
Trafik Adabı Kuralları Deneme  

1-Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda 

gören sürücü nasıl hareket etmelidir? 

A)Etkili şekilde korna çalmalıdır 

B)Selektör yapıp,yayanın dikkatini çekmelidir  

C)Durmalı, gerektiğinde yayaya yardımcı olmalıdır 

D)Yayayı korkutmadan yanından hızla geçilmelidir  

 

2-Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız,öfkeli,yorgun,stresli ve iletişim becerileri 

eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır? 

A)Bencil 

B)Hoşgörülü 

C)Aşırı tepki gösteren 

D)Görgüsüzce davranan 

  

3-Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara SU SIÇRATMAMAYA özen 

gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir? 

A)İnatlaşmaya 

B)Yardımlaşmaya 

C)Nezaket ve saygıya 

D)Konuşma üslubuna 

  



4-Aşağıdakilerden hangisi öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan 

biri değildir? 

A)İletişim becerilerinin geliştirilmesi 

B)Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması 

C)Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması 

D)Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması 

  

5-Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir? 

A)Öfkeli olmak 

B)Sabırlı olmak 

C)Başarılı iletişim kurmak 

D)Bencillikten uzak durmak 

  

6-Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur? 

A)Sis ışıklarını 

B)Park ışıklarını 

C)Yakını gösteren ışıkları 

D)Uzağı gösteren ışıkları 

  

7-Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır?  

A)Hızını artırmalıdır 



B)Bulunduğu şeriti izlemelidir 

C)Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır 

D)Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir  

  

8-Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması 

durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu belirtir? 

A)Bencillik 

B)Diğergamlık 

C)İnatlaşmak 

D)Sorumsuzluk 

  

9-Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?  

A)Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek 

B)Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak 

C)Kendi kendine kurallar koymak 

D)Kendini üstün görmek 

  

10-Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum davranışlardan hangisinin olması güvenli 

sürüşü olumsuz etkiler? 

A)Sabırlı ve hoşgörülü olma 

B)Herkesin hata yapabileceğini düşünme 

C)Özeleştiri yapabilen kişiliğe sahip olma 



D)Diğer sürücülerin hatalarını düzeltmeye çalışma 

  

11-Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan 

biri değildir? 

A)İletişim becerilerinin geliştirilmesi 

B)Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması 

C)Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması 

D)Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması 

  

12-Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri 

değildir? 

A)Trafik işaretlerinin hasar görmesi 

B)Kara yollarının zamanından önce yıpranması 

C)Trafik suçlama uygulanan cezaların artırılması 

D)Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması 

  

13-Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araça korna çalan sürücünün, 

ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi 

temel değere sahip olmadığını gösterir? 

A)Öfke 

B)İnatlaşma 

C)Sabır 



D)Aşırı tepki 

  

14-Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi halinde gitmekte olan diğer 

sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hale getirerek yoluna devam etmez? 

A)Bencil 

B)Sorumsuz 

C)Görgü seviyesi düşük 

D)Empati düzeyi yüksek 

  

15-Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünce karşıya geçmek 

için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün 

hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir? 

A)Öfke 

B(Bencillik 

C)Diğergamlık 

D)Sabırsızlık 

  

16-Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği 

zararlardan biri değildir? 

A)Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması 

B)Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi 

C)Köprü,tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması 



D)Trafo,elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması 

  

17-Trafik içinde sorumluluk,yardımlaşma,tahammül,saygı,fedakarlık,sabır vb. değerlere sahip 

olabilme yetisi nedir? 

A)Sorumluluk 

B)Empati 

C)Trafik adabı 

D)Öfke yönetimi 

  

18-Trafik içinde bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir? 

A)Aşırı hız 

B)Şerit ihlali 

C)Geçis önceliğine uyulmaması 

D)Engelliler için ayrılmış yere park edilmemesi 

  

19-Aşağıdakilerden hangisi trafik adabına uymayan tavırlar arasında gösterilebilir?  

A)Araca yeşil yanarken yayaya kırmızı yanıyorsa yayanın beklemesi 

B)Gereksiz korna kullanımından kaçınmak 

C)Karşıdan karşıya geçmek isteyen engelliye trafik durumuna göre yardımcı olmak  

D)Yayaya yeşil yanarken aracın hızlanarak geçmesi 

  



20-Aşağıdakilerden hangisi trafikte hoşgörü sahibi olmayan birinin göstereceği davranış şekli 

değildir? 

A)Öfkeli olmak 

B)Bencil olmayan 

C)Sabırlı 

D)Nezaket sahibi 
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