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1. Yolculuk sırasında araç içinde yüksek 

sesle konuşmak neden tehlikelidir? 

A) Sürücü çabuk yorulur. 

B) Sürücü araç kullanamaz. 

C) Sürücünün dikkati dağılır. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma 

aracı değildir? 

A) Otomobil 

B) Otobüs 

C) Minibüs 

 

3. Özel araçlarda neden çocuklar için 

güvenlik koltuğu ve yükseltici 

kullanılmalıdır? 

A) Özel araçlar alçak olduğu için. 

B) Kaza sırasında emniyet kemerinin 

çocukları daha iyi koruması için. 

C) Çocukların araçtan çıkmaması için. 

 

4. Kaç yaşına kadar çocuklar aracın ön 

koltuğunda oturamaz? 

A) 15 

B) 6 

C) 12 

 

5. Özel araçlarda yolculuk yaparken 

uymamız gereken kurallar vardır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan 

birisidir? 

A) Araçta emniyet kemeri takmak. 

B) Aracın ön kapısından inmek. 

C) Araca sırayla inip binmek. 

 

6. Toplu taşıma araçlarına binerken ve 

inerken hangisini yaparız? 

A) Sağdan binip soldan ineriz. 

B) Sağdan binip sağdan ineriz. 

C) Soldan binip sağdan ineriz. 

7. Araçtaki yolcular neden sürücünün dikkatini 

dağıtacak hareketler yapmamalıdır? 

A) Kazaya sebep olmamak için. 

B) Sürücüye saygılı olmak için. 

C) Daha hızlı gitmek için. 

 

8. Okul servis araçlarını beklerken kaldırımın 

neresinde durmalıyız? 

A) yola uzak olan bölümünde 

B) yola yakın olan bölümünde 

C) tam ortasında 

 

9. Aşağıda verilen toplu taşıma araçlarında 

uymamız gereken kurallardan hangisi 

yanlıştır? 

A) İnmek için taşıtın tam olarak durmasını 

beklemeye gerek yoktur. 

B) Araç içinde yüksek sesle konuşarak 

sürücüyü ve yolcuları rahatsız etmemeliyiz. 

C) Taşıt pencerelerinden elimizi, kolumuzu 

uzatmamalıyız. 

 

10. “Toplu taşıma araçların ….. kapısından 

sıra ile binmeliyiz ve ……. kapısından 

inmeliyiz.” cümlesinde boş bırakılan yere 

sırasıyla hangileri yazılmalıdır? 

A) ön-arka 

B) alt-üst 

C) sağ-sol 

11. Aşağıdakilerin hangisinde çocukların 

yaşına ve kilosuna bağlı olarak güvenlik 

koltuğu veya yükseltici kullanılmalıdır? 

A) Özel araçlarda 

B) Motorlu araçlarda 

C) Toplu taşıma araçlarında 

12. Okul servis araçlarında aşağıdakilerden 

hangisini yapmak tehlikelidir? 

A) Araçlarda yerimize oturarak emniyet 

kemerimizi takmak. 

B) Servis aracı içinde gürültü yapmak. 

C) Yolculuk bitene kadar yerimizden 

kalkmamak. 
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