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1. “Yayalar; yaya kaldırımı olmayan yollarda, 

taşıt yolunun kenarında bulunan ……….. 

yararlanır.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi 

yazılmalıdır? 

A) kaldırımlardan 

B) geçitlerden 

C) köprülerden 

D) banketlerden 

 

2. Banketleri kullanan yayalar gidiş yönlerine 

göre hangi taraftaki banketi kullanmalıdır? 

A) sağ taraf 

B) sol taraf 

C) dış taraf 

D) iç taraf 

 

3. Duran taşıtların önünden, arkasından; özellikle 

de duran iki taşıtın arasından neden karşıya 

geçmemeliyiz? 

A) Duran taşıtlar, hareket hâlindeki taşıtları 

görmemize engel olduğu için. 

B) Duran araçlar trafik akışını engellediğini için. 

C) Araçların hareket etmesini engellememek için. 

D) Araçların hareket etmesini sağlamak için. 

 

4. Aşağıda verilen karşıya geçme kurallarından 

hangisi doğru değildir? 

A) Kara yollarında karşıya geçmek için güvenli 

geçiş yerlerini tercih etmeliyiz. 

B) Karşıya geçmek için güvenli geçiş yerleri 

bulunmuyorsa; yolun, karşıya geçmek için uygun 

olduğundan emin olmadan taşıt yoluna 

inmemeliyiz. 

C) Karşıya geçmek için güvenli geçiş yerleri 

bulunmuyorsa; önce sol tarafa, sonra sağ tarafa 

bakmalı, eğer yol karşıya geçmek için uygun ise 

tekrar sol tarafa bakıp yolu kontrol etmeliyiz. 

D) Karşıya güvenle geçebileceğimizden emin 

olunca koşarak ilerlemeli, yolun ortasına 

geldiğimizde tekrar sağımızı kontrol ederek 

karşıya geçmeliyiz. 

 

5. Kara yollarında yol ve trafik güvenliğinin 

sağlanması için güvenli yollar oluşturulmuştur. 

Aşağıdakilerden hangisi güvenli yollardan birisi 

değildir? 

A) Işıklı işaret cihazlarının olduğu yerler. 

B) Alt ve üst geçitler. 

C) Trafiğin hızlı aktığı yerler. 

D) trafik işaret levhalarının bulunduğu yerler. 

 

6. Okula, parka, markete giderken ve 

buralardan eve dönerken güvenli yolları tercih 

etmeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi güvenli 

yollardan birisi değildir? 

A) Kaldırım 

B) Banket 

C) Demiryolu 

D) Yaya geçitleri 

 

7. Yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için hangi 

yolu tercih etmeliyiz? 

A) En güvenli yol. 

B) Kısan yol. 

C) Uzun yol. 

D) Kalabalık yollar. 

 

8. Güvenlik önlemleri alınmamış yollardan 

yararlanmak zorunda kalırsak nasıl 

davranmalıyız? 

A) Acele etmeliyiz. 

B) Dikkatli olmalıyız. 

C) Yardım istemeliyiz. 

D) Geri dönmeliyiz. 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş 

yerlerinden birisi değildir? 

A) Yaya geçidi 

B) Okul geçidi 

C) Tren yolu geçidi 

D) Üst geçit 

10. Işıklı işaret cihazları ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğru değildir? 

A) Sarı ışık sadece sürücüler için yanar. 

B) Sarı ışığı gören sürücü durmak ya da hareket 

etmek için hazırlık yapar. 

C) Kırmızı dur, yeşil geç anlamındadır. 

D) Araçlara yeşil ışık yanınca karşıya geçmek 

güvenlidir. 
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