın modeli yeni olmalıdır
d-Aracın ön kısmında markası yazmalıdır
40- İş kamyonu yüklü olarak yokuş aşağı inerken sadece ayak freni (servis freni) kullanılırsa ne olur?
a) Yakıt sarfiyatı düşer b-Fren balataları ömrü uzar c-Fren balataları aşırı ısınır ve tutmaz d-Güvenli iniş sağlanır
41- Kamyon tesciline sahip Zemin süpürme türü iş kamyonlarını kullanan personel,sürücü belgesinin yanında
hangi belgeye sahip olmalıdır?
a) B sınıfı ehliyet b-F sınıfı ehliyet c-İş kamyonu operatörlük belgesi d-Kalfalık belgesi
42- İş kamyonlarına aşağıdaki aparatlardan hangisi takılır?
a) Beton pompası b-Riper aparatı c-İstifleme aparatı d-Kırıcı aparatı
43- Zemin süpürme iş makinesinin fırçaları eskidiğinde ne yapılır?
a) Yenisi ile değiştirilir
b-Değiştirmeye gerek yoktur
b) Fırçalar tamamen bitene kadar kullanılır d-Fırçaların eskimesi bir şeyi değiştirmez
44- Zemin süpürme makinesi yıkama sisteminde kullanılan su makinenin hangi parçasından çekilir?
a) Mazot Tankı b-Akü c-Su depose d-Meksefe
45- Transmikser su kazanının doluluğunun anlaşılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Su taşma hortumundan su akmasıyla b-Çubukla ölçülerek
c- Su kazanına vurarak sesinden
d-Şebeke suyunun sayacından okuyarak
46- İş kamyonunuda operatörün müdahale edemeyeceği bir arıza olduğunda operatör ne yapar?
a) Operatör tamir etmeyi dener
b-İş bitene kadar makineyi çalışmaya zorlar
c- Operatör arızayı yetkiliye haber verir, yetkili personelin onarımı yapmasını sağlar
d- Arızalı parçayı yağlar, işe devam eder
47- Damperin veya kazanın hareketi ile ilgili aşağıdaki yöntemlerden hangisi doğrudur?
a-Ani olarak indirilmeli b-Hızlı ve süratli olarak indirilmeli c-Yavaş ve tehlikesiz olarak durdurmalıdır d-Dik olarak indirilmeli
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