
 

 

1. İnsan, hayvan ve araçların kara yolları 

üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?

A) Trafik 

B) Ulaşım 

C) Eğitim 

 

2. Kurallara uyulmadığı taktirde trafikte 

hangisi meydana gelir? 

A) Ulaşım 

B) Kaza 

C) Yaya 

 

3. Çevremizi gözlemlediğimizde insanlara 

trafikte doğru veya yanlış birçok davranışını 

görebiliriz. 

Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır?

A) Yeşil ışıkta geçmek 

B) Kaldırımda yürümek 

C) Emniyet kemeri takmamak 

 

4, İnsanların yaya geçidinden 

hangi ışık yandığında geçtiğini 

gözlemleyebiliriz? 

A) Sarı 

B) Yeşil 

C) Kırmızı 

 

5. Bazı arabaların hangi ışıkta geçerek yanlış 

yaptığını gözlemleyebiliriz? 

A) Kırmızı 

B) Sarı 

C) Yeşil 

 

6. Bazen yaşı uygun olmadığı hâlde ön 

koltukla oturan çocuklar görebiliriz.

Çocuklar kaç yaşına kadar ön kotlukta 

oturamaz? 

A) 10 

B) 12 

C) 15 
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7. Trafikte aşağıdaki davranışlardan hangisi 

yanlıştır? 

A) Yolun sağından yürümek.

B) Araç yolunda oynamak.

C) Yaya geçidinden geçmek.

 

8. Trafikte araç içinde hangisini yapmak 

yanlıştır? 

A) Emniyet kemeri takmak.

B) Arka koltukta oturmak.

C) Yüksek sesle konuşmak.

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Toplu taşıma araçlarına binmek.

B) Araç camından sarkmak.

C) Araç durduğunda inmek

 

 

 

10. Araç içinde kaç yaşına kadar çocuklar 

çocuk koltuğuna oturmalı?

A) 10 

B) 12 

C) 15 

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi yanlış 

davranıştır? 

A) araçta emniyet kemeri takmak.

B) Kaldırıma park etmek.

C) Yaya kaldırımında yürümek.

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Üst geçitten geçmek.

B) Alt geçitten geçmek.

C) Kırmızı ışıkta geçmek.
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7. Trafikte aşağıdaki davranışlardan hangisi 

Yolun sağından yürümek. 

Araç yolunda oynamak. 

Yaya geçidinden geçmek. 

8. Trafikte araç içinde hangisini yapmak 

Emniyet kemeri takmak. 

Arka koltukta oturmak. 

Yüksek sesle konuşmak. 

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

Toplu taşıma araçlarına binmek. 

Araç camından sarkmak. 

Araç durduğunda inmek-binmek. 

Araç içinde kaç yaşına kadar çocuklar 

çocuk koltuğuna oturmalı? 

11. Aşağıdakilerden hangisi yanlış 

araçta emniyet kemeri takmak. 

etmek. 

Yaya kaldırımında yürümek. 

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

Üst geçitten geçmek. 

geçitten geçmek. 

Kırmızı ışıkta geçmek. 


