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2. SINIF SINAV SORULARI
12 Kasım 2017

Saat: 10.00

Adı ve Soyadı

: ...........................................................

Sınıfı

: ...........................................................

SORU SAYISI

: 60

SINAV SÜRESİ

: 80 Dakika

A
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Sınav giriş belgenizdeki sınıf seviyeniz ile soru kitapçığındaki
sınıf seviyenizin aynı olmasına dikkat ediniz.
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.
2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerini doldurunuz.
3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

Kitap Okuma Yarışması Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmektedir.
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Kitap Okuma Yarışması
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve
Trabzon Büyükşehir Belediyesi
arasında yapılan protokol kapsamında
Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.
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2. SINIF SINAV SORULARI

4. Sevim teyzenin yemek yapmak
istememesinin sebebi nedir?
1-30 arasındaki sorular “BİR BAYRAM
SABAHI” adlı kitaba ait sorulardır.

A) Hasta olması
B) Kendini yorgun hissetmesi
C) Yalnız olması

1. ‘Doğrusunu isterseniz, babam da ev
işlerinde annemden geri kalmaz. El
birliğiyle hazırlarlar yemeği.’
Cümlesinde
geçen
deyiminin anlamı nedir?

‘el

5. ‘’Sevim teyze iyi ki geldiniz. Torunlarım
burnumda tütüyordu.’’
İfadesinde
geçen ‘’burnunda tütmek’’ deyiminin
anlamı nedir?

birliği’

A) Çok özlemek
B) Çok kızmak
C) Çok sıkılmak

A) İşlerine karışmamak
B) Birbirine yardım etmek
C) Tek başına yapmak

6. Sevim teyze bayramlaşmak için
gelen tanımadığı çocuklara ne ikram
etmiş?

2. Bilgin’e göre el öpmek ne anlama
geliyordu?

A) Çikolata
B) Şerbet
C) Şeker

A) Bayram harçlığı
B) Tatlı bir uyku
C) Güzel bir kahvaltı

7. Sevim teyze Bilgin ve kuzenlerine
vedalaşırken ne armağan etti?
3. Bilgin’in
annesi
babaannelerine
hangi yiyeceği götürdü?

A) İşlemeli mendiller içinde hediyeler
B) Tablet
C) Minik boya kalemleri

A) Baklava
B) Revani
C) Dolma
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12. Bilgin’in adı nasıl konmuş?

8. Bilgin’in
dedesi
bayramlarda
arkadaşlarıyla nereye gidermiş?

A) Babası koymuş.
B) Annesi koymuş.
C) Akrabalarının ortak kararıyla
konmuş.

A) Alışveriş merkezlerine
B) Bayram yerlerine
C) Oyun salonlarına

9. Bilgin’in
dedesi
bayramlık
ayakkabılarını
nereye
koyup
yatarmış?

13. Her yıl Bilgin ve akrabaları nerede
toplanırmış?

A) Yatağının altına
B) Yastığının altına
C) Dolabının içine

A) Bilgin’in babaannesinin evinde
B) Bilgin’in anneannesinin evinde
C) Bilgin’in halasının evinde

10. Bilgin’in televizyonda izlediği haberdeki
kız kardeşlerin biri sabah biri öğleden
sonra okula geliyordu.
14. Bilgin’in babaannesi bir
pastayı kim için hazırladı?

Bunun nedeni neydi?
A) Annelerine yardım ettiği için
B) Sadece bir çift ayakkabıları olduğu
için
C) Babalarına yardım ettiği için

tabak

A) Komşu Sevim Hanım için
B) Komşu Sevgi Hanım için
C) Apartman görevlisi için

15. Komşuya
götürdü?

11. Bilgin bu yıl topladığı bayram
harçlıklarıyla ne yapmayı düşündü?

bir

tabak

A) Dayı kızı Ayşe
B) Hala kızı Sude
C) Amca kızı Ayça

A) Bisiklet almayı
B) Bankaya yatırmayı
C) Başka çocukları sevindirmeyi
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pastayı

kim

16. Komşu teyze Bilgin ve kuzenlerine
ne ikram etti?

20. Bilgin ve ailesi bayramda büyükleri
ziyarete kaç gün ayırmıştır?
A) İlk 3 gün
B) İlk gün
C) İlk 2 gün

A) Şerbet
B) Yaş pasta
C) Lokum

17. Bilgin’in
büyükbabası
aşağıdakilerden
söylenemez?

21. Bilgin neden erken kalkmak zorunda
kalıyor?

için
hangisi

A) Okula geç kalmamak için
B) Bayram sabahı olduğu için
C) Ekmek almak için

A) Eski bayramları özlüyor.
B) Eski bayramları hatırladıkça
üzülüyor.
C) Şimdiki bayramları daha çok
seviyor.

22. Bilgin’in dedesi sohbet
neyden hoşlanmaz?

18. Bilgin’in ailesi nasıl bir ailedir?

sırasında

A) Uyumaktan
B) Su içilmesinden
C) Sözünün kesilmesinden

A) Evdeki sorumlulukları paylaşan bir
ailedir.
B) İşbölümünü sevmeyen bir ailedir.
C) Sorumsuz bir ailedir.

23. Bilgin topladığı bayram harçlıklarını
nereye koydu?
A) Kumbarasına
B) İşlemeli mendile
C) Babasının kasasına

19. Bilgin bayramda ne giydi?
A) Kot pantolon ve spor ayakkabı
B) Yeni bir tişört ve pantolon
C) Yeni bir gömlek ve pantolon
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28. Bilgin’i
bayram
uyandırdı?

24. Bilgin dedesiyle ne yapacaktı?
A) Çarpışan otomobile bineceklerdi.
B) Yeni bir tablet alacaklardı.
C) Okula gideceklerdi.

25.

sabahı

kim

A) Annesi
B) Babası
C) Dedesi

1.Bilgi’nin sabahtan kalkması
2.İşlemeli mendilde hediye almaları
3.Sevim teyzeye kuzenleri ile gitmesi
4. Dedesinin evine gitmesi

Olayları oluş sırasına göre sıralayınız.
29. Arife ne demektir?

A) 1-2-3-4
B) 1-4-3-2
C) 1-2-4-3

A) Bayram günü
B) Bayramdan önceki gün
C) Bayramdan sonraki gün

26. ‘Bir Bayram Sabahı’ adlı hikâyede
aşağıdaki
sorulardan
hangisinin
cevabı yoktur?
A) Bilgin kaç lira bayram harçlığı
topladı?
B) Bilgin’i sabah kim kaldırıyor?
C) Hafta içi neden birlikte kahvaltı
yapamıyorlar?

30. ‘’O zamanlar yeni bir giysi bayramdan
bayrama alınırdı. Ben ailenin en küçüğü
olduğum
için
hep
ağabeylerimin
küçülmüşleri ile idare ederdim.’’
Hikâyeden alınan bu bölüm ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dedesi ailenin en küçüğüdür.
B) Genellikle ağabeylerinin
kıyafetlerini giyer.
C) Her zaman yeni kıyafetler giyermiş.

27. Aşağıdakilerden hangisi ‘Bir Bayram
Sabahı’ adlı hikâye ile yanlış bir
bilgidir?
A) Bilgin yazın da okula gidiyor.
B) Kahvaltıda artan yiyecekleri çöpe
atıyorlar.
C) Bilgin’in anne ve babası çalışıyor.
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34. Telefonda
yanlış
bir
numarayı
aradığımızda ne yapmalıyız?

31-60 arasındaki sorular “TOPLUMDA
GÖRGÜ VE NEZAKET KURALLARI”
adlı kitaba ait sorulardır.

A) Karşı tarafla dalga geçmeliyiz.
B) Hemen kapatmalıyız.
C) Özür dileyip yanlışlık olduğunu
karşı tarafa söylemliyiz.

31. Aşağıdakilerden hangisi konuşma
kurallarından biri değildir?
A) Konuşurken karşımızdakinin
gözüne bakarak konuşmalıyız.
B) Konuşan birini sözünü kesmeden
dinlemeliyiz.
C) Karşımızdaki kim olursa olsun
konuşma biçimimizi
değiştirmemeliyiz.

35. Cep telefonu kullanımına
hangi davranış doğrudur?

ilişkin

A) Araç kullanırken cep telefonu ile
konuşabiliriz.
B) Cep telefonunu genel olarak
iletişim kurmak için kullanmalıyız.
C) Okulda cep telefonu kullanmak
yasak
olduğu
halde
gizlice
kullanabiliriz.

32. “Söz
gümüşse
sükût
altındır.”
atasözüyle anlatılmak istenen nedir?
A) Konuşmanın önemi
B) Dinlemenin önemi
C) Konuşmanın değeri

36. Emre Can
kardeştir?
A) 4

(kendisi

B) 3

dahil)

kaç

C) 2

37. İnsanların birbirini rahatsız etmeden
saygı ve sevgi sınırları içinde yaşama
kurallarına ne denir?

33. Aşağıdakilerden hangisi yüz yüze
iletişim şeklidir?
A) Telefonla konuşma
B) Karşılıklı sohbet etme
C) Bilgisayarda mesajlaşma

A) Görgü kuralları
B) Gelenekler
C) Okul kuralları
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41. 1. Bizimle konuşan kişinin gözlerine
bakmalı
2. Birisi konuşurken sözünü kesmemeli
3. Karşımızdakini dinliyor gibi görünmeli

38. Emre Can ‘’Bizim evde herkesin ilgi
alanları farklı farklıdır.’’ diyor. Buna
göre aşağıdaki ilgi alanlarından
hangisi yanlış verilmiştir?

Yukarıda
verilen
maddelerden
hangisini yaparsak dinlerken uymamız
gereken görgü ve nezaket kurallarına
uymamış oluruz?

A) Abla – Tarih hazinesi
B) Ağabey – Uzay meraklısı
C) Emre Can – Bilgisayar kurdu

A) 1
B) 2
C) 3

39. Emre
Can
görgü
kurallarını
öğrenerek nasıl bir insan olmak
istedi?

42. Cep telefonları niçin önemlidir?
A) Oyun ve eğlence ihtiyacını
karşıladığı için
B) Çocukları daha değerli yaptığı için
C) İletişim ihtiyacını karşıladığı için

A) Akıllı insan
B) Güzel insan
C) Bilgili insan

40. Emre Can konuşurken nasıl bir
davranış yaparsa görgü ve nezaket
kurallarına uymamış olur?

43. Emre Can’a göre trafikte karşılaşılan
hangi
durum
kazaya
davetiye
çıkarmaktadır?

A) Bilgiçlik taslayarak konuşmak
B) Kırmadan ve incitmeden konuşmak
C) Saygılı bir şekilde konuşmak

A) Trafik lambalarının yetersiz olması
B) Araba kullanırken cep telefonuyla
konuşulması
C) Yaya geçitlerinin az kullanılması
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44. Hasta ziyaretinde hangi davranış
hastanın moralini yükseltir?

47. ‘Durağa geldik. Durakta
olduğunu gördük.’

çok

sıra

Bu durumda nasıl davranırsak görgü
kurallarına uymuş oluruz?

A) Meyve suyu getirdim. İçersin.
B) Sana kitap getirdim. Okursun.
C) Seni iyi gördüm. İyileşiyorsun.

A) Kıyıdan köşeden ön sıralara
girmenin yolunu aramalıyız.
B) Ön sıralara geçenlerle tartışıp
kavga etmeliyiz.
C) Sırayı bozanları kibar bir sesle
uyarmalıyız.

45. ‘’Alışverişe
çıkmak
ihtiyaçlarımızı
karşılamak içindir. Ona buna hava
atmak için değil.’’ İfadesinde geçen
‘hava atmak’’ deyiminin anlamı
nedir?

48. Lokantada yemek siparişini verdikten
sonra yemeğin gelmesini beklerken
nasıl davranmalıyız?

A) Derin nefes almak
B) Yaptıklarıyla kendini üstün
göstermek
C) Çok sıkılmak

A) Çatalları masaya vurarak ‘yemek
yemek’ diye bağırarak.
B) Sakin ve hoşgörülü olarak
yemeğimizi bekleyerek.
C) Yemeğimiz gecikti diye garsonla
tartışarak.

46. Evde telefonda konuşan kişinin
yanında ne yaparsak yanlış bir
davranış olur?

49. Alışveriş
yaparken
yapılan
davranışlardan hangisi yanlıştır?
A) Alışverişte israftan kaçınmalıyız.
B) Alışverişi
hava
atmak
için
yapmalıyız.
C) Alışveriş bittikten sonra kasada
sıraya geçmeliyiz.

A) Konuşan kişinin odasına
girmemeliyiz.
B) Meraklı insanlar gibi konuşulanlara
kulak kabartmalıyız.
C) Özel konuşmaları dinlememeliyiz.
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53. Hacer: Öğretmenini dinlerken sürekli
kalemiyle oynar.
Ali: Öğretmenini dinlerken sabırsızdır,
sık sık öğretmeninin sözünü keser.
Ayşe: Öğretmenini dinlerken gözünü
öğretmeninden ayırmaz ve başıyla
zaman
zaman
onu
onayladığını
gösterir.

50. 1. Tiyatro ve sinemaya tam vaktinde
gitmeliyiz.
2. Tiyatro ve sinema salonlarında
gürültü yapmamalıyız.
3. Tiyatro ve sinema salonlarında
kabuklu yiyecekler yiyebiliriz.
Yukarıda
verilen
maddelerden
hangisini yaparsak tiyatro ve sinemada
uymamız gereken görgü ve nezaket
kurallarına uymamış oluruz?
A) 3

B) 2

Yukarıdaki öğrencilerden hangisi
dinleme kurallarına uymaktadır?

C) 1

A) Hacer

B) Ali

C) Ayşe

54. Uçak, otobüs gibi toplu taşıma
araçlarında cep telefonunu kapatmak
niçin önemlidir?

51. Öğretmeni ders anlatırken sürekli
sözünü kesen bir öğrenci hangi
görgü kuralına aykırı davranmış
olur?

A) Araçların
arızalanmasına
yol
açabilir.
B) Telefon faturamız yüksek gelebilir.
C) Telefonumuz bozulabilir.

A) Konuşma kurallarına
B) Dinleme kurallarına
C) Alışveriş kuralları

55. Hasta
ziyaretine
giderken
aşağıdakilerden hangisini götürmek
uygun olur?

52. Karşımızdakiyle çok hızlı konuşursak
ne olur?

A) Kabuklu çerez
B) Gazlı içecek
C) Kolonya

A) Karşımızdaki
bizi
anlamakta
zorlanır.
B) Karşımızdaki bizi kolay anlar.
C) Sağlıklı bir iletişim kurmuş oluruz.
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56. Aşağıdakilerden
hangisi
hasta
ziyaretinde uymamız gereken görgü
kuralıdır?

59. Hangi davranış asansöre
kurallarına uygun değildir?

binme

A) Asansöre çöp atmamalıyız.
B) Kapasitesinden daha fazla kişi
binmemeliyiz.
C) Bütün düğmelere aynı anda
basmalıyız.

A) Hastayı günün her saatinde ziyaret
edebiliriz.
B) Yanında uzun süre kalmak ona
moral verebilir.
C) Hastaya özel ilgi göstermeli, bir
ihtiyacı olup olmadığını sormalıyız.

60. “Sokakta
mecbur
kalmadıkça
yabancılarla
……………………’’
cümlesini aşağıdaki kelimelerden
hangisi tamamlar?
A) sohbet edebiliriz
B) gezebiliriz
C) konuşmamalıyız

57. Toplu taşıma araçlarında yolculuk
yapan
bir
çocuk
aşağıdaki
davranışlardan hangisini yaparsa
uygun olur?

Test bitti.

A) Yaşlılara yerini vermelidir.
B) Yüksek sesle konuşabilir.
C) Şoförle sohbet edebilir.

Lütfen cevaplarınızı kontrol ediniz
ve
cevap
kâğıdına
kodlamayı
unutmayınız.

58. Sokakta yürürken elimizde bir şey
yemek neden sakıncalıdır?
A) Karnımız doymayabilir.
B) Başka çocukların canı çekebilir.
C) Dişimiz ağrıyabilir.
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1. Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak
zorundadırlar.
2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerini doğru kodlayınız
3. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri veya birbirleri ile
konuşmaları; kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
4. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın
dışına taşırmadan kodlayınız.
5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını yıpratmadan
temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
6. Cevap kâğıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız.
7. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini
sağlayınız.
8. Soru kitapçığı üzerinde yapılsa dahi optik kâğıda işaretlenmeyen cevaplar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacak
olup doğru sayısının eşit olması halinde yanlış cevap sayısına bakılacaktır.
Doğru ve yanlış cevap sayılarının eşitliğinde doğum tarihlerine bakılacaktır.
10. Sınav bitiminde, cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
11. Sınav sırasında cep telefonu, bilgisayar vb. elektronik cihazları yanınızda
bulundurmanız halinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
12. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde
önünüzde bulundurunuz.
13. Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya başka
adayın sınav evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
14. Cevap kâğıdını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

Hepinize başarılar dileriz.
(Sınav görevlisi başlama ve bitiş saatini tahtaya
yazacaktır.)
10.00-11.20
SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK SON UYARI

● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Trabzon Millî Eğitim Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi,
bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla
kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın
hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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2. SINIF- 12 KASIM 2017

SINAV BAŞLAMADAN AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ

