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Sınav giriş belgenizdeki sınıf seviyeniz ile soru kitapçığındaki
sınıf seviyenizin aynı olmasına dikkat ediniz.
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
1.
2.
3.
4.

Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.
Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerini doldurunuz.
Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.
Kitapçık türünü cevap kağıdındaki ilgili alana kodlayınız.

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

Kitap Okuma Yarışması Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmektedir.

Kitap Okuma Yarışması
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve
Trabzon Büyükşehir Belediyesi
arasında yapılan protokol kapsamında
Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

LİSE SEVİYESİ SINAV SORULARI

3. Santiago’nun anne ve babası onun hangi
meslekle uğraşmasını istiyordu?

1-30 arasındaki sorular “SİMYACI” adlı
kitaba ait sorulardır.

1. Santiago’nun koyunlar için “Günün
birinde bir canavara dönüşsem ve tek tek
hepsini
öldürsem,
sürünün
hepsini
boğazladıktan sonra ancak işin farkına
varırlardı.” diye düşünmesinin sebebi
nedir?
A) Koyunlardan nefret etmesi
B) Artık çobanlık yapmak istememesi
C) Koyunların Santiago’ya inanması ve artık
kendi içgüdülerine güvenmemeleri
D) Santiago’nun hazineyi bulmak istemesi
E) Kendi menkıbesini yaşamak istemesi

A

A)
B)
C)
D)
E)

Çobanlık yapmasını
Billuriye dükkânı açmasını
Denizci olmasını
Simyacı olmasını
Din adamı olmasını

4.

Eski
terk
edilmiş
kilisede
ayin
eşyalarının konulduğu yerde hangi bitki
büyümüştür?

A)
B)
C)
D)
E)

Nergis
Firavuninciri
Ateş çiçeği
Açelya
Meryemanakandili

2. Endülüs kızının sorduğu “Peki ama
okuma bildiğinize göre niçin çobanlık
yapıyorsunuz?” sorusuna Santiago nasıl
bir cevap vermiştir?
A) Delikanlı, bu soruyu yanıtlamamak için
duymazlıktan geldi.
B) Ailesinin mesleğini devam ettirmek zorunda
olduğunu belirtti.
C) Para kazanmak istediğini söyledi.
D) Yeni yerler görmek istediğini söyledi.
E) Koyunları sevdiğini söyledi.

5. Yaşlı adam nerede doğmuştur?
A)
B)
C)
D)
E)
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Tarifa
Afrika
Mısır
El-Gize
Şalem

6. Kralın çobanla konuşmasının en önemli
sebebi nedir?

9. Yaşlı adamın Santiago’ya verdiği Urum
ile Tummim ancak ne zaman işe yarar?

A) Kişisel menkıbesini gerçekleştirme gücüne
sahip oluşu
B) Çoban oluşu
C) Gezmeyi sevmesi
D) Hazineyi arama gücüne sahip olması
E) Zengin olmayı istemesi

A) İnsan ne istediğini bildiği zaman
B) Yalan söylemediği zaman
C) Hayatta her şeyin bir bedeli olduğunu
öğrendiği zaman
D) İşaretleri gördüğü zaman
E) Simgelere saygılı olduğu zaman

10. Kristal bardakların içinde ne ikram
ediliyordu?

7. Yaşlı adam bir maden arayıcısına hangi
biçimde görünmek zorunda kaldı?
A)
B)
C)
D)
E)

Ağaç biçiminde
Taş biçiminde
Çiçek biçiminde
Tahta biçiminde
Sis biçiminde

A)
B)
C)
D)
E)

Kuşburnu çayı
Papatya çayı
Limonlu çay
Kantaron çayı
Nane çayı

A

8. Maden arayıcısı ırmağın kıyısında
zümrüde ulaşmak için ne kadar taş
kırdı?

11. Billuriye tüccarı neden kristal vazoları
temizlemenin iyi bir şey olduğunu
söyledi?

A) Dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz
B) Dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz
doksan iki
C) Dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz
doksan
D) Dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz
doksan dokuz
E) Dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz
doksan sekiz

A)
B)
C)
D)
E)
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İkisini de kötü düşüncelerden kurtardığı için
Müşterilerin dikkatini çektiği için
Bütün dükkânın bu sayede temizlendiği için
Daha fazla para kazandıkları için
İstedikleri yolculuğa çıkabilecekleri için

14. Santiago Fatima’yı ilk kez nerede gördü?

12. Simyacının “Vahanın palmiyeleri ufukta
görünmüşken
susuzluktan
ölmek”
şeklinde tanımladığı durum nedir?

A)
B)
C)
D)
E)

A) Düşünün
peşinde
giden
kişilerin
yüreklerinin ölümcül acılar çekmek zorunda
olması
B) Düşümüzün peşinde giderken yüreğimizin
çok acı çekmesi ama ne pahasında olursa
olsun vazgeçmemesi
C) İnsanların kişisel menkıbesinin hazinesini
bulmasının zor olması
D) İnsanın düşünü gerçekleştirme yolunda
ilerlerken aldığı dersleri iyice öğrendiği
anda bundan vazgeçmesi
E) Düşümüzü gerçekleştirme yolunda ilerleyip
öğrenilen her şeye değer biçerken insanın
zorlanması

Katıldığı kervanda
Endülüs Ovası’nda
Su doldurmak için geldiği kuyunun başında
Ağacın altında
Irmak kenarında

15. Santiago’nun gittiği düş yorumcusu
yaşlı kadın hangi rüyaların yorumunu
yapabilir?

A
13. Simyacı’nın “Eylem Yöntemi” olarak
tanımladığı yöntemde “Eylem” neyi ifade
eder?
A) Doğal
dünyanın
cennetin
bir
görüntüsünden, bir suretinden başka bir şey
olmamasını
B) İnsanların ne olursa olsun yüreklerinin
sesini
dinleyerek
kendi
kişisel
menkıbelerinin peşinden gitmesini
C) Tanrı’nın bu dünyayı, insanlar, görülen
nesneler aracılığıyla manevi öğretileri ile
bilgisinin mucizelerini anlasınlar diye
yaratmasını
D) Kişisel menkıbesinin peşinden giden
insanların akıl yoluyla yolculuk boyunca
bilmeleri gereken şeyleri öğrenmesini
E) Kendi kişisel menkıbesinin hazinesini
aramaya çıkan insanların bu hazineye
hiçbir zaman ulaşamayacağını bu uğurda
öleceğini düşünmesini

A) Tanrı’nın dünyanın diliyle konuştuğu
rüyaların
B) Düşüncelerin imgelere dönüştürülerek ifade
edildiği rüyaların
C) Beyin tarafından bilinmeyen geçmiş
deneyimlerin beyne izlenimler olarak
yüklendiği geriye dönük rüyaların
D) Düşünen zihnimiz veya ruhumuzdan ve
hatta
içimizdeki
ruhsal
Ben’den
kaynaklanan sembolik rüyaların
E) Tanrı’nın
ruhların
diliyle
konuştuğu
rüyaların

16. Santiago’nun küçüklüğünden itibaren
hayal ettiği şey nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
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Rahip olmak
Denizci olmak
Birçok dil öğrenmek
Dünyayı tanımak
Endülüs’teki ovaları gezmek

17. Melkisedek’in
düşüncesine
dünyanın en büyük yalanı nedir?

20. İngiliz’in “Her şeyi temel kuralın
yönlendirmesine simyada ………. adı
verilir. Bu sadece insanlara özgü bir
ayrıcalık değildir.” dediği bu parçada boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?

göre

A) Hayatımızın denetimini kendi elimizde
tutmak için mücadele etmemiz
B) Talih
bizden
yanayken
bundan
faydalanmaya çalışmamız
C) Kadere boyun eğersek mutlu olacağımızı
zannetmemiz
D) Hayatımızın denetiminin yazgının eline
geçmesi
E) Dünyaya rağbet göstermek ve bu
dünyadaki nimetlerin hiç sona ermeyecek
gibi görülmesi

A)
B)
C)
D)
E)

21. Romanda “Kimse bilinmezden korkmamalı,
çünkü herkes istediği ve ihtiyaç duyduğu
şeyi ele geçirebilir.” diyerek işi sayesinde
Allah’ın kelamını anlayan kişi kimdir?

18. Melkisedek’in
Santiago’yla
ilk
karşılaştığı yerde kumun üzerine
yazdıkları arasında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
A) Anne ve babasının adı
B) Çocukken oynadığı oyunlar
C) Hazineye giden yolda karşılaşacağı
güçlükleri nasıl yeneceği
D) Av için babasının tüfeğini alışı
E) Papaz okulunun geceleri

A

A)
B)
C)
D)
E)

Deveci
Billuriye Tüccarı
İngiliz
Simyacı
Melkisedek

22. Aşağıdakilerden hangisi Santiago’ya
İngiliz’in verdiği kitaplarda yaşam
öyküleri anlatılan biraz sabırla her şeyi
altına dönüştüren simyacılardan biri
değildir?

19. Hazine hakkında bilgi istediği kişilerden
hangisi Santiago’ya “Henüz sahip
olmadığın bir şeyi vaat ederek gidecek
olursan onu ele geçirme arzunu yitirirsin.”
diyerek ders vermeye çalışmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)

Önsezi
Evrensel Dil
Evrenin Ruhu
Yüce El
Lütuf Kuralı

A)
B)
C)
D)
E)

Düş yorumcusu yaşlı kadın
Yaşlı adam
Simyacı
Tüccarın kızı
Billuriye Tüccarı
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Helvetius
Paracelsus
Elias
Fulcanelli
Geber

26. İngiliz’in Santiago’ya verdiği kitaplardan
birinde
simyacıların
yeryüzünde
bulunan her şeyi anlamalarına imkân
sağlayan “Büyük Yapıt” adını verdikleri
bulgunun sıvı kesimine ne ad verilir?

23. İngiliz’in “Simyacılar, madenleri arıtan
ateşi
gözlemlemek
için
yıllarca
laboratuvarlarına kapanıyorlardı. Ateşe
bakmaya kendilerini öylesine veriyorlardı ki
vicdanlarında,
dünyanın
bütün
fani
değerlerinden kurtulup arınıyorlardı ve
sonunda bir gün, madenleri arıtmanın
aslında kendilerini arındırmak olduğunu
anlıyorlardı.” sözü Santiago’ya kimi
anımsattı?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Melkisedek’i
Billuriye Tüccarını
Simyacıyı
Düş Yorumcusu Yaşlı Kadını
Babasını

Felsefe Taşı
Ebedi Hayat İksiri
Saf Hayat
Evrenin Ruhu
Büyük Marifet

27. Santiago Urum ile Tummim’e ilk kez
hangi amaçla başvurdu?
24. İngiliz’e göre “Evrensel
sözcüklerle yazılır?
A)
B)
C)
D)
E)

Dil”

hangi

İtaat-Talih
Kader-Simge
Düş-Gizem
Simge-Şans
Talih - Rastlantı

A

28. “Bir kervancının getirdiği kitabı eline aldı
Simyacı. Kapağı yoktu kitabın ama gene de
yazarının
kim
olduğunu
anladı
:………………idi yazar.”
Romana
göre
boş
bırakılan
yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

25. Santiago’nun
Simyacı’yla
ilk
karşılaşmasında Simyacı ona “Evrenin
Dili”ni arayan bir kimse için en büyük
erdemin
aşağıdakilerden
hangisi
olduğunu söyledi?
A)
B)
C)
D)
E)

A) Parasını çalan adamın yerini öğrenmek için
B) Düşmanların
reisi
ondan
rüzgâra
dönüşmesini
istediğinde
rüzgâra
dönüşmenin sırrını öğrenmek için
C) Simyacının yerini öğrenmek için
D) Hazinenin yerini öğrenmek için
E) Yaşlı adamın kutsamasının üzerinde olup
olmadığını öğrenmek için

A)
B)
C)
D)
E)

Cesaret
Doğruluk
Sabır
Hoşgörü
Kendini bilmek
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Paulo Coelho
Marta Jonathan
Narkisos
Oscar Wilde
Oreas

32. “Bir Değirmendir Bu Dünya” adlı
yazısında yazar: “Evcik güzel, doyumsuz
ama meşakkat ve görevlerle dolu.” dediği
“evcik” ifadesiyle anlatmaya çalıştığı şey
aşağıdakilerden hangisidir?

29. Yaşlı adam hazine hakkında kendisine
bilgi vermek için Santiago’dan ne istedi?
A)
B)
C)
D)
E)

Elli altın
Hazinenin üçte birini
Hazinenin onda birini
Cebindeki bütün parasını
On koyundan birini

A)
B)
C)
D)
E)

Köy hayatı
Ev hayatı
Okul hayatı
Dünya hayatı
Ahiret hayatı

30. İngiliz, türlü türlü hayvan ve toz kokan
bir ahırın içinde otururken bütün
öğrenmelerin tek amacının ne olduğunu
düşündü?
A) İnsanların kendi kişisel menkıbelerini
yaşamalarını sağlamak
B) Simgelere inanarak gerçeğe ulaşmak
C) Evrenin konuştuğu biricik gerçek dili bulmak
D) Geleceğin Allah tarafından yazıldığını,
Allah’ın yazdığı her şeyin insanların iyiliği
için olduğunu kavramak
E) İhtiyaç duyduğumuz her şeyi elde
edebilmek

33. “Tepki” adlı yazısında yazarın “hanemize
inen büyük şamar” olarak nitelendirdiği
şey aşağıdakilerden hangisidir?

A

A)
B)
C)
D)
E)

Telefon
İnternet
Televizyon
Bilgisayar
Tablet

31-65 arasındaki sorular “BİR
DEĞİRMENDİR BU DÜNYA” adlı kitaba ait
sorulardır.
34. “Onların en belirgin özelliği, bir meclise
girdiklerinde oradakilerin hemen Allah’ı
hatırlamaları… Kısa bir süre sonra,
gevezeliklerin, boş lafların terk edilip hep
Allah’tan konuşulması…” Bu metinde
“onlar” denilen aynı zamanda yazının
başlığı olan ifade aşağıdakilerden
hangisidir?

31. “Labirent” adlı yazısında yazar: “Mümkün
müdür,
labirentte
yanılıp
dönerken
deneycisini zevklendirmeyen bir denek
olalım…” derken denek olarak yazıda
bahsedilen hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Tavşan
Fare
Tavuk
Kaplumbağa
Hiçbiri
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Ahiret Yolcuları
Allah Dostları
Mutasavvıflar
Erenler
İnsan-ı Kamil

38. “Kara Haberlerin Gele Samuel” adlı
yazısında yazarın plastik bardak ve
ayrandan yola çıkarak anlattığı bir
hikâyede: “İngiltereli bir fabrika patronu
dışpazar bulmak için iki pazarlamacısından
Walter’i Hindistan’a; Samuel’i ise Afrika’ya
gönderir. Walter Hindistan’da ürettikleri
şeyin değeri olmadığını söyler. Samuel de
Afrika’da ürettikleri şeyin değeri olmadığını
ama Afrikalılara bunu öğretebilirsek büyük
bir potansiyel var der.” yazarın bahsettiği
pazarlanmak istenen şey nedir?

35. “İbadet” adlı yazısında yazar ibadetin
(namazın) amacının ne olduğunu
belirtir?
A)
B)
C)
D)
E)

Allah’ı anmak
Cennete girmek
Düşünmek
Fark etmek
Ahirete hazır gitmek

A)
B)
C)
D)
E)

36. “Siyer Okumanın Önemi” adlı yazısında
yazar:
“İnsanlar
zihinlerinde
kimi
canlandırıyor, kimi örnek alıyorsa ona
benzemeye çalışır.” diyerek Peygamber
Efendimizin hayatının örnek alınması
için
çok
okunması
gerekliliğini
vurguluyor.
Bu
yazının
başında
insanların zihinlerinde bu görüntünün
oluşmasıyla ilgili verilen örnek hangi
spor dalıyla ilgilidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Futbol
Basketbol
Jimnastik
Atletizm
Güreş

A
39. “Hasta Adayı” adlı yazısında “Modern
toplumlarda insanlar hasta olmaya, doktor
kontrolüne,
ilaç
kullanmaya
istekli
kılınmaktadır.” diyen yazarın verdiği
örnekte İngiltere’de bir grubun tıp
fakültelerinden mezun birkaç üyesiyle
buna çare ararken ne yaptıklarını
belirtir?
A) İlaç kullanımını bırakıp bitkisel ilaçlar
hazırlamak
B) Hastaları psikolojik telkinle tedavi etmek
C) Hastalığın ve şifanın Allah’tan olduğuna
inandırmak
D) Kendi laboratuvarlarını kurup ilaç üretmek
E) Bir şeyler deneyip olmayınca her şeyi
akışına bırakmak

37. “İslâm’da Ordu ve Sosyal Hayat” adlı
yazısında yazar hangi savaştan örnekle
anasız babasız çocuklara yardım ederek
kalpleri kazanıp İslâm tohumlarını ekmek
ifadesini kullanıyor ve İslâm ferasetine
örnek olarak gösteriyor?
A)
B)
C)
D)
E)

Pantolon
Gömlek
Çatal-kaşık
Araba
Ayakkabı

Balkan Savaşı
Dünya Savaşı
Dünya Savaşı
Kore Savaşı
İstanbul’un Fethi
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40. “Aşı” adlı yazısında armut ağacına
büyüdükten sonra yapılan aşı ile ilgili
hikâyede armut ağacının iki farklı çeşit
armut vermesini neyi örneklendirmek
için kullanıyor?

42. Yazar “Kendi Kuyruğunu Ağzına Almış Bir
Yılan” adlı herkesi korkutan kara yılanın
sonunda kendi kuyruğunu ısırıp çaresiz
kalmasını
anlattığı
yazısında
aşağıdakilerden hangisini örneklendirmiştir?

A) İki kardeşin birbirinden farlı olmasını
B) Dinde farklı mezheplerin olması
C) Aynı kökten gelen bir milletin aynı zaman
diliminde farklı devletler kurması
D) Bir ülkenin kendi müzik, resim, sanat, şiir,
moda vb. anlayışı ile Batılı anlayışlarının
büyük rövanşını
E) Kültürel yozlaşmanın devletler arasındaki
ilişkilerde üstünlük kurmak amacı ile Batılı
ülkelerce körüklendiğini

A) Batılıların sömürülerine engel güçlü bir
şeyle karşılaştıklarında yaptıklarını
B) Güçlülerin
kendi
güçleriyle
böbürlendiklerinde başlarına gelecekleri
C) Güçsüzlerinde en az güçlüler kadar cesur
olması gerektiğini
D) Doğuluların Batılıları örnek almaktan
vazgeçmesi gerektiğini
E) Batılıların
Afrika
ülkelerini
nasıl
sömürdüğünü

A

43. “Dinime Dahleden Bari Müslüman Olsa”
adlı yazısında yazarın yazısına koyduğu
başlıktaki serzenişinin temelinde olan
ibadetle ilgili tartışma aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

41. “Bir Arpa Boyu Yol” adlı yazısında
kurumun ihtiyacı olan bir makineyi
yerinde görmek üzere Avrupa’ya giden
Müslüman Genel Müdür Muavini Bahri
Zengin, kendisinden önce gidenden
farklı olarak ne yapar?
A) Makineyi inceler incelemez beğenir ve
hemen sipariş verir.
B) Makineyi yarım yamalak inceler, hemen
sipariş verir ve gezer, tozar.
C) Makineyi detaylı olarak inceler, pahalı bulur.
Pazarlık yapar fiyatı indiremeyince sipariş
vermez.
D) Makineyi inceler, pahalı bulur. Bir hafta
makine hakkında her şeyi öğrenir, sipariş
vermez. Türkiye’de yaptırır.
E) Makineyi inceler, pahalı bulur. Bilgi edinmek
için bir hafta fabrikada dolaşır, sipariş verir.

Arapça ya da Türkçe olması
Uzun ya da kısa olması
Evde ya da camide olması
Farz ya da sünnet olması
Toplu ya da tek başına yapılması

44. “Tilki ile Aslan” adlı yazısında bu
hayvanların arasında geçen masalda
hangi kavram ön plana çıkar?
A)
B)
C)
D)
E)
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Özgürlük
Eşitlik
Adalet
Demokrasi
Sadakat

48. “Belayı
Büyük
Göstermek”
adlı
yazısında yazar: “Kitleleri zorbalık, korku
ve dehşet hisleriyle elde etmek isteyenlerin
bilinçli olarak propagandaya başvurdukları
ortada.”
diyerek
aşağıdakilerden
hangisinden bahsediyor?

45. “Yılanın Başı” adlı yazısında yazar küçük
bir kasabada yaşarken önünden geçtiği
bir eczanedeki tüp patlaması ve daha
sonrasında gözleri önünde küçükken
müdahale edilmediği için yavaş yavaş
büyüyen yangının ona neyi anımsattığını
söyler?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

İsrail’in kuruluşu
1800’lerdeki İstanbul’daki büyük yangın
Kudüs’ün işgali
İslam’ın maruz kaldığı Batı saldırıları
İmparator Neron’un Roma’yı yakması

46. “Sevgi, Dürüstlük, Kazıklamak” adlı
yazısında
aşağıdaki
ifade
veya
kavramlardan hangisi yoktur?
A) Almanya’ya giden Türk işçilerin Almanların
dürüstlüğü ile ilgili anlattıkları
B) Hollanda’da bir çiftlikte çalışan Türk
işçisinin Hollandalı Müdür’e süte su
katmakla ilgili teklifi
C) Almanya’ya elektronik cihaz almak için
MKE’den giden yetkiliye Almanların cihazı
10 kat pahalıya satmaya çalışması
D) Ovalar dolusu pamuk verip bir tanesini
alabildiğimiz fantomlar ve diğerleri
E) Batılıların dürüst insanlar olduğunun
vurgulanması ve bunu sevgiyle, safiyane
duygularla yaptıkları

49. “Çok Garip Bir Göz Ameliyatı” adlı
yazısındaki hikâyede hastanın gözünü
atmaca alıp kaçınca hastaya hangi
hayvandan çıkarılan göz takılır?

A

A)
B)
C)
D)
E)

Keçi
İnek
At
Eşek
Köpek

50. “Camilerin Etrafında” adlı yazısında yazar
hangi ülkeden ülkemize göçüp şehir ve
caddelerdeki
yaşayıştan
memnun
olmadıkları için camilerin etrafında
kümelenen göçmenlerden bahsediyor?

47. “İki Tarafı da Keskin Kılıç” adlı yazısında
aşağıdakilerden
hangisi
yazarın
bahsettiği zulüm gören ülkelerden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Mossad-İsrail
BND-Almanya
MI6-İngiltere
CIA-ABD
MİT-Türkiye

A)
B)
C)
D)
E)

Filistin
Afganistan
İsrail
Türkistan
Polonya
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Filistin
Irak
Suriye
Çeçenistan
Afganistan

53. Asıl adı Bangsmoro olan, Müslümanların
çoğunlukta olduğu kısmına Moro
denilen ve bugünkü adını İspanya Kralı
II. Filip’e izafeten alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

51. İnsan dostlarıyla konuşmaya başladığı
zaman kendini yoklamalı ve sormalı:
“Neden bahsediyoruz, bunların dünyaya ve
ahirete bir yararı var mı? O zaman frene
basmalı. Hafifçe toslamak ve neşeli havayı
dağıtmak pahasına ve sözü bilerek,
isteyerek yararlı bir mecraya akıtmalı. Bir
ayet, bir hadis, bir ibadet hatırlanmalı ve
başkalarına da hatırlatılmalı. Ta ki zaman
öldürmek yerine zamanı diriltmek, onu en
olumlu biçimde kullanmak bir alışkanlık
haline
gelsin.
Büyüklerin
birçok
nasihatlerinde şöyle anlatılır: “Diline hakim
ol, malayani konuşma.” (KONUŞMAK VE
ZANLAR)

A)
B)
C)
D)
E)

Filipinler
Hama
Filistin
Myanmar
Bangladeş

Aşağıdakilerden hangisi metindeki altı çizili
söz grubu ile anlatılmak istenen hâllerden
biri değildir?
A) Dost
sohbetlerinde
o
an
orada
bulunmayanlar
hakkında
olumsuz
konuşmak.
B) Görev ve sorumluluklarımızı ihmal edecek
kadar görev sorumluluklarımız dışındaki
işleri konuşmak.
C) Yayılması ve duyulması toplumsal ahlakı
olumsuz etkileyecek şeyleri konuşmak.
D) Argo, sövgü ve müstehcenlik içeren
sözlerle şakalaşmak gülüp eğlenmek.
E) Eşlerin arasını bulurken olmamış şeyleri
olmuş gibi anlatmak.

A

“Gerçek Çehreleri” başlıklı yazıdan alınan bu
örnekler hangi olay sırasından Batılı
ülkelerin Türkiye’ye uyguladığı ikiyüzlü
tutumu göstermek için verilmiştir?

52. “Türkistan Nasıl Düştü?” adlı yazısında
yazar “Türkistan’a zulmeden” olarak
bahsettiği kızıl diye tabir ettiği ülkeler
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

54. Araziye çıkıldığında karavana kaynatmaya
yarayan sahra ocakları, kısa zaman sonra,
sık sık değiştirilmesi gereken küçük bir
parçası gelmediği için âtıl kaldı.
Potinlerin su çekmesini önlemek üzere
NATO ülkeleri malzeme imali ve dağıtımı
çerçevesi içinde gönderilecek bir tür yağ
sürülmektedir. O kış gelmeyen bu yağlar
sebebiyle potinler hep su çekti.

A)
B)
C)
D)
E)

Kuzey Kore-Çin
Rusya-Çin
Rusya-Kuzey Kore
ABD-Almanya
İngiltere-ABD
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Kore Savaşı
Kurtuluş Savaşı
12 Eylül Darbesi
Kıbrıs Barış Harekâtı
Muavenet gemimizin vurulması

56. Maraş’ta düşmana ilk kurşunu sıkan
Sütçü İmam’ın mesleği aşağıdakilerden
hangisidir?

55. Mukaddes belde renk, dil, milliyet ayrımı
yoktur. Orada ihrama girilir ve bütün zahiri
özelliklerden arınılır. O beyaz örtünün
içinde asalet, zenginlik, fakirlik, renk,
milliyet ve unvan kaybolur. Orada sadece
tek bir özellik ayakta kalacaktır: İnsanların
Müslümanlığı. Böylesine belirsiz, böylesine,
böylesine aynı beyaz içinde kaybolmuş,
ününden,
unvanından,
milliyetinden
soyunmuş. Hah işte bundan sonra
Müslüman’a bir ceht, bir gayret düşüyor.
Onları bir bakmaya belli olamayanları
tanımak, onlarla dost olmak, onlarla
bölgelerinin
ve
bütün
dünya
Müslümanlarının meselelerini konuşmak,
dertleşmek. (MAKSAT AYNILAŞMAK VE
KAYNAŞMAK AMA…)

A)
B)
C)
D)
E)

Metne göre Hac ibadetinin asıl amacı nedir?
A) Dilimiz, rengimiz gibi elimizde olmayan
farklılıkların bize bir üstünlük sağlamadığını
anlamak.
B) Fakir insanları hor görmeyip onların da
kardeşimiz olduğunu bilmek.
C) İnsanlara unvanlarına, bulundukları ve
mevki ve makamdan dolayı değer
verilmeyeceğini öğrenmek.
D) Müslümanları
bir
araya
getirerek
tanışmalarını sorunlarını, dertlerini konuşup
paylaşmalarını sağlamak.
E) Müslümanların yoksul insanlara yardım
etmelerini kolaylaştırmak.

A

Müftü
Müderris
Müezzin
İmam
Eytam Müdürü

57. Hizmetlerini seve seve içinden çıktığı
topluma vermeleri gereken binlerce doktor,
Amerika ve Avrupa ülkelerinde kendi
dininden,
medeniyetinden
olmayan
insanlara hizmet veriyor. Karşılığında
Türkiye’yle kıyaslanmayacak kadar çok
para alıyor,
refah içinde yaşıyor,
kazandıkları para ile vicdanlarının seslerini
çoktan bastırmış bulunuyorlar. Binlerce
mühendis, öğretim görevlisi vesaire
elemanlar dışarda. Eline fırsat geçse,
dışarıda imkân bulabilse, dışarıdan talep
olsa gidip oralarda çalışmayı bilinçli şekilde
reddedeceklerin yüzdesi nedir acaba? (KİM
İSTİHDAM EDİYORSA O KAZANIYOR)
Metinde yerilen davranışları gösteren
insanlar asıl aşağıdakilerden hangisiyle
suçlanıyor?
A)
B)
C)
D)
E)
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Meslek ahlakından yoksun olmakla
Para ve refaha düşkünlükle
Vicdan sahibi olmamakla
Mesleklerinde yetersiz olmakla
Millî bilinç eksikliğiyle

58. Yazları gidilen yaylaları, bağları özlüyorum.
Oradan yaz sonu çuval çuval indirilen kışlık
kuruyemişleri özlüyorum. Yazdan her şeyin
kurusunun hazırlanmasını ve bütün
bunların çok ucuza mal olmasını
özlüyorum. Bunun için konserveden nefret
ediyorum. (MODERN ZAMANLAR)

59. Büyük gelişme gösteren ve coğrafi sınır
mefhumunun yıkan kitle iletişim araçları
başlı başına bir kişilik gibi, irade gibi gelişen
teknoloji ve büyük ekonomilerin yaşatılması
zorunluluğu büyük devletleri diğer milletler
üzerinde baskı metotları uygulamaya
zorlamaktadır. (ÇAĞDAŞ KISKAÇ)

Aynı metinden alınan aşağıdaki bölümlerden
hangisi yazarın konserveden nefret etme
sebebini açıklar?

Aşağıdakilerin hangisi bahsedilen büyük
devletlerin baskı kurmak istedikleri yerlerde
uyguladığı yöntemlerden değildir?

A) Çocukluğumda çarşı ekmeği lükstü bizim
için. Haftada bir kere bazı sabahlar kahvaltı
yapılırdı evde ve onun için alınırdı. Bize bu
ekmek kurabiye gibi gelirdi…
B) Elbette şu anda Anadolu’nun köylerinde bu
adet, bu tasarruf sürüp gidiyor. Bizse
ekmekleri küçültmeye ambalajlamaya onu
yeni
maliyetlerle
pahalılaştırmaya
çalışıyoruz.
C) Somun yoktu ama ev ekmeği vardı. Bugün
çarşı ekmeğine verilen parayla belki altı ay,
belki de bir sene boyunca ekmek yapmak,
doya doya yemek mümkün…
D) Evlerde kuyular vardı, sürekli sular vardı.
Onların altına konan derin siniler, üstüne
kapatılmış bakır kaplar vardı. Yiyecekler
kuyuda haftalarca bozulmadan durabilirdi…
E) Annemin yaptığı ev ekmeklerinin hayaliyle
yaşıyorum. Ekmek tablasında en az bir
aylık stok hâlinde bekleyen, katlanan içine
peynir, dolma pilav, her türlü yiyecek
konabilen o ev ekmeğini özlüyorum…

A) Uzmanlar aracılığıyla baskı kurmak
istedikleri yerlerde sosyolojik ve psikolojik
araştırmalar yapmak.
B) Homojen bir toplumsal yapının bulunmadığı
yerlerde birbirine şiddetle muhalefet eden
gruplar oluşturmak.
C) İç savaşa hazır ortamları yaratmak ve
gerekirse iç savaş çıkarmak.
D) Batı’ya doktora ve mastır için gitmiş
öğrencileri onlara sezdirmeksizin kendi
amaçları doğrultusunda çalıştırmak.
E) Bu tür ülkelerdeki bilimsel gelişmeleri
kayıtsız, şartsız maddi olarak desteklemek.

A

60. Cahit Zarifoğlu’nun o zaman güncel bir
konu olduğu için peş peşe dört yazıyla
konu aldığı Asi Nehri vadisinde nehrin
iki yakasına yerleşmiş, ruhen ve madden
sıcakladığından dolayı ..… ismini almış
ve günümüzde de yaşanan zulüm ve
olaylarla gündemde olan Suriye şehri
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
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Halep
Humus
Gazze
Hama
Telafer

63. 20. yüzyılın başlarında komşu Hristiyan
ülkelerden
Almanya’ya
gelen
ve
Almanya’nın
sanayi
devrimini
gerçekleştiren yüz binlerce insan bugün
artık kendi milliyetlerini unutmuş olarak
Alman
toplumu
içinde
kaybolmuş
bulunuyor. İşte bu örnekten hareket ederek
diğer yabancı işçilerin de bir iki nesil sonra
toplum içerisinde eriyip gideceklerini
hesaplıyorlardı… Fakat Türklerin pek az bir
bölümü Almanya’nın sunduğu tatlı serbest
hayata kapılarak Almanlarla özdeşleşti….
(ALMANYA’DA YENİ CEPHE)

61. I-Uyumlu bir toplum farklı inanıştaki yığınları
barışık olarak bir arada tutmanın yolları
aranarak değil toplumu tek inanış etrafında
birleştirmekle sağlanır.
II-Eğer eğitim ailede atadan görerek devam
ediyor da okulda ve cemiyette devam
etmiyorsa bugün olduğu gibi iş hayatından
aile münasebetlerine, hayat görüşlerinden
ekonomiye kadar her alanda karışıklık
hüküm sürer.
“Reaksiyonun Çocuktaki Temelleri” başlıklı
metinden alınan bu cümlelerde “toplum” ve
“eğitim” kavramlarıyla ilgili hangi ilkeler
vurgulanmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu metnin
genel akışıyla çelişir?

Dil birliği- Aşamalılık
Vatan birliği-Süreklilik
Ülkü birliği-Tutarlılık
Kültür birliği- Bilimsellik
Soy birliği- Tutarlılık

A

62. …….…
için kısa sürelerde iki kere
Almanya’da
bulundum.
Pansiyonlarda
kaldım. Almanların ev ve aile ilişkilerini
yakından gördüm. Hemen her sınıftan
Alman arkadaşlarım oldu. Gençlerini,
ihtiyarlarını tanıdım.
İki ay süreyle iki kez gittiği Almanya ile ilgili
düşüncelerini kaleme alan Cahit Zarifoğlu
hangi vesileyle Almanya’ya gitmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

Yüksek lisans
Doktora tezi
Dil kursu
Muhabirlik
İş görüşmesi
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A) Büyük bir çoğunluğunun bilakis kendi
benliklerine daha sıkı bir şekilde sarıldıkları
görüldü.
B) Oradaki Türkler arsında yozlaşma ne
seviyede olursa olsun bu Almanların istediği
seviyeye hiçbir zaman çıkmamıştır.
C) Gerçekten hızlı bir artış gösteren, doğum
oranı itibariyle zengin bu insanlar gittikçe
çoğalıyorlardı ama Almanlar bu çoğalmanın
kendi yararlarına olmadığını anladılar.
D) Almanlar, Hristiyanlaşmayan Almanlaşmayan Müslüman Türklerin çoğalarak ve
birlik
içinde
yaşayarak
onları
fethetmelerinden korktular.
E) Bugün ekmek endişeleriyle muhtaçlığı ve
himayeyi peşinen kabul ederek gidenler bir
on yıl, yirmi yıl, otuz yıl içinde asli
özelliklerini tedricen kaybedecekler.

65. Muhammet bu defa yalnız değil. Yanında üç
kişiyle gelmiş. Bunlardan biri sözünü ettiğim
dev. Elleri nasırlı. Adı İdris. Diğeri sakallı
orta boylu, ışıl ışıl yüzlü adı -tabi yeni adıAbdurrahman. Bir diğeri henüz iman
etmemiş ama Muhammet’in anlatışı ile
etmek üzere olan Mikail, elinde Kur’an-ı
Kerim’in Almancası boyuna okuyor.
… İdris’e sordu:
-Herhâlde İncil’i de okudun?
-Evet, okudum.
-İncil de edebiyat yönü olan bir kitap.
Hangisi daha etkileyici?
-Kur’an.

64. Eğer bir baba iseniz bu akşam özel olarak
evinize çocuklarınızla ilgilenmek üzere
gitmenizi rica ediyorum. Onların yüzlerine
dikkatle bakın: Neler biliyorlar, sorular
sorarak bir deneyin. Sizden neler
bekliyorlar, öğrenmeye çalışın. Onlarla
biraz konuşursanız. İsteklerinin sakız,
çikolata gibi şeylerden ibaret olmadığını,
sizden kişiliklerinin tekâmülü için sevgi,
dikkat ve istikrarlı bir otorite istediklerini
göreceksiniz. (BABALAR ERKENDEN
EVE)
Metne
göre
aşağıdakilerden
hangisi
babalardan istenen davranışlardan biri
olmaz?
A) Çok önemli bir durum söz konusu değilse
akşamları eve vaktinde gelmek.
B) Eve gelirken sevecekleri şeyler alarak
çocukların sevgisini kazanmaya çalışmak.
C) Onlarla konuşarak beklentilerinin neler
olduğunu anlamaya çalışmak.
D) Çocukların disiplinli yetişmesi için konulan
kurallarda tutarlı olmak.
E) Çocukların
hayatını
şekillendirecek
kararları alırken onların görüşlerini de
dikkate almak.

“Bir Müslümanın Türkiye İzlenimleri” başlıklı
yazıdan alınan bu bölümde İdris’le bu
diyaloğu sürdüren ünlü hikâye ve deneme
yazarımız aşağıdakilerin hangisidir?

A

A)
B)
C)
D)
E)

Erdem Beyazıt
Nuri Pakdil
İsmet Özel
Sezai Karakoç
Rasim Özdenören

66-100 arasındaki sorular “PUSLU
KITALAR ATLASI” adlı kitaba ait
sorulardır.

66. Aşağıdakilerden hangisi Arap İhsan’ın
kolundaki dövme ifadelerinden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
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ah minelmevt
ah minelaşk
aşk-ı memnu
ah mineldüş
aşk-ı sevda

70. Koynunda bulundurduğu için Arap
İhsan’ı ölümden kurtaran ve Frenk
lisanına
vâkıf
Kubelik’e
tercüme
ettirilmek istenen kitabın adı nedir?

67. Arap İhsan’ın Magrip’e yaptığı bir
baskında esir aldığı ve onun heybetine
gölge düşürür nitelikte olan 7 yaşındaki
çocuğun adı nedir?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Kubelik
Genç Osman
Alibaz
Bünyamin
Dertli

71. Uzun İhsan
kapılmıştır?

68. Alibaz, yatağanla yaptığı gösteriden
sonra hangi kahraman olarak anılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)

Zaloğlu Rüstem
Cemşid
Tahmuras
İskender
Efrasiyab

69. “Girdbad” adlı kasabada,
insanlara uğur getirdiğine
mermer bloğun adı nedir?
A)
B)
C)
D)
E)

Zagon Üzerine Düşünme
Zagon
Zagon Denemeleri
Zagon Üzerine Öttürme
Zagonu Kuvvetli

A

A)
B)
C)
D)
E)

Efendi

hangi

sevdaya

Dünyayı gezme
Dünya haritası yapma
Kitap yazma
Sultan olma
Baba olma

72. Alibaz adlı esir çocuk, Uzun İhsan
Efendi’yi gördükten sonra kendisinin
hangi eylemi gerçekleştiremediğini ve
üzüldüğünü hatırlamıştır?

özellikle
inanılan

Adak taşı
Dilek taşı
Şans taşı
Uğur taşı
Pişmanlık taşı

A)
B)
C)
D)
E)
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Özgürlüğüne kavuşmak
Ülkesine dönmek
Sevdiklerine kavuşmak
Saygıdeğer bir insan olmak
Rüya görmek

76. Şehrin uykuda olduğu anda bile
saraydaki odada yüz altmış yıldır
aralıksız okunmakta olan kitabın adı
nedir?

73. Alibaz adlı esir çocuk hangi millettendir?
A)
B)
C)
D)
E)

Kıpti
Acem
Tatar
Arnavut
Sırp

A)
B)
C)
D)
E)

Mesnevi
Binbir Gece Masalları
Kur’an-ı Kerim
Seyahatname
Battalname

74. Aşağıdakilerden hangisi kıraathanelerde
kahramanlık
hikâyeleri
okuyan
taşmektep hocalarının özelliklerinden
biri değildir?
A)
B)
C)
D)

Sesleri gürdür.
Bir hecede takılıp kekelemezler.
Yazıyı sökmede yeteneklidirler.
Okurken
verdikleri
aralarla
kahve
müdavimlerinin
heyecanlarını
doruğa
ulaştırabilirler.
E) Kahve ahalisinin heyecanlarının doruğa
ulaşmasına engel olurlar.

75. Bünyamin evlerine
hangi ismi takar?
A)
B)
C)
D)
E)

aldığı

77. Kıraat derecesindeki çocukların yangın
yeri olan arsada kurdukları çadırın
sancağının üzerinde hangi iz vardır?

A

A)
B)
C)
D)
E)

Mavi bir kuş
Kırmızı bir el
Güneş
Yıldız
Kartal

78. Ebrehe’nin
teşkilatta
okuduğu,
etkilendiği kitap ve bölüm aşağıdaki
seçeneklerden
hangisinde
doğru
verilmiştir?

maymuna

Müşteri
Yolcu
Esnaf
Satıcı
Oyuncu

A)
B)
C)
D)
E)
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Poetika -Tragedya
Poetika -Komedya
Fizik - Yer Çekimi
Fizik - Zaman
Metafizik - Saf Fiil Olarak Tanrı

82. Uzun İhsan Efendi’nin kendisine keşif
için bulduğu yol aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

79. Kubelik’e fırlatılan ve bu fırlatmayla
beraber Kubelik’in meslek değiştirmesine sebep olan araç aşağıdaki
seçeneklerin
hangisinde
doğru
verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Kerpeten
Çekiç
Makas
Maşa
Pense

83. “Elkimya, tabiattaki yedi cisim, yaratılmamış olan, boşluğa tapanlar, hız,
sonsuzluk, madde” gibi kavram ve felsefi
terimler hangi karakterler arasındaki
diyalogda geçmektedir?

80. Bacağından vurulan casus Zülfiyar,
Paşa’ya vermesi için Bünyamin’e ne
fırlatır?
A)
B)
C)
D)
E)

Elmas
Altın
Kese
Mıknatıslı para
Kitap

81. Yakalanmamak için kaleden
Bünyamin’in akıbeti ne olur?

İstihareye ve rüyaya yatmak
Uzun yolculuklara çıkmak
Denizaşırı yolculuk yapmak
Coğrafya kitapları okumak
Müneccimlere danışmak

A

A)
B)
C)
D)
E)

Ebrehe -Bünyamin
Ebrehe-Hınzıryedi
Bünyamin-Uzun İhsan Efendi
Zülfiyar-Hınzıryedi
Gazanfer-Zülfiyar

84. Puslu Kıtalar Atlası adlı kitabın “Yeraltı”
bölümünde
dünyadaki
en
büyük
mutluluğun ne olduğu ifade edilir?

kaçan

A) Yara almadan kurtulmayı başarır.
B) Bir kolu kesilir.
C) Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet
eder.
D) Bacağından vurulur.
E) Demir halkalardan örülü zırh, yüzüne
yapışır ve yüzü paramparça olur.

A)
B)
C)
D)
E)
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Sevmek
Bu dünyanın şahidi olmak
Yuva kurmak
Okumak
Çalışmak

88. Kubelik, kadavrada kulak içinde bulduğu
kemiğe ne ad vermiştir?

85. Puslu Kıtalar Atlası adlı kitapta geçen “el
kazana sen yiyesin” duası kime ait bir
duadır?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Hırsıza
Anneye
Dilenciye
Babaya
Geline

86. Kubelik, satın aldığı yüzüğü hangi nesne
veya motifle süslemiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

Ejderha motifi
Tavus kuşu motifi
Ceylan motifi
Mumcubaşı’nın köpek dişi
Çift başlı kartal

Bünyamin
Vardapet
Hınzıryedi
Venedik Balyosu
Ebrehe

89. Alibaz, dilencilerden neden nefret eder?

A

87. Utarid, çırağı Bünyamin’den sadaka
isteği yazılı kâğıtları ne yapmasını ister?

A) Çetesinden bir çocuğu yakalayıp sakat
bıraktıklarından
B) Kendisini yakalamalarından korktuğundan
C) Dilencilerle iyi iletişim kuramadığından
D) Dilencilerin kendisinden daha çok paraya
sahip olmasından
E) Arkadaşını öldürdüklerinden

90. Aşağıdakilerden hangisi Alibaz’ın dilencilere uyguladığı en büyük eziyettir?

A) Bu
kâğıtları
evlerin
duvarlarına
yapıştırmasını
B) Camide namaz kılıp secde eden insanların
başını koyduğu yere bunlardan bırakmasını
C) Bir yerde oturup önünde bu kâğıtları
sergilemesini
D) Kapı kapı dolaşıp insanlara onları
göstermesini
E) Etraftaki çocuklara bu kâğıtlardan verip
onları evlerine götürmelerini

A)
B)
C)
D)

Âmâ olanlara çelme takmak
İnmelilerin koltuk değneklerini kırmak
Kambur olanları kementle bağlamak
Topladıkları paraların bir kısmını zorla
almak
E) Özenle büyütüp ağarttıkları sakallarını
yakmak
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91. Girdbad kasabasındaki kumarbazlar,
aksakallı bir pîrin bedduası sonucu
kaybolan talihlerini döndürmek için bazı
yollara
başvurur.
Aşağıdakilerden
hangisi bu yollardan biri değildir?

A

B

C

A) Bir hekim çağırıp bütün kasaba nüfusunun
ayak kontrolünü yaptırma
B) Yakaladıkları iki düztabanı taşa tutarak
kovma
C) Sokakta ve damlarda gezen kara kedileri
öldürme
D) Havai fişekler atma
E) Girdbad’da on üç kişinin bir araya gelmesini
sağlama

I.Şekil
A

B

C
II.Şekil

A

B

C

A

III.Şekil

93. Yukarıda verilen şekillerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

92. Gazanfer’in batakhanesindeki kumarbazların yüzlerinde neden bir sevinç ya
da hayal kırıklığı ifadesi yoktur?

A) I. Şekil’de akrep A noktasından B noktasına
hareket etmektedir.
B) II. Şekil’de akrep A, B ve C noktalarında
sıfıra eşit zamanda olur ve saat durur.
C) II. Şekil’de sonsuz hız var olduğundan
hareket yoktur.
D) III. Şekil’de akrep yüksek hızla hareket
ettiğinden karşı hareket vardır.
E) II. Şekil’de hareket vardır.

A) Artık oyun oynamayı bıraktıklarından
B) Zar
yuvarlamada
çok
usta
olup
kalplerindeki ve kafalarındaki son duygu
kırıntıları silindiğinden
C) Başlarındaki kişilerden korktuklarından
D) Oyun oynarken çok hile yaptıklarından
E) Şanssız olduklarını düşündüklerinden

19

97. Farklı taş mekteplerde okuyan talebeler,
hangi ifadelerle kendi aralarında cenge
başlardı?

94. Bünyamin, Büyük Efendi Ebrehe’ye
verdiği cevapta “bilgi”yi nerede aradığını
belirtir?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Medresede
Viranelerde
Kitapta
Dünyada
Evinde

Ayin
Cumhur
İlahi
Gülşeni
Gülbank

95. Bilge demkeşin anlattığı “Mutsuz
Çocuk” hikâyesindeki çocuk karakter
neden mutsuzdur?
A)
B)
C)
D)
E)

Sakat olduğundan
Annesi olmadığından
Derslerinde başarılı bir çocuk olmadığından
Konuşamadığından
Düş kurması yasaklandığından

A

98. Frenk Casusu, yanına çırak olarak
alacağı kişinin hangi hesaplamayı doğru
yapmasını beklemektedir?
A) Kıyamet gününü hesaplamasını
B) 3,14
sayısını
666
haneye
kadar
hesaplamasını
C) Dilencilerin getirdikleri parayı doğru
hesaplamasını
D) 666 sayısını 3 haneye kadar hesaplamasını
E) Ebcet hesaplamalarını doğru yapmasını

96. Hayatı boyunca hiç uyku uyumamış
Alibaz, en sonunda hangi kuşun
yuvasında uykuya dalar?
A)
B)
C)
D)
E)

Ördek
Leylek
Turna
Karga
Kartal
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99. Ayın on dördünde Bünyamin’in toprağı
kazarken karşılaştığı şey aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Test bitti.
Lütfen cevaplarınızı kontrol ediniz
ve
cevap
kâğıdına
kodlamayı
unutmayınız.

Tilki kuyruğu
Kertenkele kafası
Ziynet eşyası
Tılsımlı yüzük
Ayna

100. Büyük Efendi Ebrehe’nin ölmeden
önceki son arzusu nedir?
A)
B)
C)
D)
E)

Mirasını hayır kurumuna bağışlamak
Arkadaşlarıyla görüşmek
Bünyamin’le tek başına konuşmak
Güzel bir yemek yemek
Bir şehre seyahat etmek

A
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Hepinize başarılar dileriz.
(Sınav görevlisi başlama ve bitiş saatini tahtaya
yazacaktır.)
10.00- 12.00

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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LİSE SEVİYESİ – 12 KASIM 2017

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.

A KİTAPÇIĞI

SINAV BAŞLAMADAN AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ

