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           2018-2019 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 

     KĠTAP OKUMA YARIġMASI 
 

3. SINIF 
 SINAV SORULARI 

 

18 Kasım 2018 Saat: 10.00 
 

 

Adı ve Soyadı : ........................................................... 

Sınıfı : ........................................................... 

 

               SORU SAYISI : 60 

  SINAV SÜRESĠ   : 80 Dakika 
 

 

       

ÖĞRENCĠLERĠN DĠKKATĠNE! 
 

1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz. 

2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinizi doldurunuz. 

3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız. 

4. 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götüreceğinden bilmediğiniz soruları boş bırakınız! 

 

 

 

 

         SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE 
KĠTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKĠ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 

 
 
 

                             Kitap Okuma Yarışması Trabzon Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon BüyükĢehir Belediyesi tarafından yürütülmektedir. 
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3.Geleneksel Kitap Okuma Yarışması 

Trabzon BüyükĢehir Belediyesi 

ve 

Trabzon Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 

 arasında yapılan protokol 
kapsamında Müdürlüğümüzce 

yürütülmektedir.
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1. AĢağıdakilerin hangisi kulüp toplantı 

saatlerinde gerçekleĢen olaylardan biri 

değildir? 

 

A) Okul çok karışık olur 

B) Öğrenciler sürekli yemek yer 

C) Herkes bir yerlere koşturur 

D) Birinci sınıflar hep ağlar 

 

 

 

2. Levent, kulüp seçiminde kulübün adını 

yazarken eliyle niçin kâğıdının üzerini 

kapatıyor? 

 

A) Öğretmeninin kâğıdını görmesini 

istemediği için 

B) Hangi kulübü seçeceğine karar 

veremediği için 

C) Kâmil’in kâğıdını görmesini istemediği 

için 

D) Hayri ile aynı kulübü seçmemek için 

 

 

3. Mert’in “Gezi İnceleme Kulübü” nü 

seçmesinin nedeni aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Abisi Levent’in kulübü olduğu için 

B) Dünya’yı gezmek, uzaklara gitmek için 

C) Seçecek başka kulüp kalmadığı için 

D) Gezi inceleme kulübü ücretsiz olduğu 

için 

 

 

 

 

4. Gezi Ġnceleme Kulübü’nün toplantı 

saatleri ne zamandır? 

 

A) Her ayın ilk çarşambası 

B) Her haftanın son günü 

C) Her ayın son cuması 

D) Her ayın son çarşambası 

 

 

5. Gezi Ġnceleme Kulübü, ilk olarak hangi 

Ģehre gezi düzenlemeye karar verir? 

 

A) İstanbul 

B) Trabzon 

C) Çanakkale 

D) Ankara 

 

 

6. Gezi Ġnceleme Kulübü öğretmeni, 

gezide küçük çocukların kaybolmasını 

engellemek için nasıl bir çözüm yolu 

bulur? 

 

A) Küçükleri geziye götürmez 

B) Küçükleri velileriyle beraber geziye 

götürür 

C) Küçüklere telefon verir 

D) Küçüklerden sorumlu büyük öğrenci 

seçer 

 

 

7. “Mehmet Çavuş Anıtı” nerededir? 

 

A) Cesaret Tepe 

B) Alçıtepe 

C) Fırtına Vadisi 

D) Anafartalar Sırtı 

 

1-15 arasındaki soruları  
“LEVENT ÇANAKKALE’DE”  

adlı kitaba göre cevaplayınız. 

3. SINIF SINAV SORULARI 
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8. Nöbet tuttuğu sırada düĢman 

denizaltısının dürbününü tüfeğiyle 

vurarak denizaltının kayalara 

çarpmasını sağlayan ve tek baĢına 

denizaltındakileri esir alan süper 

kahraman kimdir? 

 

A) Müstecip Onbaşı 

B) Yahya Çavuş 

C) Seyit Onbaşı 

D) Koray Binbaşı 

 

9. Görünce çocukların yüzünde ĢaĢkınlık 

ve hüzün ifadelerine neden olan, 

Çanakkale SavaĢında dört gün içinde 

yirmi bin askerimizin Ģehit olduğu yer 

neresidir? 

 

A) Kerevizdere   

B) Conkbayırı 

C) Kanlısırt 

D) Cesaret Tepe 

 

 

 

10. Gezi sırasında öğrencilerden niçin 

Ģapka takmaları istendi? 

 

A) Hava çok güneşli olduğu için 

B) Şapkasız gezmek yasak olduğu için 

C) Uzaktan fark edilmeleri için 

D) Hava yağmurlu olduğu için  

 

 

 

11. Gruptaki erkekler Ģapka takmaya niçin 

itiraz etti? 

 

A) Şapkalar küçük olduğu için 

B) Şapkalar büyük olduğu için 

C) Şapkalar çirkin olduğu için 

D) Şapkalar kırmızı olduğu için 

12. Levent ve arkadaĢları kulüp gezisinde 

Çanakkale SavaĢı ile ilgili bilgileri nasıl 

öğrendiler? 

 

A) Kitaplardan 

B) Rehberden 

C) Otobüs şoföründen 

D) İnternetten 

 

13. Bulunduğu tepeyi düĢmana karĢı 

korumak için 67 arkadaĢıyla beraber 

3000 kiĢiye karĢı iki gün boyunca 

savaĢan ve sonunda Ģehit olan 

kahramanımız kimdir? 

 

A) Bigalı Mehmet Çavuş 

B) Hafız Halit Bey 

C) Tophaneli Hakkı Bey 

D) Ezineli Yahya Çavuş 

 

14. Çanakkale SavaĢında 275kg’lık 

mermiyi kaldırarak topa 

yerleĢtirdikten sonra “Ocean” adlı 

savaĢ gemisini batıran kahramanımız 

kimdir? 

 

A) Seyit Onbaşı 

B) Yüzbaşı Hakkı Bey 

C) Nezahat Onbaşı 

D) Yahya Çavuş 

 

15.  Çanakkale SavaĢında, 7 Mart’ı 8 

Mart’a bağlayan gecede “Karanlık 

Liman”a döktüğü mayınlarla pek çok 

düĢman gemisini boğazın sularına 

gömen Nusret Mayın Gemisi’nin aslı 

nerededir? 

 

A) Fethiye’de 

B) Gelibolu’da 

C) Tuzla’da 

D) Tarsus’ta 
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16. “Büyük Sır” adlı hikâyede Faruk 

Öğretmenin okuldan ayrılacağını duyan 

öğrenciler öğretmenlerinin gitmesini 

engellemek için türlü yollar denediler.  

AĢağıdakilerden hangisi yapılanlar 

arasında yoktur? 

 

A)  Milli Eğitim Müdürlüğüne e-posta  

atmak 

B)  Öğretmenleri için bir internet sitesi  

açmak 

C)  Okul Müdürünün yanına gitmek 

D)  Bakanlığı telefonla aramak 

 

 

17.  “Büyük Sır” adlı hikâyede Faruk 

öğretmen, dört yıldır birlikte olduğu 

öğrencilerinden niçin ayrılmak 

zorunda kalıyor? 

 

A) Sağlık problemleri olduğu için 

B) Ataması başka bir okula yapıldığı için 

C) Okul yönetimi ile anlaşamadığı için 

D) Okulu kapanacağı için 

 

 

 

 

18.  “İkimiz Bir Gemide” adlı hikâyede 

Ekrem ve Numan’ın ortak hayali 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Yabancı dil öğrenip yurtdışına gitmek 

B) Üniversite okuyup öğretmen olmak 

C) Okulu bitirdikten sonra denizci olmak 

D) Okulu bitirip işadamı olmak 

19. “İkimiz Bir Gemide” adlı hikâyede 

Ekrem ve ailesi aniden mahalleden 

taĢınır fakat aradaki mesafe Numan ile 

arkadaĢlıklarını sürdürmelerine engel 

olmaz. Aradaki mesafeye rağmen 

Ekrem ve Numan iletiĢimlerini nasıl 

sağlarlar? 

 

A) Mektuplaşırlar 

B) İnternetten görüşürler 

C) Telefonla görüşürler 

D) Her ayın son günü buluşurlar 

 

20.  “İkimiz Bir Gemide” adlı hikâyede 

Numan bir sabah tayfaları kontrole 

çıkar ve kontrol esnasında Ekrem’le 

karĢılaĢır. Bu sırada Ekrem ne 

yapmaktadır? 

 

A) Güvertede gazete okumaktadır 

B) Tayfasına emir yağdırmaktadır 

C) Ter içinde güverteyi boyamaktadır 

D) Keyif içinde çayını yudumlamaktadır 

 

21.  “Mırmır Dede” adlı hikâyede Furkan’ın 

mezun olmak ve istediği liseyi 

kazanmak için mutlaka geçmesi 

gerektiği ders hangisidir? 

 

A) Tarih 

B) Matematik 

C) Türkçe 

D) Fen Bilimleri 

 

 

22.  “Mırmır Dede” adlı hikâyede Furkan, 

hasta olan kedisini iyileĢtirmek için ne 

yaptı? 

 

A) Kedisini veterinere götürdü 

B) Kedisini Mırmır Dede’ye götürdü 

C) Kendi kendine iyileşmesini bekledi 

D) Kedisine altı saat arayla süt verdi 

16-30 arasındaki soruları 
“HA GAYRET BAŞARACAKSIN” 

adlı kitaba göre cevaplayınız. 
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23. Mırmır Dede dikkatle onu dinledi ve 

sonra da başka bir konudan bahseder 

gibi sordu: 

-Hikâye sever misin? 
-Çok. 
-Peki okumayı mı, dinlemeyi mi? 
-…………. 

      “Mırmır Dede” adlı hikâyede geçen 
konuĢmada Furkan soruya hangi 
cevabı vermiĢtir? 

 
A) Okumayı 

B) Dinlemeyi 

C) Hem okumayı hem dinlemeyi 

D) Hiçbirini 

 

 

24.  “İnsanın babası, uçsuz bucaksız 

denizlerde hiç durmadan yüzen 

gemilerin kaptanı olunca doğrusu 

havasına denecek olmuyordu. Uğur’un 

babası da tahmin edeceğiniz gibi bir 

kaptandı. Kendi demesine göre 

…………….………. bir kaptandı.” 

“Okula Gitmek Lazım” adlı hikâyede 
boĢ bırakılan yere aĢağıdakilerden 
hangisi gelmelidir? 

 
A) Ortaokul mezunu     

B) Lise mezunu 

C) Üniversite mezunu 

D) Alaylı 

 

 

 

 

25. “Okula Gitmek Lazım” adlı hikâyede 

Uğur’u denizci olmaktan vazgeçiren 

son olay nedir? 

 

A) İstediği ücreti alamaması 

B) Arkadaşlarının onunla dalga geçmesi 

C) Geminin fırtınaya yakalanması 

D) Ders notlarının düşmesi 

26.  “Okuma Sevdası” adlı hikâyede 

Hüseyin merakına yenik düĢüp 

tekerlekli sandalyedeki adama orada 

ne aradığını soruyor. Soru karĢısında 

adamdan aldığı cevap 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Çocuğumu arıyorum 

B) Çocukluğumu arıyorum 

C) Kardeşimi bekliyorum 

D) Müdürü bekliyorum 

 

 

 

 

27. AĢağıdakilerden hangisi “Okuma 

Sevdası” adlı hikâyeden çıkarılamaz? 

 

A) İnsanın okul dışında da okumaya 

ihtiyacı vardır 

B) Okul insanda okuma arzusu oluşturur 

C) Okul okumayan hiçbir şey öğrenemez 

D) Okumanın yaşı olmaz 

 
 
 
 
 
 
28. “Sadık Dede’nin Gizli Hazinesi” adlı 

hikâyede Ali ve babası hafta sonu Sadık 

Dede’nin evine giderler. Ali burada bir an 

olsun gözünü ………………..ayıramaz. 

      Yukarıda boĢ bırakılan yere aĢağıda-
kilerden hangisi getirilmelidir? 

 
A) kitaplardan 

B) avizelerden 

C) tablolardan 

D) oyuncuklardan 
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29. AĢağıdakilerden hangisi  “Sadık 

Dede’nin Gizli Hazinesi” adlı hikâyedeki  

Sadık Dede’nin evinin özelliklerinden 

biri değildir? 

 

A) İki katlı ve ahşaptır. 

B) Cumbası biraz çarpılmış, panjurları 

kararmıştır. 

C) Binayı saran tahtalar yer yer 

dökülmüştür. 

D) Çatısı dört tarafa eğimli ve kiremitle 

örtülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.  “Son Gün, Son Saat” adlı hikâyede Arif 

Öğretmen artık zamanını ne zamandır 

aklında olan kitabı yazmak için 

harcamak istiyordu. “…………………” 

olacaktı kitabının ismi. Otuz iki yılda 

tanıdığı her çocuk bu kitapla yaşayacak, 

onlardan ayrıldığını hiç hissetmeyecekti. 

       Yukarıdaki boĢluğa aĢağıdakilerden 
hangisi gelmelidir? 

 
A) Bir Öğretmenin Hatıra Defteri 

B) Bir Delinin Anı Defteri 

C) Öyle Bir Geçer  Zaman Ki 

D) Otuz İki Yıl ve Bir Öğretmen  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
31. “Oyun” adlı hikâyede “Bir defadan bir 

şey olmaz. Bak bu fırsat kaçmaz. Çok 

eğleneceğiz diyorum sana. İtiraz 

istemem, sen de bizimle geliyorsun.” 

diyerek hangi arkadaĢı Murat’ı 

internet kafeye götürmek istedi? 

 

A) Hasan 

B) Serkan 

C) Sedat 

D) Selim 

 

32. “Oyun” adlı hikâyede, “Yalancı, 

kimseyi  uzun süre kandıramaz, 

söylediği yalanlar kısa sürede ortaya 

çıkar.” 

       Açıklaması verilen atasözü 
hangisidir? 

 
A) Yalancının şahidi şıracıdır 

B) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar 

C) Huylu huyundan vazgeçmez 

D) Haydan gelen huya gider 

 

 

 

 

33. “Futbol Topu” adlı hikâyede, doğum 

gününden sonra Utku’nun arkadaĢları 

ile oynadığı maçın her zamankinden 

daha iyi olmasının sebebi 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Utku’nun ayakkabılarının yeni olması 

B) Utku’nun on yaşına girmesi 

C) Utku’nun yeni formasıyla oynaması 

D) Utku’nun yeni  topunun güzel olması 

31-45 arasındaki soruları  
“SADE DONDURMA”  

adlı kitaba göre cevaplayınız. 
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34. “Futbol Topu” adlı hikâyede, Berkay’ın 

bulduğu futbol topunu 

arkadaĢlarından biri sorarsa Berkay 

nasıl cevap verecekti? 

 

A) Bir arkadaşının hediye ettiğini 

söyleyecekti 

B) Doğum gününde dedesinin aldığını 

söyleyecekti 

C) Ailesinin aldığını söyleyecekti 

D) Yolda bulduğunu söyleyecekti 

 

 

 

 

35. “Futbol Topu” adlı hikâyede, Berkay ve 

babası, Utku’nun gönlünü almak için 

ona  hediye olarak ne almıĢlardı? 

 

A) Forma 

B) Ayakkabı 

C) Top 

D) Tablet 

 

 

 

 

 

36. “Sade Dondurma” adlı hikâyede, 

Özge’nin kaybolan dondurmasını 

Saliha ile Hakan neden almıĢ 

olamazlardı? 

 

A) Dondurmaları çilekli ve kakaolu 

olduğu için 

B) Özge ile dondurma sırasında 

bulundukları için 

C) Beden eğitimi dersinden geç çıktıkları 

için 

D) Dondurma sırasında ön sırada 

bulundukları için 

37. “Sade Dondurma” adlı hikâyede, 

Özge’ye göre aĢağıdakilerden hangisi 

kaybolan dondurmayı Hülya’nın alma 

sebebinin en önemli gerekçesidir? 

 

A) Beden eğitimi dersinden geç çıkması 

B) Dondurma kuyruğunda olmaması 

C) Dondurma alacak parasının olmaması 

D) Beden eğitimi dersinden erken 

çıkması 

 

 

 

38. “Sade Dondurma” adlı hikâyede, 

Özge’nin kaybolan dondurmasını kim 

almıĢtı? 

 

A) Hülya 

B) Şeref amca 

C) Saliha  

D) Hakan 

 

 

 

 

 

 

39. “Sade Dondurma” adlı hikâyede, Hülya, 

arkadaĢı Özge’nin kendisi için almıĢ 

olduğu doğum günü hediyesini kabul 

edemeyeceğini öğretmenine nasıl 

ifade etmiĢtir? 

 

A) Kendisine olan saygısından dolayı 

kabul edemeyeceğini belirtti 

B) Hediye çok pahalı olduğundan dolayı 

kabul edemeyeceğini belirtti 

C) Arkadaşı ile görüşmek istemediğinden 

kabul edemeyeceğini belirtti 

D) Öğretmeninden utandığından kabul 

edemeyeceğini belirtti 
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40. Ben çok büyük bir hata yaparak 

arkadaşım Hülya’yı kanıt olmadan 

dondurmamı almakla suçladım. Ama 

“………………………………………..”. 

Gerçek er geç ortaya çıkıyor. Hepinizin 

huzurunda Hülya’dan özür diliyorum. 

 

“Sade Dondurma” adlı hikâyede, 
Özge’nin ifadesinde noktalı yere 
gelmesi gereken atasözü 
aĢağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Ava giden avlanır 

B) Taş yerinde ağırdır 

C) Güneş balçıkla sıvanmaz 

D) Ağaç yaşken eğilir 

 

 

41. “Futbol Topu” adlı hikâyede,  “Birinin 

malını haksız yere alan kişi bunun 

zararını er geç görür.”  

Berkay’ın babasının açıklamasını 
yaptığı atasözü aĢağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A) Dost kara günde belli olur 

B) Ağlayanın malı gülene hayır etmez 

C) Dünya malı dünyada kalır 

D) Sakla samanı gelir zamanı 

 

 

42. “Sade Dondurma” adlı hikâyede, 

Hülya bunu hak etti. Hırsızlık yapma-

saydı. Bugün sana, yarın bana demişler. 

Özge ağzının payını çok iyi verdi. Ne 

demişler “…………………….......….” 

Hikâyedeki konuĢmada noktalı yere 
gelmesi gereken atasözü hangisidir? 
 
A) Ne ekersen onu biçersin 

B) Can çıkmayınca huy çıkmaz 

C) Kara haber tez duyulur 

D) Meyve veren ağaç taşlanır 

43. “Sade Dondurma” adlı hikâyede, 

Konuşulanlardan Hülya’nın adının 

şimdiden hırsıza çıktığı anlaşılıyordu. 

“…………………….……………”. O gün 

Hülya ortalıkta hiç görünmedi. 

Özge ifadelerinde hangi atasözünü 
kullanmıĢtır? 
 
A) Yazın sıcakta terleyen kışın soğukta 

üşümez. 

B) Elin ağzı torba değil ki büzesin. 

C) Alma mazlumun ahını çıkar aheste 

aheste. 

D) Her işte bir hayır vardır. 

 

 

44. “Sade Dondurma” adlı hikâyede, 

Hülya’nın parası olmadığı için dondurma 

alamaması“…………………..”Buna 

karşın dondurmalarını afiyetle yiyen 

öğrencilere imrenerek bakıyordu. Onun 

bu hali  “………..……………..” 

“Sade Dondurma” adlı hikâyede 
noktalı yerlere sırasıyla hangi 
deyimler gelmelidir? 
 
A) içime işlemişti-içime kurt düşürmüştü  

B) içime dert olmuştu-içime kurt 

düşürmüştü 

C) içimde fırtınalar koparmıştı–içime 

işlemişti 

D) içime dert olmuştu–içime işlemişti 

 

 

45. “Sade Dondurma” adlı hikâyede, Hülya, 

oturma odalarında öğretmeni ve 

Özge’yi görünce nasıl tepki verdi? 

 

A) Kızdı 

B) Şaşırdı 

C) Mutlu oldu 

D) Ağladı 
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46. Tüm sınıf, sessizlik içinde deneyi 

gözlemlerken Kerim ne yapıyordu? 

 

A) Kitap okuyordu 

B) Yazı yazıyordu 

C) Öğretmeni dinliyordu 

D) Uçan kelebeği izliyordu 

 

 

 

47. Öğretmen, yaptığı deneyde bakır ve 

çinko levhaları ne ile bağlamıĢtı? 

 

A) Bakır tellerle 

B) Demir tellerle 

C) Çinko tellerle 

D) Alüminyum tellerle 

 

 

 

48. Öğretmen, ampulün yanması için 

gereken enerji kaynağı pili nasıl elde 

etmiĢtir? 

 

A) Şekerli su kullanarak 

B) Limonlu su kullanarak 

C) Tuzlu su kullanarak 

D) Buzlu su kullanarak 

 

 

49. Öğretmenin deneyde kullandığı bakır 

ve çinko metal çubuğa ne ad verilir? 

 

A) Elektrot 

B) Elektrolit 

C) Elektron 

D) Nötron 

50. Aytuğ internette yaptığı araĢtırmada 

birçok malzemeden elektrik 

üretildiğini gördü. AĢağıdakilerden 

hangisi bu maddelerden biri değildir? 

 

A) Patates 

B) Limon 

C) Mum 

D) Soğan 

 

 

51. Elektro, Profesörün verdiği dosyayı 

incelediğinde Kerim’in sorununun ne 

olduğunu gördü? 

 

A) Elektrik üretememesi 

B) Teknolojinin hep var olduğunu 

zannetmesi 

C) İnternette çok oyun oynaması 

D) Derslerine çalışmaması 

 

 

52. AĢağıdakilerden hangisi prensin 

özelliklerinden değildir? 

 

A) Yaşlı 

B) Yumuşak sesli 

C) Kötü kalpli 

D) Uzun beyaz sakallı 

 

 

 

53. Etkisini çekme, itme, mekanik, 

kimyasal ya da ısı olayları Ģeklinde 

gösteren enerji çeĢidine ne denir? 

 

A) Elektrik 

B) Pil 

C) Elektron 

D) Batarya 

46-60 arasındaki soruları 
“ELEKTRİKSİZ PRENS”  

adlı kitaba göre cevaplayınız. 



9 
 

54.  “O sırada fırın bin bir zahmetle yakıldı. 

Bozulmasınlar diye ……………………… 

bekletilen etler pişirilmek için mutfağa 

getirildi, taşınan sularla bulaşıklar 

yıkandı.” 

Yukarıdaki boĢluğa aĢağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir? 

 
A) Mağaralarda 

B) Serin kuyuda 

C) Çadırda 

D) Buzdolabında 

 

55. Aytuğ’un prense yaptığı gösteride 

ampuller on saniye yandıktan sonra 

neden gittikçe zayıfladılar? 

 

A) Suyun içindeki tuzun az olmasından 

B) Çanaklardaki suyun az olmasından 

C) Deneydeki elektrik tellerinin kopuk 

olmasından 

D) Suyun içindeki oksijenin bitmesinden 

 

 

56. Çocukların gezilerinde görmüĢ 

oldukları termik santraller nasıl 

elektrik üretiyordu? 

 

A) Güneş enerjisini kullanarak 

B) Kömür kullanarak 

C) Rüzgâr enerjisini kullanarak 

D) Su enerjisini kullanarak 

 

57. Aytuğ, öğretmenine gelecekte bir 

bilim insanının hangi soruna çare 

bulup elektrik üretmesi gerektiğini 

söyledi? 

 

A) Hava kirliliğine 

B) Su kirliliğine 

C) Rüzgârın az esmesine 

D) Toprak kirliliğine 

58. Çocuklar yaptıkları gezide 

yiyeceklerini nerede yediler? 

 

A) Hidroelektrik santralinin yanında  

B) Termik santralinin yanında 

C) Rüzgâr panellerinin yanında 

D) Güneş panellerinin yanında 

 

59. Kerim ve arkadaĢları gezide aĢağıdaki 

santrallerden hangisini göremediler? 

 

A) Termik santralleri 

B) Hidroelektrik santralleri 

C) Rüzgâr panelleri 

D) Nükleer santralleri 

 

 

60. “Bilgi……………hayat…………..güzeldi.”  

      Elektro’nun ifadesinde noktalı yere 
sırasıyla gelmesi gereken sözcükler 
hangileridir? 

 
A) paylaştıkça/temizken 

B) araştırılınca/mutluyken 

C) öğrenilince/yaşanınca 

D) okuyunca/gezince 

 

 

Test bitti. 

Lütfen cevaplarınızı kontrol ediniz 

ve cevap kâğıdına kodlamayı 

unutmayınız.
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SINAV BAġLAMADAN AġAĞIDAKĠ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ 
 

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. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 

7. Soru kitapçığı üzerinde yapılsa dahi optik kâğıda işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

8. Bilmediğiniz soruları boş bırakınız. 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir. 

9. Sınav puanınızın hesaplanmasında önce net sayısına, net sayısının eşitliği halinde doğru 
cevaplarınızın sayısına bakılacaktır. Doğru ve yanlış cevap sayılarının eşitliği halinde 
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. 
 

SINAV GÖREVLĠLERĠNCE SINAV BAġLAMADAN ÖNCE 

ÖĞRENCĠLERE YAPILACAK SON UYARI 

 

● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz. 

● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. 

● Başlama zilini bekleyiniz. 

 

            

 

Hepinize baĢarılar dileriz. 

 
 

(Sınav baĢlama ve bitiĢ saatleri) 
 

10.00-11.20 
 

 

        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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