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2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
KİTAP OKUMA YARIŞMASI 

 

3. SINIF SINAV SORULARI 
 

12 Kasım 2017 Saat: 10.00 
 
                                       Adı ve Soyadı : ........................................................... 

Sınıfı : ........................................................... 
 
   
 
SORU SAYISI : 60 
SINAV SÜRESİ : 80 Dakika 

 

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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1. “Bilim birikime dayalıdır.” sözü bize 

ne anlatır? 
 
A) Ne icat etsem diye çok 

düşünmeliyiz. 
B) Mucitlerin hayat hikâyelerini 

okuyup, biriktirmeliyiz. 
C) Biri icat eder, başkaları da onu 

geliştirir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mert, aşağıdaki hangi sebepten 
dolayı Rafadan Tayfa ekibini 
toplayıp düşüncesini paylaşmak 
istemiştir? 
 
A) Mahallenin sorunlarını çözmek 

istemiştir. 
B) Bilim insanlarının yaptığı icatları 

anlatmak ve fikirler oluşturmak 
istemiştir. 

C) Yeni deneyler yapmak için 
malzemeleri nereden bula-
bilecekleri konusunda toplanmak 
istemiştir. 

 
 
 

 
3. Mert, yapmış olduğu araştırma-

larda hangi filozofun insanları 
düşünmeye davet ederken 
kullandığı yöntemi ilginç buldu? 
 
A) Sokrates 
B) Thales 
C) Descartes 
 
 
 
 
 
 

4. Mert’in birkaç gün Hayri ve Kâmil 
ile görüşmemesinin nedeni nedir? 
 
A) Annesinin hasta olması 
B) Babasının evde olmaması ve 

Mert’in annesine yardım etmesi 
C) Evde badana boya işlerinin ol-

ması ve babasına yardım etmesi 
 
 
 
 
 
 
 

5. Hayri’nin hazırlamış olduğu ilk 
icat hangisidir? 
 
A) Koklayınca su püskürten çiçek 
B) Kurmalı kumandalı, patenli robot 
C) Oturaklı pantolon 
 
 
 

3. SINIF SINAV SORULARI 

 
1-20 arasındaki sorular “RAFADAN 
TAYFA” adlı kitaba ait sorulardır. 
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6. Mert’in Kâmil ve Hayri için 
hazırlamış olduğu plânın ilk 
aşaması nedir? 
 
A) Düşünmeye ve yararlı icatlar 

geliştirmeye teşvik etmek 
B) Eğlenceli deneyler hazırlamak 
C) Deneyler için oyun alanını 

kullanmak 
 
 
 
 
 

7. Mert ile Akın hazırlamış oldukları 
deneylerle neyi amaçlıyorlardı? 
 
A) Yeni fikirler öğretmek 
B) Deneylerini paylaşmak 
C) Hem öğrenmek hem de eğlen-

mek 

 
 

8. Akın’ın uçan bileti havada ya-
kalamasına rağmen sevine-
memesinin nedeni nedir? 
 
A) Biletin çok yırtık olması 
B) Bilim fuarının başka şehirde ol-

ması 
C) Bilim fuarının tarihinin geçmiş 

olması 
 
 
 

9. Kâmil’e hazırlanan doğum günü 
sürprizi için küçük bir ipucu ver-
mek gerekirse anahtar kelime ne 
olur? 
 
A) Bilim Tarihi 
B) Bilim Fuarı 
C) Bilim insanı 

10. Kâmil için hazırlanan sürpriz 
doğum gününde Akın’ın görevi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Organizasyon işlerini yapmak 
B) Doğum günü süslemelerini ve 

dekoru hazırlamak 
C) Şarkı sözü yazmak 
 
 
 
 

11. Mahallenin ortasındaki oyun 
alanına kurulan zaman tüneli 
nereye benzetiliyor? 
 
A) Küçük bir plato 
B) Küçük bir ova 
C) Küçük bir fuar 
 
 
 
 
 

12.  Yapılan zaman yolculuğu 
gezisinin ilk durağı neresidir? 
 
A) Kaba Taş Devri 
B) Yontma Taş Devri 
C) Cilalı Taş Devri 
 
 
 
 

13. Zaman yolculuğunun ikinci du-
rağında Rüstem abinin görevi 
nedir? 
 
A) Koca bir kayayı çekerek hareket 

ettirmek 
B) Aynı büyüklükteki bir kayayı el 

arabasıyla taşımak 
C) Taş tablete çekiçle resim yont-

mak 
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14. Büyük bir fizikçi ve filozoftur. Bi-
lim tarihine en büyük katkısı optik 
alanındadır. Nesnelerden gelen 
ışığın gözde kırılarak görmenin 
gerçekleştiğini söyleyen ilk kişi 
olarak bilinen bilim insanı kimdir? 
 
A) İbni Sina 
B) Farabi 
C) İbni Heysem 
 
 
 
 
 
 

15. Mimar Sinan’ın kalfalık eseri 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Süleymaniye Cami 
B) Selimiye Cami 
C) Ulu Cami 

 
 
 
 

16. Mert’e düşünme, plan yapma, eki-
bi toparlama ve ilk adımı atmada 
en büyük destekçi olan kimdir? 
 
A) Hayri 
B) Kâmil 
C) Akın 

 
 
 
 

17. Hayri ve arkadaşları Kâmil’in 
kaçıncı yaş gününü kutladılar? 
 
A) 12. 
B) 13. 
C) 14. 

 

18. Dünyanın ayrı uçlarındaki insan-
ların iletişim kurmasını sağlayan 
telefonu deneyler yaparken icat 
eden Graham Bell’in bu icadı 
bulmasını neye borçluyuz? 
 
A) Graham Bell’in anne sevgisine 
B) Graham Bell’in teknoloji sevgi-

sine 
C) Graham Bell’in fakir bir ailenin 

çocuğu olmasına 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Rafadan Tayfa ekibinin tüftüfleri 
birleştirerek bileti çatıdan indirme 
yöntemi niçin başarısız olmuştur? 
 
A) Hayri nefessiz kaldığı için yere 

yığılmıştır. 
B) Tüftüfün boyu çatıya yetişme-

miştir. 
C) Kâğıt uçarak başka bir çatıya 

gitmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 

20. Sıfırı bulan ve Hint sayı sistemin-
den faydalanarak yepyeni bir sayı 
sistemi kuran bilim insanı kimdir? 
 
A) İbni Heysem 
B) Harezmi 
C) Farabi 
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21. Pınar, Bayburt yolculuğunda 

uyandığında hangi nehrin üzerin-
den geçiyorlardı? 
 
A) Kızılırmak 
B) Çoruh 
C) Sakarya 

 
 

 
22. Pınar’ın Gümüşhane yolculuğun-

da kendilerine ikram edilen meyve 
hangisidir? 
 
A) Kayısı 
B) Elma 
C) Vişne 

 
 
 

23. Gümüşhane’de elma hangi 
mevsimde satılır? 
 
A) Yaz  
B) Sonbahar 
C) İlkbahar 
 
 
 
 

24. Pınar’ın ailesi Ayder’den ayrılma-
dan önce aşağıdakilerden han-
gisini aldılar? 
 
A) Alabalık 
B) Kör kovan balı 
C) Mısır 

25.  “Her tarafta turistler cirit atıyordu.” 
cümlesindeki altı çizili deyimin 
cümleye kattığı anlam aşağıda-
kilerden hangisidir? 
 
A) Turistlerin cirit oyunu oynadığı 
B) Turistlerin her yerde bulunup, sık 

gezdiği 
C) Turistlerin korkmadan cesur dav-

randığı 
 
 
 
 
 
 
 

26. Pınar ve babaannesinin gezdiği 
dik bir kayanın yüzeyine oyulmuş 
eski bir tapınak olan yer neresi-
dir? 
 
A) Bayburt Kalesi 
B) Boztepe 
C) Sümela Manastırı 

 
 
 
 
 
 
 

27.  “Buranın havası, sulu gözdür.” Yol-
lar, taşlar gözün görebildiği her yer 
yosun kaplıydı. Ağaçların gövdeleri 
sarmaşıklarla örtülmüştü.  

     Yukarıda özellikleri anlatılan şehir 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Trabzon 
B) Rize 
C) Gümüşhane 

 
 

 
21-40 arasındaki sorular “YAŞAYAN 

DEYİMLERİMİZ - 3” adlı kitaba ait 
sorulardır. 
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28. Kaplıca sefasından sonra Pınar ve 
ailesinin en büyük zevki aşağıda-
kilerden hangisidir? 
 
A) Kamp alanında dinlenmek 
B) Ayder Yaylası’nı gezmek 
C) Ayder Yaylası’nın alabalıkların-

dan yemek 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

29. Aşağıdakilerden hangisi Hamin-
nem’in Uzungöl hakkında yaptığı 
eleştirilerden değildir? 
 
A) Her tarafına binalar yapılması 
B) Gölün kirletilmesi 
C) Tur otobüslerinin gölün kıyısına 

kadar gelmeleri 
 
 
 
 
 
 

30. Aşağıdakilerden hangisi Pınar’ın 
Zeynep ninenin evinde uyuduğu 
odanın ve eşyalarının özelliklerin-
den değildir? 
 
A) Odanın kireç badanalı duvar-

larının olması 
B) Çivitlenmiş beyaz patiska çarşaflı 

bir yatağının olması 
C) Beyaz örtülü masanın üzerindeki 

vazonun içinde bir demet kırmızı 
gül olması  

 

31. Pınar’ın babaannesi Pınar’ın her-
kesle kolayca iletişim kurması ve 
arkadaş olması üzerine aşağıdaki 
deyimlerden hangisini söyle-
miştir? 
 
A) Şeytan tüyü var 
B) Arkadaş değil, arka taşı 
C) İşi tatlıya bağlamak 

 
 
 
 
 
 
 

32. Pınar’ın ailesi Amasya’da bir tur 
attıktan sonra aşağıdaki şehir-
lerden hangisine doğru yola 
çıkmıştır? 
 
A) Tokat 
B) Erzincan 
C) Erzurum 
 
 
 
 
 
 
 

33. Ayder Yaylasındaki heyelanın 
zararsız olması haberi üzerine 
Pınar aşağıdaki deyimlerden han-
gisini kullanmıştır? 
 
A) Eli ayağına dolaşmak 
B) Yüreğine su serpilmek 
C) Gününü gün etmek 
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34. Pınar annesine kardeşini koruyup 
kollayabileceğini, ona sahip çıka-
bileceğini, bu nedenle havuza 
gitmesini istemiştir. 

Pınar bu nedenle aşağıdaki deyim-
lerden hangisini söylemiştir? 

 
A) Kulak kabartmak 
B) Gözünden sakınmak 
C) Göz kulak olmak 

 
 
 
 
 
 

35. Ayder Yaylasında oluşan heyelanı 
duyan büyük baba yardıma 
gidince, Pınar’ın babası ve ailesi 
heyelanla ilgili haberleri nereden 
öğrendiler? 
 
A) Televizyondan 
B) Köylülerden 
C) Radyodan 

 
 
 
 
 

 
36. Pınar ve ailesi Giresun’a geldik-

lerinde kahvaltılarını nerede 
yaptılar? 
 
A) Melet Suyu’nun yanındaki kır 

bahçesinde 
B) Fatsa Ormanlarının yanındaki 

piknik alanında 
C) Bafra Ovasındaki Kızılırmak 

nehrinin yanında 
 
 
 

37. Pınar, Karadeniz macerasında 
sırasıyla hangi illeri gezmiştir? 
 
A) Bayburt-Gümüşhane-Trabzon-

Rize-Amasya-Ordu-Tokat-
Erzincan 

B) Bayburt-Trabzon-Rize-
Gümüşhane-Ordu-Amasya-
Erzincan- Tokat 

C) Bayburt-Gümüşhane-Rize-
Trabzon-Amasya-Ordu-Erzincan-
Tokat 

 
 
 
 

38. … Boydan boya ladin ağaçlarıyla 
kaplı bir tepeye bakan pencerenin 
yanına oturduk. Buraya girmeden 
önce holde karşılaştığımız soba, 
dudak ısırtacak cinstendi. … 

Yukarıdaki paragrafta dudak ısırtmak 
deyimi hangi anlamda kullanılmıştır? 
 

A) Hayran kalmak; hayrete 
şaşkınlığa düşmek 

B) Çok korkmak, perişan olmak 
C) Sevinmek, ne yapacağını bile-

memek 
 
 
 
 
 

39. Aşağıdakilerden hangisi Pınar’ın 
Trabzon gezisinde gezdiği yerler 
arasında yoktur? 
 
A) Sümela Manastırı 
B) Boztepe 
C) Hıdırnebi Yaylası 
 
 
 
 



7 
 

40. Ayder Yaylası’nda hastalanan ve 
midesi bulanan Pınar’ın bu so-
rununu aşağıdakilerden hangisi 
çözmüştür? 
 
A) Kokulu otlar 
B) Nane limon 
C) Kaçkar balı 
 
 

 
 

41. Arascan’a babası kâğıt israfı 
yapmaması için ne önerdi? 
 
A) Yeni bir defter almasını önerdi 
B) Özel bir not defteri kullanmasını 

önerdi 
C) Yarım kalan defterlerini 

kullanmasını önerdi 
 
 
 
 

 
42. Arascan dişlerini fırçalarken mus-

luğu neden sonuna kadar açtı? 
 
A) Babasına söyleyeceklerini 

kafasında daha iyi canlandırıyor-
du. 

B) Suyun yok olup gitmediğini 
göstermek istiyordu. 

C) Su sesi olmadan kendini 
temizlenmiş gibi hissetmiyordu. 

 

43. Profesör İyon’un elindeki dosyada 
sorun nedir? 
 
A) Arascan’ın almış olduğu notların 

düşük olması 
B) Arascan’ın bilgileri yanlış 

öğrenmiş olması 
C) Arascan’ın ezberlediği bilgileri 

yanlış kullanarak çevresine zarar 
vermesi 

 
 

44. Bilim Uzmanı olarak Eko’nun 
görevini yerine getirmesi için 
yapması gereken tek şey neydi? 
 
A) Hayal kurmak 
B) Düşünmek 
C) Hemen ışınlanmak 

 
 
 
 

45. Teko’nun yapmış olduğu gelecek 
tahminine göre Arascan hangi 
mesleği seçebilir? 
 
A) Endüstri Mühendisi 
B) Orman Mühendisi 
C) Çevre Mühendisi 

 
 
 
 
 

46. Eko, UFO’ya binen Arascan’a ne 
ikram etti? 
 
A) Elma suyu 
B) Fesya suyu 
C) Çilek suyu 

 
 

 
41-60 arasındaki sorular “PROFESÖR 

İYON İLE FEN” adlı kitaba ait soru-
lardır. 
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47. Fen bilimleri dersinde öğretmenin 
elindeki afiş hangi Vakfı an-
latıyordu? 
 
A) TEMA 
B) AKUT 
C) LÖSEV 

 
 
 

48. Topunu almak için gittiği bahçe 
duvarının hemen yanında 
gördüğü gümüş renkli tulumlar 
içindeki Teko’yu uzaylı zanneden 
Arascan’ın ilk andaki şaşkınlığının 
yerini hangi duygu yer aldı? 
 
A) Mutluluk 
B) Korku 
C) Kızgınlık 

 
 

 
49. Arascan topunu almak için gittiği 

bahçe duvarının yanında nasıl bir 
fısıltı duydu? 
 
A) Hiç öğrenmek istemez misin? 
B) Hiç merak etmez misin? 
C) Hiç söz dinlemez misin? 

 
 
 

 
 

50. Arascan babasının ona yaptığı 
uyarıları ne zaman hatırladı? 
 
A) Yaşlı adamla konuşurken 
B) Ufo’yu görünce 
C) Oturduğu halının üzerindeki 

çiçek desenlerine bakarken 
 
 

51. Arascan’ın gelecekteki seçeceği 
meslek nedir? 
 
A) Çevre Bakanı 
B) Sağlık Bakanı 
C) Astronot 

 
 
 
 
 

52. Arascan, ev için hazırladığı ku-
ralları ne kadar zamanda hazırla-
dı? 
 
A) İki gün 
B) İki hafta 
C) İki saat 

 
 
 
 
 

53. Arascan ve ailesinin izlemiş 
oldukları belgeselin konusu 
nedir? 
 
A) Geri Dönüşüm 
B) Hava Kirliliği 
C) Ses Kirliliği 

 
 
 
 
 
 
 

54. Eko ile Teko hayattaki 
olumsuzlukların ve insanların ne 
ile değişebileceklerine inanıyor-
lardı? 
 
A) Mutluluğun gücü 
B) Düşüncenin gücü 
C) Rüyanın gücü 
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55. Fikret Bey, oğlu Arascan’ın hangi 
olaydan sonra çevre duyarlılığı 
konusunda iyi bir eğitim alması 
gerektiğine kesinlikle emin oldu? 
 
A) Arascan ile arabada geçen 

tartışmalarından sonra 
B) Arascan’ın defterinin yapraklarını 

koparmasından sonra 
C) Arascan’ın muslukları boşuna 

açık bırakmasından sonra 
 
 
 
 

56. Arascan UFO’nun içine girdiğinde 
aşağıdakilerden hangisini gördü? 
 
A) Elektronik aletler 
B) Mavi minderler, rengârenk bo-

yanmış paneller 
C) Yanıp sönen ışıklar ve dijital 

sesler 

 
 

 
57. Arascan UFO’dan indiğinde nasıl 

bir çevre ile karşılaştı? 
 
A) Masmavi gökyüzü ve kuş sesi 
B) Bulutlu ve güneşli bir hava ve su 

sesi 
C) Koyu gri renkli gökyüzü ve toz 

tabakası 
 
 
 

58. Eko, hangi gezegende yaşamak-
tadır? 
 
A) İlim Gezegeni 
B) Fen Gezegeni 
C) Bilim Gezegeni 

59. Dişlerimizi fırçalarken aşağıda-
kilerden hangisini yapmamalıyız? 
 
A) Suyu ağzımızı çalkalarken 

açmalıyız. 
B) Birisi bizi çağırdığında hazır ol-

ması için musluğu açık 
bırakmalıyız. 

C) Musluğu sonuna kadar değil 
avcumuzu dolduracak kadar 
açmalıyız. 

 
 
 
 
 

60. Arascan ve babası Fikret Bey 
arabayla Uğur’un evinin önüne 
geldiklerinde babası arabanın 
klimasını kapattı. Bunun üzerine 
Arascan ne yaptı? 
 
A) Doğayı koruduğu için babasına 

teşekkür etti. 
B) Giydiği kabanın önünü kapattı. 
C) Babasından klimayı tekrar 

çalıştırmasını istedi. 
 
 
 
 
 

 

 
Test bitti. 
 
Lütfen cevaplarınızı kontrol ediniz 
ve cevap kâğıdına kodlamayı unut-
mayınız. 
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SINAV BAŞLAMADAN AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ 
 

1. Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zo-
rundadırlar. 

2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerini doğru kodlayınız 
3. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri veya birbirleri ile ko-

nuşmaları; 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, bilgi-
sayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla 
kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazır-
lanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 
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