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ÖĞRENCĠLERĠN DĠKKATĠNE!
1.
2.
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Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.
Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinizi doldurunuz.
Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.
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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5. SINIF SINAV SORULARI
4.

1-20 arasındaki soruları
“ADINDAN BELLİ KUŞLAR KÖYÜ”
adlı kitaba göre cevaplayınız.

1. Hangisi Zeynep’in
değildir?

özelliklerinden

Meraklıkanat’ın tüylerini kim koparmıĢtır?
A)
B)
C)
D)

Kadir
Ali
Deniz
Selim

biri

A) Uzun boyludur ve çok çekingendir.
B) Saçları kıvır kıvırdır ve burnu küçüktür.
C) Oyuncak bebekleri çok sever ve kendisi
de çok sevimlidir.
D) Grubun en küçük üyesidir.
5. AĢağıdakilerden hangisi Meraklıkanat’ın
babasının özelliklerinden değildir?
A)
B)
C)
D)

2. Direğe niĢan alan ancak onu vuramayan
Selim bunu hangi nedene bağlamıĢtır?
A)
B)
C)
D)

İyi nişan alamamış olmasına
Taşın çok büyük olmasına
Taşın yuvarlak olmamasına
Hedefin çok uzakta olmasına

3. KuĢ avlamaya hazırlanan
toplama görevi kimlerindir?
A)
B)
C)
D)

Çok zeki bir kuştu.
Çok güzel hikâyeler anlatırdı.
Asla yalan söylemezdi.
Hayal gücü çok gelişmişti.

grupta

6. ġiĢman Rüstem, torununun
oynamasına neden kızmıyordu?

taĢ

Deniz’le

A) Deniz, öğretmen çocuğu olduğu için.
B) Deniz, diğerleri gibi yaramaz olmadığı
için.
C) Deniz, diğerlerinden daha zeki olduğu
için.
D) Deniz’i diğer çocuklardan çok sevdiği
için.

Selim ve Deniz
Ali ve Zeynep
Hatice ve Ali
Zeynep ve Deniz
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7. EndiĢelikanat, Kuralcınat’a babasının kaç
gündür kayıp olduğunu söylemiĢtir?
A)
B)
C)
D)

11. AĢağıdakilerden hangisinde kahramanların Korku Ormanı’na girerken sahip
oldukları diziliĢ doğru olarak verilmiĢtir?

653
853
753
553

A) Teoman en önde; Hatice, Kadir ve Ali
yanlarında; Deniz’le Zeynep ortadaydı.
B) Teoman en arkada; Hatice, Zeynep ve Ali
yanlarında; Deniz’le Kadir ortadaydı.
C) Teoman en önde; Hatice, Kadir ve Deniz
yanlarında; Ali ile Zeynep ortadaydı.
D) Teoman en arkada; Hatice, Kadir ve Ali
yanlarında; Deniz’le Zeynep ortadaydı.

8. Meraklıkanat’ın babasının özel parolası
hangi Ģıkta doğru olarak verilmiĢtir?
A)
B)
C)
D)

Takupaço
Tapakuço
Tabakuçu
Tapokaçu
12. “Dışarıda kıyamet kopsa haberim olmaz ama
bir çocuğun temiz gözyaşları suyuma
damladı mı içim kabarır.” diyen pamuk saçlı
kadının ortaya çıkmasını sağlayan kimdir?
A)
B)
C)
D)

9. Korku Ormanı’nda yaĢayan ve yaĢlandığı
için gezmeyen kuĢun adı nedir?
A)
B)
C)
D)

Gezgin Karga
Gezginkanat
Gezmeyen Karga
Gezmezkanat

13. Meraklıkanat’ın babasının
masal nerede baĢlıyor?

10. Hangisi,
Gezgin
Karga’nın
Hanımninekanat için saydığı isimlerden
değildir?
A)
B)
C)
D)

Deniz
Zeynep
Ali
Hatice

A)
B)
C)
D)

Dilberkanat
Ahudilberkanat
Dildarkanat
Güzelkanat
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yazdığı

Küçük bir derenin kıyısında
Büyük bir ormanın içinde
Büyük bir nehrin yanında
Küçük bir ormanın kenarında

son

14. Maceracıkanat’a göre, Zeynep’in AĢağı
Dünya’dan dönememe nedeni aĢağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak
verilmiĢtir?

17. Adından
Belli
KuĢlar
Köyü’ndeki
kahvaltıda
aĢağıdakilerden
hangisi
yoktur?
A)
B)
C)
D)

A) Öyküde anlatılanları hayalinde
canlandıramaması
B) Öyküde anlatılanları gerçek zannetmesi
C) Dönüş yolunu unutmuş olması
D) Masalın içinde kaybolup gitmesi

Fındık
Fıstık
Yeşillik
Yumurta

18. Çocuklar köye döndüklerinde
yerinde yoklama alan kimdir?
A)
B)
C)
D)

15. “Adından Belli Kuşlar Köyü” kitabına göre
çocuklar köye döndüklerinde alınan
yoklamadaki farklılıklar nelerdir?
A) Tolgacan’ın konuşmaya başlaması ve
Zeynep’in dönmesi
B) Ali’nin konuşması
ve Tolgacan’ın
yoklamaya dâhil olması
C) Ali’nin konuşması ve yoklamayı Kadir’in
alması
D) Kadir’in şarkı söyleyerek yoklama alması
ve Ali’nin konuşması

Dadir
Zeynep
Deniz
Tolgacan

19. Korku Ormanı’nın ortadan kalkmasının
asıl sebebi nedir?
A)
B)
C)
D)

16. ġiĢman
Rüstem,
traktörüyle
sahasını niçin sürmüĢtür?

harman

Çocukların ormanın sınırına varmaları
Çocukların cesaretlerini toplaması
Güneşin bütün karanlığı emmesi
Masalcı perinin ormanı yok etmesi

futbol
20. “Adından Belli Kuşlar Köyü” kitabına göre
Teoman aslında nerede oturmaktadır?

A) Çocuklar izinsiz olarak bahçesini saha
yaptıklarından
B) Çocuklar
ondan
habersiz
meyve
bahçesine girdiklerinden
C) Çocuklar kavaklarını kesip kale direği
yaptığından
D) Şişman
Rüstem’in
oğlunu
takıma
almadıklarından

A)
B)
C)
D)
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Fransa
İngiltere
Rusya
Almanya

24. Hangisi
kloroplastların
değildir?

21-40 arasındaki soruları
“ÇORAP KRAL”
adlı kitaba göre cevaplayınız.

A)
B)
C)
D)

21. “Çorap Kral” adlı kitaba göre dünyadaki
fosil yakıtların tükenmesinin nedeni
nedir?

görevlerinden

Bitkilere yeşil renk verir
Oksijen üretir
Fotosentez yaptırır
Yeşille moru birleştirir

A) Elektrik
üretimi
için
çok
fazla
kullanılmaları
B) Dünyadaki
su
kaynaklarının
hızla
tükenmesi
C) Rüzgâr üretimi için enerji gerekli olması
D) Isınmak için çok fazla ateşe ihtiyaç
duyulması
25. “Çorap Kral” adlı kitaba göre Bay Yastık
herkes uyuduğunda genelde kimlerle parti
yaptığını söylüyor?
A)
B)
C)
D)

Koltuk, çekyat, fırın
Koltuk, fırın, buzdolabı
Ütü, gırgır , buzdolabı
Ütü, buzdolabı, fırın

22. “Çorap Kral” adlı kitaba göre GüneĢ yerine
yapay ıĢık kullanılması kimleri memnun
etmiĢtir?
A) Gündüzün az yaşandığı yaz
şikâyet edenleri
B) Gecenin az yaşandığı kış
şikâyet edenleri
C) Gündüzün az yaşandığı kış
şikâyet edenleri
D) Gecenin az yaşandığı yaz
şikâyet edenleri

aylarından
aylarından
aylarından
aylarından

26. “Çorap Kral” adlı kitaba göre Rıfat’ın
yastığının yanına koyulan notta ne
yazıyordu?
A) Bulanlar
arayanlardı.
Arayanlar
yorulanlardı. Bulmak için yorulmak
gerekir.
B) Arayanlar
bulanlardı.
Arayanlar
yorulanlardı. Öğrenmek için aramak
gerekir.
C) Arayanlar
bulanlardı.
Yorulanlar
arayanlardı. Bulmak için aramak gerekir.
D) Bulanlar
arayanlardı.
Arayanlar
yorulanlardı. Öğrenmek için çabalamak
gerekir.

23. “Çorap Kral” adlı kitaba göre Bay Yastık,
arkadaĢlarıyla neden görüĢemiyormuĢ?
A) Rıfat üç gündür uyanmadığından
B) Rıfat odadan ayrılmadığından
C) Rıfat, arkadaşlarını başka yere
taşıdığından
D) Rıfat üç gündür uyumadığından
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27. “Çorap Kral” adlı kitaba göre Rıfat günler
sonra nasıl uyuyakalmıĢtır?
A)
B)
C)
D)

31. “Çorap Kral” adlı kitaba göre Salya Teyze
ile Tosba Amca evlenince nasıl bir
değiĢim yaĢadılar?

İçi pamuk dolu yorganı dikerken
Kendisine yumuşak bir yastık dikerken
Çok yorulup çekyata uzandığında
Kaçan koyunları saydıktan hemen sonra

A) Salya Teyze sümüklü böceğe, Tosba
Amca kertenkeleye dönüştü.
B) Salya Teyze kertenkeleye, Tosba Amca
sümüklü böceğe dönüştü.
C) Salya Teyze kaplumbağaya, Tosba Amca
salyangoza dönüştü.
D) Salya Teyze salyangoza, Tosba Amca
kaplumbağaya dönüştü.

28. “Otağımın direğini karıncalar sarınca,
Bir mahsuru olur mu karıncayı kırınca?”
“Çorap Kral” adlı kitaba göre yukarıdaki
mesajı padiĢah kime atmıĢtır?
A)
B)
C)
D)

Sultan Süleyman’a
Valiye
Vezire
Ebu Suud Efendi’ye

32. “İnsanların müsrifliği bizim işimize yarıyor.”
diyen karasinek altı çizili ifadeyle
insanların hangi özelliğini vurguluyor?
A)
B)
C)
D)

29. “Çorap Kral” adlı kitaba göre Karasinek,
köyün giriĢine neden sürekli nöbetçi
koyuyormuĢ?

Uykucu ve uyuşuk olmalarını
Çok masraf etmeyi sevmemelerini
İnsanların çok misafir ağırlamalarını
Savurgan, tutumsuz olmalarını

A) Tosba Amca ve Salya Teyze her ay, ayda
bir kere, her köye uğradığından.
B) En büyük düşmanları olan insanların
köye girişinden haberdar olmak için.
C) Tosba Amca ve Salya Teyze her sene,
senede bir kere, her köye uğradığından.
D) En büyük düşmanları olan böceklerin
köye girişinden haberdar olmak için.
33. “Çorap Kral” adlı kitaba göre Bedih; uzay,
dünya ve yıldızlar arasında nasıl bir
benzetme yapmıĢtır?

30. “Çorap Kral” adlı kitaba göre
Elma,
makarna almak için bakkala gittiğinde
hangisiyle geri dönerdi?
A)
B)
C)
D)

A) Uzayı buza, dünyayı kolaya, yıldızları ise
asit kabarcıklarına benzetmiştir.
B) Uzayı kolaya, dünyayı buza, yıldızları ise
asit kabarcıklarına benzetmiştir.
C) Uzayı kolaya, dünyayı asit kabarcıklarına,
yıldızları ise buza benzetmiştir.
D) Uzayı asit kabarcıklarına, dünyayı kolaya,
yıldızları ise buza benzetmiştir.

Salatalık turşusu ya da acılı biberle
Salatalık turşusu ya da acılı şalgamla .
Biber turşusu ya da acılı şalgamla
Biber turşusu ya da acılı lahanayla
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34. “Çorap Kral” adlı kitaba göre Bedih, uzaya
çıkınca el fenerini yaktığında nasıl bir
manzarayla karĢılaĢmıĢtır?

37. Bedih’in uzaya gideceği kazanda hangi
Türk büyüğünün adı yazılıydı?
A)
B)
C)
D)

A) Her yerde bir sürü insan vardı ve hepsi el
feneriyle etrafı aydınlatıyordu.
B) Her yerde bir sürü kazan ve her kazanın
içinde küçük küçük yıldızlar vardı.
C) Her yerde bir sürü kazan ve her kazanın
içinde etrafa el feneriyle bakan çocuklar
vardı.
D) Her yerde bir sürü kazan vardı ve
kazanlar
bomboş
olarak
etrafta
dolaşıyordu.

Hezarfen
Fatih Sultan Mehmet
Yavuz Sultan Selim
Piri Reis

38. Ay’ı hapĢırtan gökdelenin en üst katında
kim oturmaktadır?
A)
B)
C)
D)

İnşaat mühendisi
Doktor
Müteahhit
Hakim

35. Ufak bir gurmelik yaptığını söyleyen
Ceviz, altı çizili sözcük ile neyi ifade
etmeye çalıĢmıĢtır?
A) Gezmek için arkadaşlarıyla her fırsatta
dışarıya çıktığını.
B) Yiyeceklerin tadına baktığını ve lezzetini
değerlendirdiğini.
C) Kısa bir süreliğine de olsa başka birine
bakıcılık yaptığını.
D) Evinin önünde kendisine küçük bir oyun
alanı yaptığını.

39. Çorap Kral adlı kitaba göre yapay ıĢık
kaynakları ile oluĢturulan gece ve gündüz
kaçar saatten oluĢmaktadır?

A)
B)
C)
D)

36. “Çorap Kral” adlı kitaba göre Ay’ın
hapĢırması dünyada hangi doğa olayını
meydana getirmektedir?
A)
B)
C)
D)

GECE
8
12
16
6

GÜNDÜZ
16
12
8
18

40. “Çorap Kral” adlı kitaba göre astronot
gelmeden önce Mors gezegeninde hangi
çiçek ya da sebze dünyadaki rengiyle
bulunamaz?

Tusunami
Heyelan
Fırtına
Gelgitler

A)
B)
C)
D)
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Lale
Patlıcan
Sümbül
Salatalık

44. ġövalye adayının onu yetiĢtiren kiĢi
tarafından yıkanmaya götürülme sebebi
nedir?

41-60 arasındaki soruları
“HİLAL UĞRUNA”
adlı kitaba göre cevaplayınız.

A) Yıkanan
şövalyenin
vicdanının
temizlendiği kabul edilir.
B) Yıkanan şövalyenin daha güçlü olacağı
kabul edilir.
C) Yıkanan şövalyenin yenilmez bir savaşçı
olacağı kabul edilir.
D) Yıkanan
şövalyenin
günahlardan
arınacağı kabul edilir.

41. “Hilal Uğruna” adlı kitapta Amiens
ġato’sunun önündeki çimenlik alan nasıl
tarif ediliyor?
A) İki ok atımı kadar geniş ve doğu tarafında
bir orman var.
B) Bir ok atımı kadar geniş ve doğu
tarafında bir orman var.
C) İki ok atımı kadar geniş ve batı tarafında
bir orman var.
D) Bir ok atımı kadar geniş ve batı tarafında
bir orman var.

45. On dört yaĢına gelen bir Ģövalye adayı ile
ilgili söylenenlerden hangisi yanlıĢtır?
42. ġövalyeler kaç yaĢına geldiğinde onlar
için silah kuĢanma töreni yapılır?
A)
B)
C)
D)

A) Doğrudan
doğruya
bir
senyörün
hizmetine girer.
B) Müzik öğrenir, savaş hikâyeleri okur.
C) Kılıç kalkan kullanmasını öğreniyor.
D) Kadınlara
ve
küçüklere
nasıl
davranılması gerektiğini öğrenir.

18
19
20
21

43. ġövalyelerin
doğrudur?

eğitimi

ile

ilgili

46. ġövalyelerin üç bölümden oluĢan ve asla
değiĢmeyen kılıç kuĢanma törenleri hangi
Ģıkta doğru sıralamasıyla verilmiĢtir?

hangisi

A) Yedi yaşına kadar babası, yedi yaşından
itibaren annesi ve nedimeleri eğitir.
B) On yaşına kadar babası, on yaşından
itibaren annesi ve nedimeleri eğitir.
C) On yaşına kadar annesi ve nedimeleri, on
yaşından itibaren babası eğitir.
D) Yedi yaşına kadar annesi ve nedimeleri,
yedi yaşından itibaren babası eğitir.

A) Altın mahmuzların verilmesi, kılıçların
kuşanılması ve yaralama bölümü.
B) Altın mahmuzların verilmesi, yaralama
bölümü ve kılıçların kuşanılması.
C) Kılıçların kuşanılması, altın mahmuzların
verilmesi ve yaralama bölümü.
D) Kılıçların kuşanılması, yaralama bölümü
ve altın mahmuzların verilmesi.
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47. Kudüs Kralı Amaury, hangi yıllar arasında
krallık yapmıĢtır?
A)
B)
C)
D)

51. “Papaz şövalyelerinin kurduğu bir tarikatın
adıdır. İlk zamanlar Kudüs’te Hz. Süleyman
Mabedi diye bilinen bir yerde karargâh
kurmuşlardır.” Bu paragrafta kimlerden
bahsedilmektedir?

1263- 1278
1153-1168
1253-1268
1163-1178

A)
B)
C)
D)

Tapınak Şövalyeleri
Kutsal Şövalyeler
Yenilmez Şövalyeler
Papaz Şövalyeleri

48. ġirkûh ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıĢtır?
A)
B)
C)
D)

Selahaddin’in babası ile kardeştir.
Eyyub’un amcasıdır.
Hıms eyaletinin valisidir.
Nureddin’in ordusunun başındadır.

49. AĢağıdakilerden hangisi 1174
yaĢanan geliĢmelerden değildir?

52. ġövalye Jan’ın, Haçlı orduları ile ilgili
verdiği bilgilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Güvercini yüz adımdan vuran İngiliz
okçuları vardı.
B) Balta ile çok iyi savaşan Çek şövalyeleri
vardı.
C) Ağır palaları ile düşmanları biçen Fransız
şövalyeleri vardı.
D) Miğferleri parçalamada usta olan İsviçre
savaşçıları vardı.

yılında

A) Üç ay vezirlik yapan Şirkuh ölmüştür.
B) Selahaddin hutbeyi Abbasi halifesi adına
okutmuştur.
C) Fatimi veziri Şaver, Dirgam tarafından
yerinden uzaklaştırılmıştır.
D) Selahaddin, Fatimi halifesini makamından
indirmiştir.
53. “Hilal Uğruna” kitabına göre “ Armanız ve
naranız nedir?” sorusuna Marsel nasıl yanıt
vermiĢtir?
50. Selahattin ile çarpıĢma yapmayacaklarına
dair 4 yıllık anlaĢmayı kim, kaç yılında
yapmıĢtır?
A)
B)
C)
D)

A) Armamız “Kudüs”, naramız da “Yeşil
Ejder”dir.
B) Armamız “Yeşil Ejder”, naramız da
“Kudüs”tür.
C) Armamız “Kırmızı Ejder”, naramız da
“Kudüs”tür.
D) Armamız “Kudüs”, naramız da “Kırmızı
Ejder”dir.

I. Raymond- 1185 yılında
II. Raymond- 1165 yılında
I. Raymond- 1165 yılında
II. Raymond- 1185 yılında
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54. Hıttin’deki savaĢta yaralanarak kaçmayı
baĢaran ancak birkaç gün sonra ölen
Ģövalye kimdir?
A)
B)
C)
D)

57. Marsel’in dedesi, Kral Lui ile sefere
çıktığında kaç yaĢındaydı?
A)
B)
C)
D)

Guy de Lusignan
Kont Raymond
Balian de İber
Şövalye Jan

55. Marsel’in dedesi hikâyemizde nasıl
anlatılmaktadır?
A) Orta boylu, saçları dökülmüş, çenesini
beyaz bir sakalla çevreleyen şahin bakışlı
biridir.
B) Uzun boylu, saçları beyazlamış, yüzünü
simsiyah bir sakalla çevreleyen sert
bakışlı biridir.

35
30
40
25

58. Avrupa’dan gelen haberde Alman, Ġngiliz
ve Fransız birliklerinin yola çıkmaya
hazırlandığı
bildirilmiĢti.
Peki,
bu
kuvvetlerin baĢında kimler olacaktı?
A) Aslan Yürekli Rişar, Frederik Barbaros ve
Kont Raymond
B) Guy de Lusignan, Frederik Barbaros ve
Filip Ogüst
C) Aslan Yürekli Rişar, Balian de İber ve
Kont Raymond
D) Aslan Yürekli Rişar, Frederik Barbaros ve
Filip Ogüst

C) Uzun boylu, saçları dökülmüş, çenesini
beyaz bir sakalla çevreleyen sert bakışlı
biridir.
D) Orta boylu, saçları beyazlamış, yüzünü
simsiyah bir sakalla çevreleyen sert
bakışlı biridir.

59. Toplam 27 bölümden oluĢan eserimizin ilk
üç bölümü nasıl sıralanır?
56. Alman Kralı’nın Balkanlar üzerinden
Anadolu’ya hareket etme sebebi nedir?

A) Yeni Şövalyeler,Şövalye Marsel, Kötü
Haber
B) Yeni
Şövalyeler,
Önemli
Karar,
Büyükbabanın Sırrı
C) Yeni Şövalyeler, Büyükbabanın Sırrı,
Önemli Karar
D) Şövalye Marsel, Kötü Haber, Yeni
Şövalyeler

A) Karayolu ile Suriye’ye ulaşmak istemesi.
B) Karayolu ile Marsilya Limanı’na ulaşmak
istemesi.
C) Deniz yolculuğunun güvenli olmadığını
düşünmesi.
D) Fransız Kralı ile aynı gemide olmayı
istememesi.
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60. Sultan Selahaddin’e bir daha kılıç
çekmeyeceğine dair Hıttin’de yemin
ederek serbest kalan kimdir?
A)
B)
C)
D)

63. “Bir sabah ilk kafile toplanıp yola çıktı.
Başlarında insan mı insan, Müslüman mı
Müslüman…
vardı.”
Eserden
alınan
bölümdeki bu boĢluğa hangisi gelmelidir?

Filip Ogüst
Kont Raymond
Guy de Lusignan
Balian de İber

A)
B)
C)
D)

Yürekdede
Padişah
Ağa
Adam

61-80 arasındaki soruları
“YÜREKDEDE İLE PADİŞAH”
adlı kitaba göre cevaplayınız.
64. Yürekdede ile AyĢe Nine kaç yıldır evlidir?
A)
B)
C)
D)

61. “Yürekdede ile Padişah” adlı kitaba göre
Ġnsanların “sehil” diye tabir ettikleri köyün
özelliği nedir?
A) Çok fazla insanın olmadığı, yeşil, huzur
dolu, sakin bir yer olması.
B) Kış aylarında muhafazalı olması, soğuk
rüzgârlardan korunması.
C) İnsanların sefalet içinde yaşayıp çok
zorluk çektiği bir yer olması
D) Çok gelişmiş olup uzaktan bakınca sanki
bir şehir gibi görünmesi.

55
75
85
65

65. Yolculuk sırasında Yürekdede ile AyĢe
Nine heybelerine hangisini almamıĢtır?
A)
B)
C)
D)

Mercimek
Nohut
Ekmek
Tarhana

62. Köylülerin asırlardır yazın yaylaya göç
etmesinin nedeni nedir?
A) Havanın nemsiz olması, su kaynaklarının
kuruması ve hayvanların aç kalması.
B) Havanın boğucu ve rutubetli olması,
hayvanların yiyecek bulamaması.
C) Yüzyıllardır devam eden ata geleneklerini
devam ettirmek istemeleri.
D) Herkes yaylaya çıktığı için yazın köyde
kimsenin kalmıyor olması.

66. Bir adamın her gün at pazarına getirip
satamadan götürdüğü hayvan hangisidir?
A)
B)
C)
D)
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At
Deve
Keçi
Koyun

67. Yürekdede
almıĢtır?
A)
B)
C)
D)

deveyi

karĢılığında

70. “Bir padişah ki âlem başına. Dost başına
hatta düşman başına.” Yürekdede, altı çizili
ifade ile ne demek istemiĢtir?

İki küçük altın karşılığında
Birkaç bakır lira karşılığında
Besili bir koyun karşılığında
Bir sevgi, bir güzel söz karşılığında

68. Yürekdede her
uyanmaktadır?
A)
B)
C)
D)

neyin

sabah

hangi

A) En güçlü düşmanlar bile onun karşısında
diz çökmek zorunda kalır.
B) Dünyanın gördüğü en cesur, en mert, en
adaletli padişahtır.
C) Kâfirler bile onun saltanatında rahat eder,
huzur bulur, derman kazanır.
D) Düşman bu cesur padişah karşısında
mutlaka yenilgiye uğrayacaktır.

71. AĢağıdakilerden
hangisi
vezirlerinden değildir?

saatte

Güneşin doğmasına bir saat kala.
Güneşin doğmasına yarım saat kala.
Ezanının okunmasına az bir süre kala.
Sabah ezanı okunur okunmaz.

A)
B)
C)
D)

Ömer oğlu Mehmet
İbrahim oğlu Muhammet
Ömer oğlu Abdurrahman
İshak oğlu Feyzullah

72. “… demek bir ülkenin, bir imparatorluğun
başşehri demektir.” hikâyemizden alınan bu
bölümdeki
boĢluğa
hangi
kelime
gelmelidir?

69. “Bir şehrin gece ipil ipil yanan ışıkları ne
tefekkür
ettirir
ihtiyar
bir
adama.”
hikâyemizden alınan bu bölümde altı çizili
ifade ne anlama gelmektedir?
A)
B)
C)
D)

padiĢahın

A)
B)
C)
D)

İlginç ilginç
Pırıl pırıl
Renkli renkli
Sönük sönük
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Kudüs
İstanbul
Ankara
Payitaht

73. Yürekdede’nin kıyamet
Ģeyler nelerdir?

alameti

dediği

76. AyĢe
Nine,
Yürekdede’nin
uyuyup
dinlenmesi için ona sürekli ne diyordu?

A) Bir ülkede herkes aç olur da hırsızlık
çoğalırsa ve adalet olmaz da eşkıya
türerse.
B) Bir ülkede kimse doymaz da yine hırsız
olursa ve adalet olmayıp da eşkıya
türerse.
C) Bir ülkede herkes doyar da yine hırsız
olursa ve adalet gani olur da eşkıya
türerse.
D) Bir ülkede herkes aç olur da hırsızlık
çoğalırsa ve adalet olmayıp da eşkıya
türerse.

A) Saçların ağarmış, başın sızlayıp duruyor
ne zaman beni yastığa koyacaksın
B) Başın ağırlaşmış, dizlerin sızlanıp
duruyor ne zaman dinleneceğiz
C) Başın ağırlaşmış, saçların sızlanıp
duruyor
ne
zaman
bizi
yastığa
koyacaksın
D) Saçların ağarmış, bacakların sızlayıp
duruyor zaman dinleneceğiz

74. Yürekdede,
“Padişahı
nasıl
sorusuna ne cevap vermiĢtir?
A)
B)
C)
D)

bilirsin?”

77. Yürekdede, taĢı çıkarmak için birkaç
kazma çalınca bir kazan dolusu altın
çıkmıĢtı. Peki, Yürekdede’nin bu taĢı
çıkarmak istemesindeki asıl amaç nedir?

Çok mert, cesur ve merhametlidir.
Çok yüce, adil ve merhametlidir.
Çok bilge, adil ve cesurdur.
Çok kibar, sakin ve merttir.

A)
B)
C)
D)

Kazığı çakabilmek
Taşı devesine yüklemek
Deveyi rahatlatmak
Kazığı çıkarabilmek

78. Hazreti Ömer, uzak bir vilayete tayin ettiği
kadıyı neden görevden aldı?
75. PadiĢahın her cuma gelip namaz kıldığı ve
hutbe okuduğu caminin adı nedir?
A)
B)
C)
D)

A) Hiçbir zaman insanların halini hatırını
sormadığı için.
B) Kendini halktan üstün görmeye başladığı
için.
C) Padişahın
arkasından
konuşmaya
başladığı için.
D) Hiçbir
zaman
çocuklarını
öpüp
okşamadığı için.

Payitaht Cami
Ulu Cami
Sultan Ahmet Cami
Süleymaniye Cami
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79. Hazreti Süleyman’ın yüzünü kurulaması
için kirpi ona ne getirmiĢti ve bunun
nedenini nasıl açıklamıĢtı?

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

A) Yavrusunu getirdi. Ondan daha sevimli ve
yumuşak bir şey olmadığını söylemişti.
B) Yavrusunu getirdi. Evinde yavrusundan
başka hiçbir şeyi olmadığını söylemişti.
C) Havlusunu getirdi. Yüzünü en iyi o pamuk
havluyla kurulayabileceğini söylemişti.
D) Bez getirdi. Evinde elindeki eskimiş
bezden başka bir şeyi olmadığını
söylemişti.

80. Hangisi ezan okunurken oyun oynamaya
devam edip namaz kılmaya gitmeyen yaĢ
gruplarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)

On beş- yirmi yaş arası
Yirmi- yirmi beş yaş arası
Otuz-otuz beş yaş arası
Kırk-altmış yaş arası
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SINAV BAġLAMADAN AġAĞIDAKĠ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ

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)
10.00-11.40
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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5. SINIF- 18 KASIM 2018

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;

