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1.DÖNEM
2.YAZILI SINAVI

Numarası : ……………………………….
Aldığı Puan:

SORULAR
A) Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. ( 2’şer Puan)












(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Ulaşım araçları yük ve yolcu taşımak için geliştirilmiştir.
Kaykay ve pateni istediğimiz tüm yollarda kullanabiliriz.
Kara, hava, deniz ve demir yolu ulaşımında kullanılan taşıtların bir sürücüsü vardır.
Yolcu gemilerini sevk ve idare eden kişilere pilot denir.
Demir yolu ulaşımı en hızlı ulaşım türü olduğu için tercih edilir.
Herkes trafikte geçiş üstünlüğü konusunda hassas olmalıdır.
Teknolojinin gelişmesiyle ulaşım araçları gelişerek çeşitlenmiştir.
Bir yere gitmek için en kısa yol tercih edilmelidir.
Trafik işaret ve levhalarının şekil, renk, yazı ve sembollerle verdiği mesajlara uygun davranmalıyız.
Kara yolarında duran taşıtların; önünden, arkasından ve arasından karşıya geçilmemelidir.

B) Aşağıdaki işaret ve levhaları anlamlarıyla eşleştiriniz..( 3’er Puan)

Hastane levhası

Yaya giremez
levhası

Okul geçidi
yaklaşım levhası

Kontrolsüz demir
yolu geçidi

C) Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükler yazarak cümleleri tamamlayınız. (2’şer Puan)
geçiş hakkı
taşıt trafiğine

güvenliğinin

on bir
trafikle

banketler
makinist

trafik kurallarına
güvenli yol

 Trafik kazalarının önlenebilmesi için yaya, yolcu ve sürücülerin ................. .............. uyması gerekir.
 Bisiklet, kaykay, kızak paten ve sıkutır ................ .................... kapalı alanlarda kullanılmalıdır.
 Yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına .............. ................ denir.
 ............................... lokomotif, vapur, fabrika makineleri kullanan kişilere denir.
 Bisiklet, ........ ........ yaşından sonra ulaşım aracı olarak kabul edilir.
 Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü ............... ilgili kurumlardır.
 Yaya kaldırımları ve ......................... yayaların kullanımı içim özel yapılmış kara yolu yapılarıdır.
 Trafik işaret ve levhaları verdiği mesajlar ile trafik ........................... sağlanmasına katkı sağlar.
 Trafik akışını düzenleyen yapı ve unsurlara sahip yola ................... ................. denir.

Aşağıdaki çoktan seçmeli ve eşleştirmeli soruları yapınız.
D) Hangisi bisiklet, kaykay ve paten kullanırken
alınması gereken önlemlerden biri değildir?
A) Kask takmak
B) Dirseklik takmak
C) Kulaklık takmak
D) Dizlik takmak

5 Puan

F) Aşağıdaki araçların hangilerinin geçiş üstünlüğü
vardır? İşaretleyiniz. 10 Puan

E)

I- Ulaşımın türünün güvenliği
5 Puan
II- Ulaşım aracının modeli
III- Ulaşım süresi
Ulaşım tercihimizde yukarıdaki bilgilerden
hangisi belirleyici olur?
A) I-II
B) II
C) II-III
D) I-III

G) Aşağıdaki kavramları ilgili resimlerle eşleştiriniz.
10 Puan
Toplu taşıma aracı

Trafik polisi

Kask

Geçiş üstünlüğü

Pilot

H) Aşağıdakilerden hangisi güvenli oyun
alanlarından biri değildir?

5 Puan

I) Trafik kazalarına sebep olan en önemli unsur
hangisidir? 5 Puan

A) Okul bahçeleri

A) Trafiğin yoğun olması

B) Evlerin bahçeleri

B) İnsanların trafik kurallarına uymaması

C) Çocuk parkları

C) Olumsuz iklim koşulları

D) Yaya kaldırımları

D) Araçların bakımsız olması

J) Sürücü kurslarına devam eden ve yapılan
sınavlarda başarılı olan adaylarına
sertifikalarını (belgelerini) veren kurum
aşağıdakilerden hangisidir? 5 Puan

K) Aşağıdakilerden hangisi trafikle ilgili
mesleklerden değildir?
A) Trafik polisi

A) Kara Yolları Genel Müdürlüğü

B) Şoför

B) Milli Eğitim Bakanlığı

C) Kaptan

C) Emniyet Genel Müdürlüğü
D) Sağlık Bakanlığı

D) Doktor

Başarılar Dilerim

5 Puan

