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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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8. SINIF SINAV SORULARI

1-30 arasındaki sorular “FATİH’İN
İSTANBUL RÜYASI” adlı kitaba ait
sorulardır.

4. İlk İstanbul kuşatmasında şehit olan
ve Peygamberimizin de sancaktarı
olan sahabe kimdir?
A) Ebu Şeybe el Hudri
B) Cafer ül Tayyar
C) Talha bin Ubeydullah
D) Ebu Eyyübel Ensari

1. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u
fethettiği zaman şehrin durumu
nasıldı?
A) köhne ve haraptı
B) herkes mutluydu
C) gelişmiş ve düzenliydi
D) yaşamak için çok güzel bir şehirdi

5. Grandük Notaras’ın sözünde boş
kalan yere hangisi getirilmelidir?
“Bizans’ta kardinal kavuğu
görmektense Osmanlı …………
görmeyi yeğleriz.”

2. Osmanlı Devleti’nde İstanbul’u ilk
kuşatan padişah kimdir?

A) sarığı
B) bayrağı
C) kılıcı
D) askeri

A) Orhan Gazi
B) I. Murat
C) I. Bayezit
D) I. Mehmet

3. Müslüman Ordularının ilk İstanbul
kuşatması kimin zamanında
olmuştur?

6. Peygamber efendimiz İstanbul ile
ilgili hadisini ne zaman söylemiştir?
A) Mekke’nin fethinde
B) Mute savaşında
C) Suriye’nin fethinde
D) Tebük seferinde

A) Hz Ebu Bekir
B) Hz Ömer
C) Hz Osman
D) Hz Ali

1

10. İstanbul’un fethi için yapılan kuşatma
kaç gün sürmüştür?

7. Şiir yazmaktan hoşlanan II.Mehmet’in
mahlası (şiir yazarken kullandığı
takma adı) nedir?

A) 50
B) 54
C) 60
D) 64

A) Lemi
B) Gürani
C) Avni
D) Hüdai

11. Ayasofya’nın camiye çevrilmesinden
sonra ilk cuma namazını kim
kıldırıyor?

8. II. Mehmet kıyafet değiştirerek
Edirne çarşısında gezmeye çıkar.
Dükkânın birinden un alır. Pirinç de
almak isteyince dükkân sahibi
satmaz. Bunun nedeni nedir?

A) Molla Gürani
B) Ali Neccar
C) Akşemseddin
D) Fatih Sultan Mehmet

A) pirinç satmadığı için
B) pirinci kötü olduğu için
C) diğer dükkânın pirinci daha iyi olduğu
için
D) kendi siftah ettiği komşusunun da siftah
etmesi için

9. Savaşta surlara ilk bayrağı dikerken
şehit olan askerimiz kimdir?

12. Fatih kanunnamesinde yer alan
kanuna göre boşluğa hangisi
getirilmelidir?
“Ormanlarımdan bir dal kesenin ……….
keserim.”

A) Ulubatlı Hasan
B) Ulubatlı Hüseyin
C) Ulubatlı Ahmet
D) Ulubatlı Mehmet

A) elini
B) ayağını
C) kolunu
D) başını
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16. Yaptırdığı Fatih Camisi Külliyesinden
bir oda satın almak isteyen Fatih
Sultan Mehmet’in isteğini
medresenin bilim kurulu reddediyor.
Bunun üzerine Fatih ne yapıyor?

13. Aşağıdakilerden hangisi Fatih
Külliyesinde ders veren hocalardan
birisi değildir?
A) İbni Sina
B) Ali Kuşçu
C) Molla Fenari
D) Hoca Çelebi

A) Sınava girip öğrenci olmaya hak
kazanıyor.
B) Kendisini Hoca olarak kabul ettiriyor.
C) Kurul üyelerinin görevlerine son veriyor.
D) Bu isteğinden vaz geçtiğini bildiriyor.

17. Fatih sultan Mehmet’in ziyaret etmek
istemesine rağmen onu kabul
etmeyip, “Ona olan sevgim o kadar
fazla ki korkarım padişahlığı bırakıp
derviş olur.” diyen kişi kimdir?

14. Fatih Sultan Mehmet’in portresini
çizen ressam kimdir?
A) Mikelanjelo
B) Amirutzes
C) Gentile Bellini
D) Georgios Zapezuntios

A) Molla Gürani
B) Ebul Vefa
C) Emir Sultan
D) Molla Fenari

15. Papaya Fatih sultan Mehmet’in ölüm
haberini gönderen habercinin
sözündeki boşluğa hangisi
gelmelidir?
“ Büyük……………. öldü.”

18. Rumeli Hisarının yapılması için
Bizans imparatorunu ikna etmek için
çok uğraşılır ve imparator hangi
hayvanın postundan büyük olmaz ise
yapabileceklerini söyler?

A) hakan
B) kartal
C) sultan
D) şahin

A) koyun
B) buzağı
C) sığır
D) boğa
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22. Sultan Mehmet’in eğitim hayatı ile
ilgili bilgiler verilmiştir. Bunlardan
hangisi yanlıştır?

19. “Fatih’in İstanbul Rüyası” adlı eseri bir
cümle ile özetleseydik hangisi buna
uygun cümle olurdu?

A) En başarılı öğretmenlerden ders
almıştır.
B) Hem dini hem de fenni alanlarda
yetiştirilmiştir.
C) Soru sorduğu için cezalandırılmıştır.
D) Latince, Rumca ve İtalyanca’yı
konuşup yazabilmektedir

A) Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u bir
gece rüyasında görmesi
B) İstanbul ile ilgili peygamberimizin duası
C) Fatih Sultan Mehmet’in pes etmeden
büyük hedefler koyarak İstanbul’u
alması
D) Padişahların İstanbul ile ilgili
düşünceleri

20. Okuduğunuz kitaba göre
aşağıdakilerden hangisi İstanbul için
söylenemez?

23. Sultan Mehmet’in şiirlerini içeren
divanı günümüzde nerede
bulunmaktadır?

A) İstanbul kıyılarında ilk yerleşim,
milattan yedi yüzyıl önce başlamıştı.
B) İstanbul’un bilinen tarihi 2.700 yıldır.
C) İstanbul büyük uygarlıkların
kuruluşlarını görmüştür.
D) İstanbul konumu sebebiyle savunması
güç bir şehirdir.

A) Ankara – Osmanlı Sarayı
B) İstanbul – Millet Kütüphanesi
C) İstanbul- Saray Kütüphanesi
D) Ankara – Devlet Kütüphanesi

24. İstanbul fethi için padişahlar boğazda
kaleler yaptırmıştır. Aşağıdaki
padişah ve kale eşleştirmesinden
hangisi doğrudur?

21. Sultan Mehmet’in bakımı içim
Osmanlı sarayında kim
görevlendirilmiştir?

A) Anadolu Hisarı – Fatih Sultan Mehmet
B) Rumeli Hisarı- Fatih Sultan Mehmet
C) Anadolu Hisarı- II. Murat
D) Rumeli Hisarı- Yıldırım Bayezit

A) Nine Hatun
B) Şehnaz Hatun
C) Daya Hatun
D) Halime Hatun
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28. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan
Mehmet’in kardeşlerinden biri
değildir?

25. Kitaba göre Müslüman Türklerin
yüzyıllar boyunca İstanbul’a kuşatma
düzenlemesinin sebebi nedir?
A) İstanbul’un jeopolotik konumu
B) İstanbul’daki kültür mirası
C) İstanbul ile ilgili anlatılan efsaneler
D) İstanbul’u fetheden liderin Allah
tarafından takdir edileceği inancı

A) Zeynep
B) Ahmet
C) Hasan
D) Fatma

29. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un
fethinde kullanılan topların
özelliklerinden değildir?

26. Yıldırım Bayezit’in Türklerin ilerde
İstanbul’un fethini kolaylaştıran
eylemleri olmuştur. Aşağıdakilerden
hangisi bu eylemlerden değildir?

A) Tunçtan ve granitten yapılıyorlardı.
B) Her biri 600 kg ağırlığındaydı.
C) Topun doldurulması ve patlatılması
uzun sürüyordu.
D) Günde sadece bir kez atılabiliyordu.

A) İstanbul’da cami yaptırması
B) İmparator ile antlaşma yapması
C) İstanbul’da Türk mahallesi kurdurması
D) İstanbul’da Türklerin yargılanacağı bir
mahkeme kurdurması

30. I. Çağ değişmiştir
II. Türk birliği sağlanmıştır
III. İslâm birliği sağlanmıştır
IV. Rönesans hareketi başlamıştır
Yukarıdakilerden hangisi ya da
hangileri fethin sonuçlarındandır?

27. Fatih Sultan Mehmet’in ailesi ile ilgili
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Annesi Kastamonu Beyi’nin kızı Hüma
Hatundur
B) Babası II. Murat’tır.
C) Sekiz kardeşten biridir.
D) Annesinin diğer bir ismi Hatice’dir.

A) I – III
B) II - III
C) I-II-IV
D) I-II-III-IV
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34. Aşağıdakilerden hangisi
kahramanınızın Kızıl Köşke gitme
sebebidir?

31-60 arasındaki sorular “MACERA
PEŞİNDE” adlı kitaba ait sorulardır.

A) Para kazanarak mastır yapabilmek
B) Kızıl Köşkü merak etmesi
C) Gazete için ilginç bir haber bulmak
D) Kızıl Köşkü ele geçirmek
31. Okuduğunuz kitapta kitabın ana
karakteri kimdir?
A) Okuyucu
B) Robotlar
C) Yaşlı sürücü
D) Yazar
35. Kızıl Köşkte yaşayanlar ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Mehmet ağa bahçe işlerinden
sorumludur
B) Zekai Sezer Bey evin sahibidir
C) Gülizar bacı evin hanımıdır
D) Sıla evin kızıdır

32. Minibüs sürücüsü, kahramanımızın
“son durakta” inmek istemesine
neden şaşırıyor?
A) Çok karanlık ve ıssız olduğu için
B) Bu durakta inmenin bir cezası olduğu
için
C) Burada inenlerin bir daha geri
dönemediği için
D) Birkaç satıcı hariç hiç kimsenin burada
inmemesi

36. Okuduğunuz kitabın ana karakteri
için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Üniversitede elektrik bölümünü
bitirmiştir.
B) Yaz tatilinde eğitimi için para kazanmak
zorundadır.
C) Zeki, enerjik ve çalışkandır.
D) Zekai Sezer Bey’in tüm bilimsel
çalışmalarına sahip olup yerine
geçmeyi planlamaktadır.

33. Okuduğunuz kitabın türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anı
B) Hikâye
C) Roman
D) Biyografi
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41. Kahramanımızın seçimleri sonunda
ulaştığı yerlerle ilgili hangisi
yanlıştır?

37. Zekai Sezer Bey’in kahramanımızdan
istediği görev nedir?
A) Kızıl Köşk’ü vahşi hayvanlardan
korumak
B) El yazısı halindeki on iki yıllık bilimsel
çalışmalarını bilgisayara geçmek
C) Sıla’ya özel ders vermek
D) Köşkü yeniden tasarlamak

A) Uzay gemisinin yönetim odası
B) Sığınak
C) Camla kaplı çalışma odası
D) Rengarenk bir bahçe

38. Okuduğunuz kitabın kaç farklı sonu
vardır?
A) 8

B)12

C) 10

42. Zekai Sezer Bey ile ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?

D) 15

A) Elli yaşlarında kız babasıdır
B) Kızıl Köşk’ü yeniden yapılandırmak için
büyük bir proje başlatmıştır
C) TUBİTAK’ta görev yapmış elektronik
profesörüdür
D) Ailesi ile birlikte bir trafik kazası geçirir
ve kızını kaybeder

39. Kahramanımız camı tırmalayan
korkunç suratın neye ait olduğunu
fark ediyor?
A) Kurt köpeği
B) Vahşi köpek
C) Robot kurt köpeği
D) Yaralı bir kadın

43. Aşağıdakilerden hangisi
okuduğunuz kitaptaki sonlardan biri
değildir?
40. Köpeği içeri almayı seçen
kahramanımız köpekle nereye
varıyor?

A) Kahramanımız insansı bir robota
dönüşmüştür
B) Kahramanımız robot kurdun saldırısına
uğruyor
C) Zekai Sezer Bey bir akıl hastanesine
yatırılıyor
D) Zekai Sezer Bey’in bilim notlarını çalan
kahramanımız hapse giriyor

A) Bahçeye
B) Çocukların olduğu sığınağa
C) Zekai Sezer Bey’in gizli odasına
D) Çatıya
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47. Okuduğunuz kitaba göre
kahramanımız başarılı olduğunda
kitap nasıl bir sonla bitmektedir?

44. Zekai Bey bahçesine düşen uzaylı
makinesini yıllarca uzaylıların
almasını engellemiştir. Bu çabasının
sebebi için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

A) Kahramanımız ünlü ve zengin bir bilim
adamı olur
B) Kahramanımız TUBİTAK’ta başarılı bir
profesör olur.
C) Kahramanımız Kızıl Köşk ve robotların
sahibi olur
D) Kahramanımız Zekai Sezer Bey’in kızı
ile evlenir

A) Uzaylıların Dünya’nın stratejik
kaynaklarına ele geçirmek istemesi
B) Uzaylıların Dünya’nın savunma
imkânları ile ilgili bilgileri istemesi
C) Uzaylıların tüm evreni dostça
birleştirmek istemesi
D) Uzaylıların Dünya’ya karşı istila yapmak
istekleri

48. Okuduğunuz kitaba göre
kahramanımız başarısız olduğunda
kitap nasıl bir sonla bitmektedir?

45. Zekai Sezer Bey’in robotlarla ilgili
amacı nedir?
A) Duyan, düşünen, gelişen insan robotlar
oluşturmak
B) Asker robotlar oluşturmak
C) Kendi yerine geçirebileceği robotlar
oluşturmak
D) Uzaylı robotlar ile dünyayı ele geçirmek

A) Kahramanımız hapse girer
B) Zekai Bey uzaylılar tarafından kaçırılır
C) Kahramanımız robot kurtlar tarafından
parçalanır.
D) Kahramanımız robotları yok eder

46. Okuduğunuz kitapta robotlarla ilgili
aşağıdakilerden hangisi
çıkarılamaz?

49. Kahramanımız Kızıl Köşkten
ayrılmaya karar verdiğinde karşısına
neler çıkıyor?

A) Zekai Sezer Bey tarafından koruyucu
robot olarak tasarlanmıştır.
B) Uzaylıların kötü amaçları için köşke
gönderilmiştirler.
C) Kahramanımıza yardım ederek Zekai
Bey’in kötü amaçlarını engellemiştirler.
D) En sonunda kendi kendini imha eden
robotlar üretilmiştir.

A) Vahşi robot kurtlar
B) Eli silahlı adamlar
C) Robot insanlar
D) Uzaylılar
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50. Kahramanımız dost robotu takip
ettiğinde nereye ulaşır?

54. Zekai Sezer Bey’in laboratuvarına
giden gizli asansörün şifresi nedir?

A) Uzay gemisi yönetim odası
B) Sıla’nın odası
C) Köşkün bahçesi
D) Gizli sığınak

A) kızının doğum günü
B) evlenme tarihi
C) kendi doğum tarihi
D) kaza yaptığı tarih

51. Hikâyenin bir bölümüne göre Zekai
Bey ücret çekini verirken verdiği
diğer şey nedir?

55. Hikâyenin bir bölümüne göre Zekai
Sezer Bey laboratuvarında ne
yapıyor?

A) bir anahtar
B) flaş bellek
C) farklı bir defter
D) vasiyetname

A) hayvanlar üzerinde deneyler
B) gizli bilgileri çalıyormuş
C) bilgisayar korsanlığı
D) dünyaya sahip olma deneyleri

52. Hikâyenin bir bölümüne göre
kahramanımız mezun olunca nerde
çalışmaya başlıyor?

56. Hikâyenin bir bölümüne göre
kahramanımızın garajda bulduğu
arabanın sorunu nedir?

A) TÜBİTAK’ın bilgisayar bölümünde
B) TÜBİTAK’ın teknoloji bölümünde
C) TÜBİTAK’ın makine bölümünde
D) TÜBİTAK’ın robot bölümünde

A) yakıtı yoktu
B) aküsü bitmişti
C) motoru bozuktu
D) lastikleri patlaktı

53. Zekai Sezer Bey’in yapmayı
başardığı ilk robot nedir?

57. Zekai Sezer Bey’in gizli işler
yaptığını polise kim ihbar ediyor?

A) kızı
B) karısı
C) köpeği
D) kurt

A) kahramanımız
B) Sıla
C) siyahlı kadın
D) Gülizar Bacı
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61. Peygamber Efendimiz hırkasını kime
miras bırakmıştır?

58. Zekai Sezer Bey’in karşılaştığı ilk
uzaylı hangi çizgi film karakterine
benziyordu?

A) Hz. Ebu Bekir
B) Hz. Ali
C) Eyyüb el Ensari
D) Veysel Karani

A) Pepe
B) Keloğlan
C) Ninja Kaplumbağalar
D) Gargamel

62. Hz. Abbas’a göre iyiliğin
tamamlanabilmesi için
aşağıdakilerden hangisine gerek
yoktur?

59. Kahramanımız robotu nasıl
kapatmayı başarıyor?
A) fişini çekerek
B) elektrik vererek
C) elektro mıknatıs ile
D) televizyon kumandasıyla

A) acele etmek
B) küçük göstermek
C) gizli tutmak
D) iyiliği aile üyelerine yapmak

60. Hikâyenin bir bölümüne göre
kahramanımız TÜBİTAK’taki
çalışmalarından dolayı hangi ödülü
kazanıyor?

63. Lokman Hekimin oğluna verdiği
nasihati tamamlamak için hangi
kelime getirilmelidir?
“ İki şeyi hemen unutacaksın:
Başkasına yaptığın iyilik, başkasının
sana yaptığı ………………. .”

A) Altın şeref madalyası
B) Nobel bilim ödülü
C) Dünya barışı ödülü
D) Bilim dünyası şeref madalyası

A) yardım
B) iyilik
C) düşmanlık
D) kötülük

61-80 arasındaki sorular
“BALIKLARIN DUASI” adlı kitaba ait
sorulardır.
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67. Hadisi Şerifte boş bırakılan yere
uygun olan kelime hangisidir?
“ Bir insan Allah yolunda şehit olsa bile
…………… olursa cennete giremez.”

64. Peygamber efendimizin taşlanarak
yaralanmasına rağmen “ Yarabbi
onlar cahil bilmiyorlar.” diyerek
merhamet gösterdiği olay nerede
yaşanıyor?

A) borçlu
B) alacaklı
C) açgözlü
D) yalancı

A) Taif
B) Mekke
C) Uhud
D) Medine

68. Sıla-ı rahim ne demektir?

65. Medine’de en fazla hurma bahçesi
olan Ebu Talha en güzel hurma
bahçesini seçerek sadaka olarak
kime veriyor?

A) Her vakit namazını camide kılmak.
B) Akrabaları ziyaret etmek.
C) Hayvanlara iyi davranmak.
D) İnsanlara saygılı davranmak.

A) dostlarına
B) akrabalarına
C) muhacirlere
D) ensara

69. Anne ve babalarımızla olan
ilişkilerimizi düzenleyen ayete göre
boş bırakılan yere hangi kelime
getirilmelidir?
“Onlara…….. bile demeyiniz.”

66. Peygamber efendimiz daha peygamber
olmadan önce birisiyle bir yerde
buluşmak için sözleşiyorlar fakat söz
veren kişi verdiği sözü unutuyor.
Aradan …… gün geçince hatırlıyor
verdiği sözü hızlıca oraya gidiyor ve
görüyor ki Peygamber efendimiz hala
orada bekliyor.
Bu olayda belirtilen bekleme süresi
kaç gündür?

A) hayır
B) yok
C) sus
D) of

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
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73. Bir ölüyü diriltmiş gibi bir hayrı
işlemek için hangi güzel davranışı
yapmak gerekir?

70. Peygamber efendimizin mirasçıları
kimlerdir?
A) şehitler
B) alimler
C) yetimler
D) Mekkeliler

A) yol kenarına bir çeşme yaptırmak
B) hırsızlık yapanların yakalanmasını
sağlamak
C) Müslüman kardeşinin ayıbını günahını
örtmek
D) Müslüman kardeşinin bir sıkıntısını
gidermek

74. Boş bırakılan yere getirilmesi
gereken kelime hangisidir?
“Ameller…………… göredir.”

71. Kalbin kararmasına neden olan
günah hangisidir?
A) hırsızlık yapmak
B) ibadetleri terk etmek
C) dedikodu yapmak
D) yalan söylemek

A) niyetlere
B) yapılışına
C) kurallara
D) yerine

75. Hadisi şerifi uygun kelime ile
tamamlayınız.
“Ey Allah’ın kulları
birbirinizle………………… olunuz!”

72. Yalan söylemek çok kötü bir günah
olsa da 3 istisna durumda
söylenmesine izin verilmiştir. Buna
göre hangisi yalan söylenmesine
izin verilen durumlardandır?

A) arkadaş
B) dost
C) kardeş
D) akraba

A) savaş halinde
B) ticaret halinde
C) yolculuk halinde
D) sohbet halinde
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79. Hz. Nuh oğluna verdiği nasihatte onu
neden men eder (yasaklar)?

76. Hadisi şerifte Peygamberimizin
belirttiği “hüzün kuyusu” ne
demektir?

A) iftira
B) yalan
C) kibir
D) şirk koşma

A) cehennemde bir kuyu
B) cehennemde bir bölüm
C) cehennemde bir vadi
D) cehennemde bir nehir

80. Müslümanların ilk defa göç ettikleri
yer neresidir?

77. “Kim cana kıymamış masum bir canı
öldürürse tüm ………………. öldürmüş
gibidir.” Boşluğa hangi kelime
gelmelidir?

A) Medine
B) Taif
C) Mısır
D) Habeşistan

A) insanlığı
B) çocukları
C) kadınları
D) yaşlıları

78. Hedonist insan kime denir?
A) paraya köle olana
B) zevklerine köle olana
C) güce köle olana
D) insanlara köle olana

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

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

zorundadırlar.
Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerini doğru kodlayınız
Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri veya birbirleri ile
konuşmaları; kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak
yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız.
Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını
yıpratmadan temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
Cevap kâğıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız.
Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini
sağlayınız.
Soru kitapçığı üzerinde yapılsa daha optik kâğıda işaretlenmeyen
cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.
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.
Sınav bitiminde, cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
Sınav sırasında cep telefonu, bilgisayar vb. elektronik cihazları
yanınızda bulundurmanız halinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği
şekilde önünüzde bulundurunuz.
Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya
başka adayın sınav evrakını kullanmanız durumunda sınavınız
geçersiz sayılacaktır.
Cevap kâğıdını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

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.
Hepinize başarılar dileriz.
(Sınav görevlisi başlama ve bitiş saatini
tahtaya yazacaktır.)
10.00-11.40
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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8. SINIF- 12 KASIM 2017

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

