
 
 

 

1. Aşağıda verilenlerden hangisi, yayaların 

trafikte uyması gereken kuraldan biridir

A) Yolculuk sırasında emniyet kemeri takmak

B) Işıklı trafik işaret cihazının olduğu yerlerden 

karşıya geçmek. 

C) Yolculuk sırasında sürücüyü meşgul etmemek

 

2. İşaretin anlamı nedir? 

A) Bisiklet giremez. 

B) Bisiklet yolu. 

C) Bisiklet çıkabilir. 

 

3. - Bisiklet kullanırken kask, dizlik, dirseklik 

takmalıyız.  

- Oyuncaklara sırayla binmeliyiz. 

- Kaçan topun arkasından koşmamalıyız. 

- Kaydıraktan hızlıca kaymalıyız. 

Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

A) 2   

B) 3   

C) 4 

 

4. Aşağıda verilenlerden hangisi acil bir durum

değildir? 

A) Arkadaşımızın bizimle oynamaması 

B) Arkadaşımızın düşmesi 

C) Arkadaşımızın elinin kapıya sıkışması

 

5. Yukarıdaki görselleri ortadaki yazılarla 

eşleştirdiğimizde hangisi açıkta kalır? 

A) Yaya giremez 

B) Bisiklet geçebilir 

C) Üst geçit 
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6. Yangın sırasında aşağıdakilerden hangisini 

yapmak doğru değildir?

A) Yangın alanından uzaklaş

B) Yangın çıkış kapısını kullanmak.

C) Yangını söndürmeye çalış

 

7. Aşağıdakilerden hangisi, evde meydana 

gelebilecek kazaları önlemek için alınan 

tedbirlerden biri değildir?

A) Prizlerin deliklerine sivri 

B) Trafik kurallarına uymak, uymayanları uyarmak.

C) Evde bir büyüğümüz varken banyo yapmak

 

8. Aşağıda verilenlerden hangisini yapmak tehlikeli 

olabilir? 

A) Evde televizyon seyretmek.

B) Merdiven tırabzanından kaymak.

C) Spor yapmak. 

 

9. Aşağıda verilen numaralardan hangisini 

güvenliğimiz tehlikedeyken aramayız?

A) 112 

B) 156 

C) 155 

 

10. Deprem sırasında aşağıdakilerden hangisini 

yapmak doğru değildir?

A) Çök, kapan ve tutun tekniğini uygulamalıyız.

B) Panik yapmamalı ve sakin davranm

C) Merdivenleri veya asansörü kullanarak 

binadan çıkmalıyız. 

 

11. Emre'yi sınıfındaki bazı çocuklar rahatsız 

ediyordu. Bu durumda Emre nasıl davranmalıdır?

A) Emre, bu durumu kimseye söylememelidir.

B) Emre, bu durumu kavga yaparak çözmelidir.

C) Emre, bu durumu ailesine ve öğretmenine 

söylemelidir. 

 

12. Aşağıda verilen davranışlardan hangisi 

doğrudur? 

A) Üst ve alt geçitleri kullanarak karşıya geçmek.

B) Araçların önünden ve arkasından 

C) Otomobilin penceresinden elimizi ve kolumuzu 

çıkarmak. 
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13. Güvenliğimiz için aşağıda verilenlerden 

hangisini yapmak doğru olmaz? 

A) Tanımadığımız kişilerin arabasına binmemeliyiz. 

B) Tanımadığımız kişilerle sohbet etmek. 

C) Tanımadığımız kişilere kapımızı açmamalıyız. 

 

14. Okuldan eve dönerken sokakta tanımadığınız 

bir kişi kendisi ile gelmeniz konusunda ısrar ederse 

nasıl davranırsınız? 

A) Korktuğum için o kişiyle giderim. 

B) O kişiyi kendi evime götürürüm. 

C) Bağırarak çevremden yardım isterim. 

 

15. Kaykay, paten, bisiklet gibi oyuncaklara 

oynarken aşağıda verilenlerden hangisini 

takmamıza gerek yoktur? 

A) Kask 

B) Dizlik 

C) Atkı 

 

16. Aşağıdaki eşyalardan hangisi tehlikeli olabilir? 

A) Ocağın üzerindeki kaynayan çaydanlık. 

B) Prize takılı olmayan fırın. 

C) Mağazanın vitrinindeki elektrikli ısıtıcı. 

 

17. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) Karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini 

kullanmalıyız. 

B) Trafik levhalarının anlamlarını öğrenmeliyiz. 

C) Yayalara kırmızı ışık yanınca karşıya geçmeliyiz. 

 

18. Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 

A) Merdivenlerin sağ tarafından çıkmalı ve sağ 

tarafından inmeliyiz. 

B) Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yalnızca 

sürücüler bilmelidir. 

C) Bisiklet sürmek için kaska ihtiyacımız yoktur. 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi yapmak yanlıştır? 

A) Karşıdan karşıya geçerken trafik ışığının 

yayalara yeşil yanması gerekir. 

B) Yangında 110 numaralı telefondan yardım 

istemeliyiz. 

C) Okula giderken, okuldan gelirken tanımadığımız 

insanların tekliflerini kabul etmeliyiz. 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Parklardaki oyuncaklara sırayla binmeliyiz. 

B) Yabancı kişilere telefon numaramızı verebiliriz. 

C) Yayalar, trafik işaret ve levhalarına uymak 

zorunda değil. 
 


