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1. “Otomobil, kamyon, motosiklet gibi 

taşıtlar………………………………taşıtlardır.” 

cümlesinde boş bırakılan aşağıdakilerden 

hangisi gelmelidir? 

A) şoför 

B) kaptan 

C) makinist 

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi ulaşım araçlarında 

yolculuk yaparken tehlikeli olan 

davranışlardandır? 

A) Araçta gürültü yapmamak 

B) Aracın penceresinden kolumuzu uzatmak 

C) Emniyet kemerini bağlamak 

 

 

3. Hastalanan birine yardım etmek için 

aşağıdaki acil durum numaralarından hangisini 

aramalıyız? 

A) 112 

B) 155 

C) 110 

 

 

4. ” ……………………, uçak, helikopter gibi 

taşıtları kullananlara denir. cümlesinde boş 

bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) pilot 

B) makinist 

C) kaptan 

 

 

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Tren kullananlara pilot denir. 

B) Taşıtlar, motorlu ve motorsuz taşıtlar 

olmak üzere ikiye ayrılır. 

C) Yolda yürürken taşıtlara karşı dikkatli 

olmalıyız. 

 

 

6. “ Karşıdan karşıya geçerken 

önce…………………bakmalıyız. ” cümlesinde 

boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir? 

A) ileriye 

B) sola 

C) sağa 

 

 

7. “ Trafik 

lambası………………………yanıyorsa karşıya 

geçebiliriz.” cümlesinde boş bırakılan 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) yeşil 

B) sarı 

C) kırmızı 

 

 

8. Giysilerin kırışıklıklarını düzeltmek için 

aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılır? 

A) Ütü 

B) Saç kurutma makinesi 

C) Dikiş makinesi 

 

 

9. Aşağıdakilerden hangileri toplu taşıma 

araçlarında uymanız gereken kurallardan 

değildir? 

A) Araçlarda yüksek sesle müzik dinlemek 

B) Ön kapıdan binip arka kapıdan inmek 

C) Araçlara sıra ile binmek 

 

 

10. “ Yolda yürürken 

de…………………….kurallarına uymalıyız. ” 

cümlesinde boş bırakılan aşağıdakilerden 

hangisi gelmelidir? 

A) trafik 

B) okul 

C) sağlık 
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11. “ Park edilmiş araçların 

arasından………………………..çıkmamalıyız. ” 

cümlesinde boş bırakılan aşağıdakilerden 

hangisi gelmelidir? 

A) yola 

B) kaldırıma 

C) araca 

 

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Yiyecek ve 

içecekler bozulmaması için kullanılır? 

A) Fırın 

B) Ocak 

C) Buzdolabı 

 

 

 

13. “Karşıdan karşıya geçerken 

…………………geçitlerini kullanmalıyız. ” 

cümlesinde boş bırakılan aşağıdakilerden 

hangisi gelmelidir? 

A) kavşak 

B) araç 

C) yaya 

 

 

14. Paten kullanırken aşağıdakilerden 

hangisini yapmak yanlıştır? 

A) Dizlik takmak 

B) Kask takmak 

C) Müzik dinlemek 

 

 

 

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Hava taşıtları daha yavaş hareket 

ederler. 

B) Taşıtlar, insanları bir yerden bir yere 

ulaştırmaya yarayan araçlardır. 

C) Otobüs, kamyon, otomobil gibi araçlar 

demiryolu taşıtlarıdır. 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi güvenli oyun 

alanlarından değildir? 

A) Çocuk parkları 

B) Trafiğe açık yollar 

C) Okul bahçeleri 

 

 

17. Çivi çakmak için  hangisi kullanılır? 

A) Tornavida 

B) Keser 

C) Pense 

 

 

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Gemi, vapur kullananlara kaptan denir. 

B) Bisiklet motorlu bir taşıttır. 

C) Taşıtlar sayesinde bir yerden bir yere 

daha kolay ulaşırız. 

 

 

19. Teknolojik ürünleri kullanırken hangisine 

dikkat etmeliyiz? 

A) Tasarruflu olmaya. 

B) İşimizi çabuk bitirmeye. 

C) Gereğinden fazla kullanmaya. 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi giysilerimizin 

yıkanarak temizlenmesini sağlar? 

A) Çamaşır makinesi 

B) Bulaşık makinesi 

C) Ütü 


