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1. Kara yollarında, motorlu ve motorsuz taşıt 

sürücülerinin yararlanacağı yol hangisidir? 

A) Banket 

B) Kaldırım 

C) Taşıt yolu 

D) Alt ve üst geçitler 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda 

hareketsiz duran veya hareket hâlinde bulunan 

insandır? 

A) yaya 

B) sürücü 

C) yolcu 

D) görevli 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi taşıt yolunda, 

yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, 

trafik işaretleri ile belirlenmiş alandır? 

A) Yaya kaldırımı 

B) Yaya geçidi 

C) Banket 

D) Otoban 

 

4. Kara yollarında yalnız yayaların kullanımına 

ayrılmış olan kısma ne ad verilir? 

A) Geçit 

B) Kaldırım 

C) Yol 

D) Araç 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda insan, 

hayvan ve yük taşımaya yarar? 

A) Sürücü 

B) Yaya 

C) Araç 

D) Levha 

 

6. Karayolunun diğer bir karayolu veya 

demiryolunu alttan geçmesini sağlayan yapı 

hangisidir? 

A) Köprü 

B) Alt yol 

C) Alt geçit 

D) Tüp geçit 

 

7. Karayolunun diğer bir karayolu veya 

demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapı 

hangisidir? 

A) Banket  B) Üst geçit 

C) Alt geçit  D) Banket 

 

8. Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta 

dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin 

geçmesi için taşıt yolundan ayrılmış ve bir trafik 

işareti ile belirlenmiş alan hangisidir? 

A) Yaya geçidi 

B) Okul geçidi 

C) Öğrenci geçidi 

D) Sınıf geçidi 

 

9. Ulaşım ihtiyacının, çok sayıda insan taşımaya 

elverişli büyük taşıma araçlarıyla karşılanmasını 

sağlayan ulaşım sistemi hangisidir? 

A) Toplu taşıma 

B) Metro 

C) otobüs 

D) Dolmuş 

 

10. Trafiği düzenlemede kullanılan, üzerinde 

çeşitli renk, sembol ve yazı bulunan ayrıca belirli 

yanma süresi olan ışıkla özel bir talimatın 

aktarılmasını sağlayan cihaz hangisidir? 

A) Araç sinyali 

B) Sokak lambası 

C) Trafik bilgilendirme levhası 

D) Işıklı trafik işaret cihazı 

 

11. Yaya kaldırımı olmayan kara yollarında, taşıt 

yolu kenarında yayaların ve hayvanların 

kullanabileceği kısım hangisidir? 

A) Kaldırım 

B) Banket 

C) Yaya geçidi 

D) Banliyö 

 

12. Aşağıdakilerden hangisini hem yayalar hem 

de araç sürücüleri kullanır? 

A) Yaya geçidi  B) Üst geçit 

C) Alt geçit   D) Kaldırım 
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