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İş Makinesi ile çalışmaya başlamadan önce nelere dikkat edilir?
a. Üzerinde çalışılacak zeminin makinenin yüklü ağırlığını taşıyıp taşıyamayacağına dikkat edilir
b. İş makinesi çalışma alanına işi olmayan kişi ve araçların girmesi engellenir
c. İş makinesinin gösterge ve ikaz sistemleri çalışır durumda olmalıdır
d. Hepsi doğru
İş Makinesinde aşağıdaki düzeneklerden hangileri bulunmalıdır?
a. Tepe lambası çalışır durumda olmalıdır
b. Geri hareket esnasında sesli uyarı sistemi bulunmalıdır
c. Acil durumlar için yangın söndürücü bulunmalıdır d-Hepsi doğru
İş Makinesinin motoru hava yapıp çalışmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yağ filtresi temizlenmemiştir.
B-Hidrolik yağ filtresi değiştirilmiştir
b. Yakıt filtresi sökülüp temizlenmiştir
d-Şanzıman yağı değiştirilmiştir
İş makinası motorunun yağının kontrolü yapılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
a. Ön tarafının kalkık olmasına
b-Arka tarafının kalkık olmasına
b. Düz zeminde olmasına
d-Yan tarafının eğik olmasına
Aşağıdakilerden hangisi iş bitimi kontrolü ve bakımı içinde yer almaz?
a. Akaryakıt ikmali yapılır
b-Motor hemen stop edilir
b. Toz ve pislikler temizlenir
d-Varsa fren hava tankları boşaltılır
İşe çıkmadan iş makinesinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a. Yağına, suyuna, akümülatör kutuplarına ve suyuna b-Kepçesine bakılır
b. Yalnız dış kısmına bakılır
d-Bakmadan işe çıkılır.
İş makinelerinde en çok kullanılan şanzıman tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kara tip b-Hidrolik tork konvertörlü c- Düz tip
d-Mekanik çalışan tip
Lastik tekerlekli İş Makinesi ile karayoluna çıkılacak ise hangi şartlara uyulmalıdır?
a. Tescil Belgesi ve Plakası olmalı
b. Trafik Sigortası olmalı
c. Operatörün “G Sınıfı” Sürücü Belgesi olmalı
d. Hepsi doğru
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İş makinesi oparatörü çalıştırma öncesi aşağıdaki kontrollerden hangilerini yapmalıdır?
a. Ataşmanlarda gözle görülebilecek gevşeme, çatlama, kırılma gibi kontroller
b. Sıvı sızıntılarının kontrol edilmesi c-Lastiklerin kontrol edilmesi d-Hepsi
10- İş bitim sonunda operatör makineyi nasıl kapatmalıdır?
a. Yakıt ikmalini yapar.
B-Suyuna ve yağına bakarak ayrılır.
b. Yıkayıp park ederek ayrılır. D-Hepsi.
11- İş makinesi ile çalışmaya başlamadan önce nelere dikkat edilir?
a. Çevredeki insanlara, makine ve araçlara b-Yolun asfaltlı olup olmadığına
b. Süpürge fırçaları aşıntısına
d-Karbüratör yakıt basıncına
12- İş makinası operatörü makineden inerken ne yapar?
a. Park frenini çeker b-Basamakları kullanarak iner
b. Kontağı kapatır
d-Hepsi doğru
13- İş makinesi ile trafiğe açık yollarda çalışmaya başlamadan önce yapılması gerekenlerden,
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-Çevredeki insan ve araçlara azami dikkat gösterilir b-Gerekli yasal izinler alınmalıdır
c-Gerekli işaret ve işaretçiler kurulmuş olmalıdır
d-Hepsi doğru
14- İş makinesi ile çalışmaya başlamadan önce operatör tarafından aşağıdaki işlemlerden hangisi yap
ılm az ?
a. Hidrolik yağı seviyesi kontrolü
b-Motor soğutma suyu kontrolü
c- Vantilatör kayış gerginli,k kontrolü d-Motor supap ayarının yapılması
15- İş makinesi çalıştırıldığında gösterge panelindeki hangi ikazın sönmesi gerekir?
a. Yağ lambası b-Yakıt lambası c-El fren lambası d-Geri vites lambası
16- İş makinelerini soğuk havalarda kolay çalıştırabilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a. Yakıta benzin koyulur b-Isıtma (kızdırma) bujileri kullanılır
b. Yakıta antifriz eklenir d-Motora sıcak su dökülür
17- İş makinesi motorunun günlük kontrolü yapılırken nelere bakılır?
a. Diferansiyel kilidine b-Motor yağına
b. Klima gazına d-Vites dişlisine
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İş makinesi ile yük kaldırılırken yapılmaması gereken hareket nedir?
a. Yükler dikey eksende kaldırılmalıdır. B-Yerdeki yükler vinçle çekilerek kaldırılır.
c- Yükler kaldırılırken açının herhangi bir önemi yoktur.
b. Vinç kancasının mandalını kapatmadan yük kaldırılır.
19- İş makinesi operatörü için, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. İş makinesi operatörü makinesinden sorumludur
b. İş makinesi operatörü, kullandığı iş makinesinin çalıştırma talimatlarını önceden okumuş ve anlamıştır
c. İş makinesi operatörü, kullandığı iş makinesinin kapasitesini ve yeteneklerini bilir
d. Hepsi doğru
20- İş makinesi ile çalışırken aşağıdakilerden hangilerine dikkat edilir?
a. Çevredeki çalışanlara ve makine hızına
b-Akü yağ seviyesine
c- Soğutma sistemine elektrolit koyulmasına
b. Gerektiğinde insan taşımak için yedek sandalye bulunmasına
21- İş öncesi hazırlık yapan operatörün görevi aşağıdakilerden hangisi değildir?
a. İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemleri almak
b. Çalışma alanını incelemek c-İşin uzak ve yakınlığına bakmak
d- Amirlerinden iş ile ilgili bilgi almak
22- İş makinalarında bakım yapıldıktan sonra çıkan atıklar ne yapılmalıdır?
a. Görünmeyen bir yere dökülür b-Kuyu açılarak toprak altına gömülür
b. Atık toplama kabına alınır
d-Atıkların yakılarak imha edilir
23- İş makinası özel yük taşıma izin belgesine aşağıdakilerden hangisi yazılır?
a. Araç ve yüke ait bilgiler b-Toplam dingil adedi c-Aracın yüklü durumdaki ölçüleri d-Hepsi
24- İş öncesi hazırlık yapan operatör aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
a. İş için uygun ataşman takmak b-Palet gerinlik ayarlarını yapmak
b. Çalışma alanını incelemek
d-Hepsi
25- Operatör İş makinasının hidrolik sistemlerinin bakımı yaparken nelere dikkat edilir?
a-Yağın eskiyip eskimediğine bakılır b-Hortum ve rekorlar kontrol edilir, kaçak olup olmadığına bakılır
c-Yağın nerden alındığına bakılır
d-Yön kontrol valfleri temizlenir
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İş makinaları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Yük kapasiteleri üzerinde yazılı olmalıdır .b-Lastik havaları 15 bar’dan düşük olmalıdır.
b. Operatör yardımcısı bütün gece makineyi çalıştırmalıdır.
c. Her gün motor yağı değiştirilmelidir.
27- İş Makinası operatörü ilk hareketten önce ne yapar?
a. Motor yağı ve akü kontrollerini yapar
b. iş makinası çevresini kontrol eder, hidrolik kaçağı olup olmadığına bakar
c. Hidrolik seviye kontrollerini yapar d-Hepsi doğru
28- Paletlenmiş yüklerin kaldırılmasında aşağıdaki ataşmanlardan hangisi kullanılır?
a. Teleskopik bom b-Klemşeft Kepçe c-Riperli Kepçe d-Forklift Çatalı
29- İş makinalarında kullanılan Ataşmanlar ne işe yarar?
a. Fren sisteminin bir parçası b-Çelik burgulu halatlara verilen isim
c- Halat tamburunun bağlandığı bloğa verilen isim
b. Yükün doğru ve güvenli şekilde nakledilmesi için kullanılan ekipmanlar.
30- Manyetik ataşmanlar ne tip yüklerde tercih edilir?
a. Diğer ataşmanların sağlıklı kullanılamadığı, mıknatıs ile çekilebilen yükler
b. Mermer blokların taşınmasında c-Ahşap malzemeleri yükleme – iletmede d-Hiçbiri
31- Operatörün görevi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Makinenin bakımını üstlenmez
b-Makinanın genel kontrolünü ve günlük bakımını yapar
c- Operatör makineye sadece iş yaptırır d-Operatör yalnız aracın bakımından sorumludur
32- Hidrolik kumanda valflerinin görevi nedir?
a-Yağı soğutmak
b-Yağı süzmek
c-Kumanda ettiğimiz kol yönüne yağın akışını sağlar
d-Depodaki yağı emmek
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