
SORULAR

1-Pilot aşağıdaki taşıtlardan hangisini kullanır?

     a)Otobüs                                 b)Uçak                             c)Tren                     

2-Aşağıdakilerden hangisi tren sürücüsünün adıdır?

     a) Makinist                                             b) Kaptan                                   c) 
Vagon

3-Aşağıdakilerden hangisi,şehirler arası otobüslerin kalkış yeridir? 

     a) İstasyon                                              b) Terminal                               
c)Durak   

4-Uçakların inip kalktıkları yere ne ad verilir?

  a) Gar                                        b)Hava Yolu                     c) Hava limanı

5-Yolcu ve yük taşımaya yarayan araçlara ne denir?

     a)Taşıt                                         b)Trafik                        c) Otobüs

6-Otobüs,minibüs ve taksilerin gidip geldikleri yola ne denir?

     a)Hava Yolu                            b) Deniz Yolu                   c) Kara Yolu

7-Şehir içinde çalışan otobüslere, yolcuların  inip – bindiği yer aşağıdakilerden 
hangisidir?

      a)Durak                             b)Otogar                   c)Terminal

8- Aşağıdakilerden hangisi kara taşıtı değildir?

       a) Taksi                     b) Kayık                                  c) Kamyon

9-Otobüs ile durak arasında bir ilişki vardır.Uçak ile aşağıdakilerden hangisi 
arasında böyle bir ilişki kurulabilir?

       a) İstasyon                      b) Liman                      c)Hava Alanı

10-Yayalar ve sürücüler için yollara konulan işaretlere  ne denir?

       a) Afiş                          b)Trafik işaret ve levhaları       c)Yaya Levhaları

11-Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır?

       a) Cadde ve sokaklarda ,yaya kaldırımlarından yürümeliyiz.

       b) Işıklı kavşaklarda,kırmızı ışıkta geçmeliyiz.

c) İşaretlerin bulunmadığı yerlerde, yolun ortasından karşıya geçmeliyiz.



12- Trenlerin gidip-geldikleri yollara ne denir?

a)Kara Yolu                       b)Hava Yolu                             c)  Demir Yolu

13- Otomobil, otobüs, kamyon, minibüs, ve taksileri kullananlara ne denir?

a) Makinist                     b) Kaptan                          c) Şoför

14-Trafik ışıklarının anlamları hangi seçenekte doğru olarak eşleştirilmiştir?
a) Yeşil----- geç       b) sarı-------bekle            c) Yeşil------geç
    sarı-------dur           yeşil—hazırlan                   sarı----hazırlan
    kırmızı—hazırlan                  kırmızı—geç                    kırmızı---dur

15-Taşıt kazalarının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

      a) Sürücü belgesi olanların araba kullanması

      b) Trafik kurallarına uyulmaması

      c) Trafik işaretlerine dikkat edilmesi.

16- Taşıt içinde aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlış bir davranıştır?

       a)Otobüsün içinde kabuklu yemiş yemeliyiz.

       b)Yüksek sesle konuşmamalıyız.

       c)Yaşlılara,çocuklu ve hamile bayanlara yer vermeliyiz.

17-Şehir içinde otobüse binerken aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

      a) Otobüse binerken ,sıraya girerek biniş kapısına yürümeliyiz.

       b) Otobüs durmadan binmeye çalışmamalıyız.

       c) Kuyruğa girmeden,herkesi iterek otobüse binmeliyiz.

18-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 a) Cadde ve sokaklarda oyun oynamamalıyız.        

 b) Bisikletle yük taşımalıyız

 c) Trafik polisinin işaretlerine uymalıyız.

19-Karşıdan karşıya geçerken aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

a)Yolda taşıt varsa, karşıya geçmeliyiz      

b) Sarı ışıkta geçmeliyiz    

c) Yeşil ışıkta geçmeliyiz.



20-Trafik işaret ve levhalarını niçin korumalıyız?

a)Yolların güzel görünmesini sağlamak için                        

 b) Kazaları önlemek için

c)Trafik polislerine  kuralları hatırlatmak için

21- Bir otobüste yaşlıları görünce ne yapmalıyız?

a) Pencereden dışarıya bakmalıyız          

b) Kitap okumalıyız         

c) Yerimizi ona vermeliyiz.

22-Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır?

      a) Taşıtların penceresinden  elimizi,kolumuzu ve başımızı çıkarmamak.

      b) Park etmiş taşıtların arasından geçmek

      c) Taşıtların arkasına asılmak.

23-Aşağıdakilerden hangisi suda çalışan  taşıtlardan biridir?

  a) Kamyon                             b) Teleferik                              c) Gemi

24-Gemilerin ,yük alıp indirdikleri yere ne ad verilir?

a) Hava alanı                               b) Liman                                c) Gar

25-Aşağıdakilerden hangisi hava taşıtlarındandır?

      a) Helikopter                               b) Feribot                     c) Troleybüs


