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1. Kara yolları üzerinde yayaların, araçların ve 

hayvanların hâl ve hareketlerine ne denir? 

A) Seyahat 

B) Ulaşım 

C) Trafik 

D) Yaya 

 

2. Çağımızda insan, temel ve kültürel ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için ulaşım hizmetlerinden yararlanır. 

Ulaşım hizmetlerinin sonucu aşağıdakilerden hangisi 

oluşur? 

A) Kurallar 

B) Trafik 

C) Yollar 

D) Kurallar 

 

3. Trafik kuralları aşağıdaki unsurlardan hangisini 

ilgilendirmez? 

A) Yolcular 

B) Yayalar 

C) Sürücüler 

D) Satıcılar 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi yaya, yolcu ya da sürücü 

olarak trafikte bulunan her insanın görev ve 

sorumluluğudur? 

A) Trafik kuralı koymak 

B) Trafik kurallarına uymak 

C) Trafikte hareket etmek 

D) Trafiği düzenlemek 

 

5. Trafikte en önemli olan hangisidir? 

A) Trafik kuralları 

B) Araçlar 

C) İnsan yaşamı 

D) Trafik levhaları 

 

6. Yaya, yolcu ya da sürücü olarak trafikte bulunan 

her insan hangisini yanmalıdır? 

A) Kazalara karşı önlem almak, 

B) Trafik kuralı koymak, 

C) Araç ya da yaya yolunu kullanmak, 

D) Ulaşım hizmetlerinden yararlanmak, 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının 

nedenlerinden birisi olamaz? 

A) Trafik kurallarına uyulmaması,  

B) Olumsuz iklim koşulları, 

C) Araç kullanılması, 

D) Yol ve araç kusurları, 

8. Sürücü, yolcu ve yayaların trafik kurallarına uyması, 

trafikte sorumlu davranması neden önemlidir? 

A) Can ve mal güvenliğini sağlamak için, 

B) Trafik işaretlerini korumak için, 

C) Trafik kurlarına uymak için, 

D) Daha hızlı ulaşım sağlamak için, 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi trafiği oluşturan 

unsurlardan birisi değildir? 

A) hayvanlar 

B) yayalar 

C) bitkiler 

D) sürücüler 

 

10. Trafik kazalarının nedeni aşağıdakilerden hangisi 

olamaz? 

A) Trafik kuralları 

B) Sürücüler 

C) Yayalar ve yolcular 

D) Yol ve araç kusurları 

 

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 

A) Yaşama hakkı en temel haktır ve kutsaldır.  

B) Trafikte yaptığımız hatalar hem kendi hayatımızı 

hem de başkalarının hayatını tehlikeye atabilir. 

C) Trafik kurallarına uymak sadece sürücü ve 

yolcuların sorumluluğudur. 

D) Trafik kurallarına uyarak kendi hayatımızı 

koruduğumuz gibi başkalarının hayatının korunmasına 

da katkı sağlamış oluruz. 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına sebep 

olan faktörlerden birisi değildir? 

A) Sürücüler 

B) Yayalar 

C) Araçlar 

D) Kurallar  

 

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 

A) Trafikte en önemli unsur insandır. 

B) En kutsal hakkımız olan yaşama hakkını kullanırken 

güvenli yaşama kültürüne sahip çıkmalıyız. 

C) Trafik kazalarının sebep olduğu kayıpların 

önlenebilmesi, güvenli yaşama kültürünün gelişmesi için 

bütün sorumluluk sürücülerindir. 

D) Hayatı güvenli yaşamak için sorumluluklarımızı 

yerine getirmeliyiz. 
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