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***Boşlukları Tamamlayalım*** 
 

sola herkes Yaya geçidini sağından güvenli 

farklı yeşil kemeri işaretlerine arasından 

 

 Kurallar ……………………. içindir. 

 Karşıdan karşıya geçerken ……………………….. kullanmalıyız. 

 Yaya geçidi olmayan yerlerde karşıdan karşıya geçerken önce 

sola, sonra sağa, sonra tekrar …………………. bakmalıyız.  

 Yaya kaldırımının ……………………….yürümeliyiz.  

 Park halinde bulunan taşıtların……………………….. geçmemeliyiz.  

 Trafik ışıklarına ve trafik polisinin …………………………. uymalıyız.  

 Trafik ışıkları yayalar ve taşıtlar için ………anlamlar taşımaktadır. 

 Taşıtlar için kırmızı ışık yandığında, yayalar için …………. ışık 

yanmaktadır.  

 Karşıdan karşıya geçerken ……………. geçiş yerlerini kullanmalıyız. 

 Araçlarda emniyet k………………….kullanmalıyız. 

***Doğru mu? Yanlış mı?*** 

(   ) Trafik kuralları sadece çocuklar içindir. 

(   ) Otobüste veya minibüste ayakta durmak tehlikelidir.  

(   ) Arka koltukta oturanların emniyet kemeri takmasına gerek 

yoktur. 

(   ) Toplu taşıma araçlarına binerken sıraya girmeliyiz.                                                            

(   ) Taşıtlara sağdan binip sağdan inmeliyiz. 

(   ) Kaldırımın solundan yürümeliyiz 

(   ) Okul servislerinde emniyet kemeri takmak doğrudur. 

(   ) Karşıdan karşıya geçerken güvenli geçiş yerlerini kullanmalıyız. 

(   ) Sokakta bisiklete binebiliriz. 

(   ) Yolda araç yoksa kaldırımdan yürümemize gerek yok. 

(   ) Karşıdan karşıya geçerken araçlara yeşil yandığında geçmeliyiz. 

(   ) Güvenli oyun alanlarında oyunlar oynamalıyız. 

(   ) Yol boş ise kırmızı yayaya kırmızı ışık yanarken geçebiliriz. 

(   ) Sadece sürücüler trafik kurallarına uymalılar. 
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***Test*** 
1. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir 

davranıştır?  

A. Park etmiş taşıtların arasından geçmek, 

B. Taşıtların penceresinden elimizi, 
kolumuzu ve başımızı çıkarmamak. 

C. Taşıtların arkasına asılmak. 

2. Yayalar ve sürücüler için yollara 

konulan işaretlere ne denir?     

A. Afiş    B. Reklam levhaları   

C. Trafik işaretleri      

3. Aşağıdakilerden hangisi taşıtlara 

bindiğimizde içeride uymamız gereken 
kurallardandır?  

A.  Araç içinde yüksek sesle konuşmalıyız. 

B.  Yolculuk sırasında şoförle 
konuşmalıyız. 

C.  İneceğimiz yere varmadan iniş kapısına 
yaklaşmalıyız. 

 4. Aşağıdaki davranışlardan hangisi 

trafikte yapılmaması gereken bir 
davranıştır?  

A. Araçların yeşil ışıkta geçmesi 

B. Yol boş olduğunda kırmızı ışıkta 
geçmek. 

C.  Yayaların kaldırımda yürümesi. 

5.     I. Yaya geçidi. 

         II.  Alt geçit 
         III.  Trafik ışıkları 
Yukarıdakilerden hangileri güvenli geçiş 
yerlerine örnektir? 

  A. I - III               B. I – II          

        C. I - II - III  

6. Trafik kurallarına uymak neden 

gereklidir?  

A. Can güvenliği açısından önemlidir.      

B. İyi bir öğrenci olmak için. 

 C. Cezalardan kurtulmak için. 

 


