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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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7. SINIF SINAV SORULARI
4. Çocuklar garip dükkâna tekrar
geldiklerinde kapalı olduklarını
gördüler. Dükkân niçin kapalıydı?

1-27 arasındaki soruları
“HARĠTADA KAYBOLMAK”
adlı kitaba göre cevaplayınız.

A)
B)
C)
D)

1. Chris, kardeĢinin hangi merakını iyi
bildiğinden dükkânda onu uyardı?
A)
B)
C)
D)

Elleme merakı
Antika merakı
Alışveriş merakı
Kullanma merakı
5. “Hâlâ süren volkanik hareketler nedeniyle
ısıtılmasında büyük ölçüde yeraltı
sularından yararlanılır; jeotermal sıcak su
kaynaklarından borularla evlere sıcak su
pompalanır. Seralarda da kullanılan bu ısı
sayesinde muz bile yetişir.”
Bu özellikler aĢağıdaki ülkelerden
hangisine aittir?

2. Chris ile Francis‟in ailesi, çok sıkıcı
buldukları halde neden Ġthaca‟dan
Mandeville‟e taĢınamıyorlar?
A) Taşınacak paraları olmadığı için
B) Mandeville’de çalışacak bir iş
bulmadıkları için
C) İthaca’da çok para kazandıkları için
D) Babaanne ve dedeye bakmak zorunda
oldukları için

A)
B)
C)
D)

3. Mandeville‟de çocukların notları da iyi
olduğu halde Alt kardeĢlerin anne ve
babasının tek düĢ kırıklıklarının nedeni
neydi?
A)
B)
C)
D)

Cenazeleri olduğundan
İşler iyi olmadığından
Envanter sayımı olduğundan
Tadilat yapıldığından

İspanya
İsveç
Kore
İzlanda

6. Wrangel, çocuklara ne teklif etti?
A)
B)
C)
D)

Öğretmenlerinin onları çok zorlamaları
Çocukların hiç arkadaş edinememeleri
Kitap okumayı sevmemeleri
Merkezi
sınavlarda
başarılı
olamamaları
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Her hafta programa çıkmalarını
Haritayı kendisine satmalarını
Televizyonda sunuculuk yapmalarını
Haritayı aldıkları yeri söylemelerini

7. Wrangel‟le
karĢılaĢtıktan
sonra
bulmacaları çözmek için kütüphaneye
gitmek tehlikeli olmaya baĢladı. Alt
kardeĢler, bundan dolayı neye karar
verdiler?

11. Francis, Sulugöz Teresa‟nın konağının
bahçesini ağabeyine anlatmak için
döndüğünde
Chris‟i
gülücükler
saçarken görüyor. Chris‟i bu kadar
mutlu eden olay nedir?

A) Coğrafya Ansiklopedisi ve Dünya
atlası almaya
B) Eve sınırsız internet bağlatmaya
C) Anne
ve
babalarından
yardım
istemeye
D) Polisten kendilerine koruma istemeye

A)
B)
C)
D)

12. Sulugöz Teresa‟nın kütüphanesinde
daha çok hangi konuyla ilgili kitaplar
vardı?

8. Wrangel‟in adamları evde harita
ararken babaannelerine ait bir eĢyaya
da zarar vermiĢlerdi. Çocukların
üzülmesine de sebep olan bu eĢya
neydi?
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Dikiş makinesi
Sandalye
Ayna
Masa

9. Dünyanın en yüksek
ülkededir ve adı nedir?

dağı

Para
Coğrafya
Harita
Zaman

13. Bilmeceleri çözünce ülkelerin baĢ
harflerinden oluĢan Ģifreli kelime
“ERTS ÜDNÖRD” aslında ne anlama
geliyormuĢ?

hangi

A)
B)
C)
D)

Türkiye’de Ağrı Dağı
İsviçre’de Alp Dağları
Nepal’de Everest Dağı
Pakistan’da Nanga Parbat Dağı

10. Alt
kardeĢler,
Wranger
ve
adamlarından kaçıp adaya gittiler.
ġartlara da alıĢmaya baĢladılar.
Burada kendilerini zamanla kime
benzettiler?
A)
B)
C)
D)

Sulugöz Teresa’nın fıkra anlatması
Çocukluk günlerini hatırlaması
Yaşlılıktan bunamaya başlaması
Çalışma masasında bir gözlük
bulması

Ters döndür
Sert döndür
Çizgiyi takip et
Dünyayı durdur

14. Son bilmece çözüldükten
haritaya ne oldu?
A)
B)
C)
D)

Robinson Crusoe
Robin Hood
Rooney
Ramço Başkan
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Yerküreye dönüştü.
Kendini imha etti.
Kuş olup uçtu.
Chagrin haritasını aldı.

sonra

15. Chris
ve
Francis
kardeĢlerin
maceraları boyunca en dikkat çeken
renk hangisi olmuĢtur?
A)
B)
C)
D)

19. Anne ve babaları Alt kardeĢlerin Ģehre
inmelerine
hangi
koĢulla
izin
veriyordu?

Kırmızı
Sarı
Mavi
Yeşil

A) Saat başı babalarını aramaları
gerekiyordu.
B) Eve
zamanında
dönmeleri
gerekiyordu.
C) Hafta sonu ödevlerini bitirmiş olmaları
gerekiyordu.
D) Sınav notlarının yüksek olması
gerekiyordu.

16. „‟Hobi
ve
Tuhaflık
Çeşitleri„‟
dükkânındaki
palto
askılığına
çöreklenen
doldurulmuĢ
hayvan
hangisiydi?
A)
B)
C)
D)

Yeşil bir piton
Sarı bir iguana
Mavi bir su samuru
Kırmızı bir papağan

20. Çocukların Ģeker sanıp yedikleri
„‟Seneduks„‟ ile ilgili olarak verilen
bilgilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Seneduks
kutusunun
üzerinde
herhangi bir uyarı etiketi yoktur.
B) Coğrastrit hastalığının tedavisinde
kullanılır.
C) Doz aşımı durumunda yenilen bir
hap, bir günde bir yıl yaşlandırır.
D) Seneduks kutusunun içinde yüz
seksen hap vardır.

17. Anne ve babaları, Chris ve Francis‟in
doğdukları Ithaca „ yı nasıl tanımlar?
A)
B)
C)
D)

Eğlenceli ve kalabalık
Huzurlu ve sessiz
Sakin ve kısıtlayıcı
Tam çocuklara göre

21. Hangisi Alt kardeĢlere maceraları
boyunca
yardımcı
olan
ahĢap
heykelciklerden biri değildir?

18. Mandeville‟de Alt ailesinin komĢusu
olan Bay Spitzel‟le ilgili olarak
aĢağıdakilerin hangisi yanlıĢtır?
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Alt ailesinin tek komşusuydu.
Yaşlı köpeğiyle birlikte yalnız yaşardı.
Mahremiyetine özen gösterirdi.
Çok meraklı ve geveze bir ihtiyardı.
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Hırçın Mavin
Korkusuz Jack
Sulugöz Teresa
Gezgin Tim

22. Wrangel‟in odasında Alt kardeĢlere
yardımcı olarak haritayı bulmalarını
sağlayan hangisiydi?
A)
B)
C)
D)

25. Haritanın kullanım kuralları
üzerinde nerede yazmaktadır?
A)
B)
C)
D)

Korkusuz Jack
Sulugöz Teresa
Hırçın Marvin
Gezgin Tim

Afrika Kıtası’nda
Antarktika’da
Atlas Okyanusu’nda
Everest Dağı’nda

26. „‟Tül gibi bulutların arasından McKinley
Dağı‟nın
doruğunu
gördü.
Bering
Boğazı‟nda
fırtına
vardı.
Kodiak
Adası‟ndaki iri boz ayılar buzlu ırmaklarda
som balığı avlıyor, Beaufort Denizi
sahilleri
morsların
bağırtılarıyla
çınlıyordu.‟‟
Anlatılanlara göre Francis harita
üzerinde nereye dokunmuĢtur?

23. AĢağıdakilerden
hangisi
Fiziksel
antropolog
Donald
Johanson‟ın
1974‟te Etiyopya‟da bulduğu kadın
iskeletine verdiği addır?
A)
B)
C)
D)

harita

Hillary
Elizabeth
Francesca
Lucy

A)
B)
C)
D)

Alaska
Rusya
İzlanda
İsveç

24. Sorarlarsa, “Kulağını kim büktü? diye,
„‟ Tabi ki , ………‟‟ olmalı yanıtın herkese.
Bilmecede
boĢ
bırakılan
yere
aĢağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)
B)
C)
D)

27. Alt kardeĢler çocukluklarına tekrar geri
dönünce „‟Hobi ve Tuhaflık Çeşitleri „‟
dükkânının yerinde ne olduğunu
görmüĢtür?

Sam büktü.
Tim büktü.
O büktü.
Kimse bükemedi.

A)
B)
C)
D)
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Egzersiz salonu
Şekerci dükkânı
Müzikevi
Oyuncak dükkânı

31. Bamba, Yağız‟la oynadığı oyunda çok
farklı yeniliyor olmasından dolayı çok
sıkılmıĢtı ve çıkıp gitmek istiyordu.
Fakat gidemedi. Niçin?

28-54 arasındaki soruları
“YERYÜZÜNÜN KALBĠ”
adlı kitaba göre cevaplayınız.

A) Ertesi gün çocukların okulda dalga
geçmesinden çekindiği için
B) Bir işi yarıda bırakıp gitmek, kendi
kültürüne göre büyük bir saygısızlık
olduğu için
C) Bu oyunu daha iyi oynamayı
öğrenmek için
D) İkinci oyunda Yağız’ı yeneceğini
düşündüğü için

28. Kabile lideri, Bamba kabilesinden
ayrılırken söylediği “Başkalarıyla
paylaşmadıktan sonra, öğrendiklerin ne
işe yarar ki?” sözüyle neyin önemini
vurgulamak istemiĢtir?
A)
B)
C)
D)

Bilgileri paylaşmanın
Yiyecekleri paylaşmanın
Yardımlaşmanın
Çalışmanın

32. Bamba‟nın kabilesinde niçin hiç çöp
olmuyormuĢ?

29. Bamba‟nın kabiledeki öğretmeni bir
dersinde tuhaf bir soru sormuĢtu:
“Bu yeryüzünde gerçekten yaşadığınızı
en çok ne zaman hissedersiniz?”
AĢağıdakilerden hangisi öğretmenin
bu soruya verdiği cevaplardan
değildir?
A)
B)
C)
D)

A) Çöp çıkaracak kadar fazla yiyecekleri
olmadığından
B) Her şeyi faydalı bir iş için
kullandıklarından
C) Çöp atanlar kabileden
dışlandıklarından
D) Çevre temizliğine çok dikkat
ettiklerinden

Öğrenirken
Yardım ederken
Paylaşırken
Eğlenirken

33. Çocuklar, Bamba‟nın hangi özelliğiyle
dalga geçmek için ona “gündüz feneri”
demiĢlerdir?

30. “Bamba”nın kelime anlamı neymiĢ?
A)
B)
C)
D)

Kutu
Tembel
Teneke
Mutlu

A)
B)
C)
D)
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Afrikalı olması
Türkçeyi iyi bilememesi
Çok bilgili olması
Uzun boylu olması

37. Yağız ve arkadaĢları Bamba‟yı
döverken Bamba, onlara karĢı
koyabilirdi fakat karĢı koymadı. Bunun
nedeni neydi?

34. “Bamba, babasından öğrendiği hikâyenin
sırrını kavramışken ve onunla ilgili daha
çok şey öğrenmek istiyorken Yıldız sırra
kadem basmıştı.” cümlesinde geçen altı
çizili deyimin cümleye kattığı anlam
nedir?

A) Öğretmenlerinden korkması
B) Türkiye’den gönderilebilecek olması
C) Sonra daha kalabalık gelecek
olmaları
D) Şiddetin kötü bir şey olduğuna
inanması

A) Sırrını başkasıyla paylaşmak
B) Birini suçüstü yakalamak
C) Başkasının isteklerini
karşılayamamak
D) Birdenbire ortalıktan yok olmak

38. Bamba; Yıldız‟ın anlattıklarının
gerçekleĢmesinin zor olduğunu,
dünyayı değiĢtirmenin mümkün
olmadığını düĢündüğünde Yıldız iĢe
nereden baĢlamak gerektiğini söyledi?

35. Futbol elemelerinde Bamba, ikinci yarı
baĢlamadan kuruldan ne istedi?
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Takım değiştirmek
Oyundan çıkmak
Ayakkabısız oynamak
Kabile liderinin hediye ettiği kolyeyi
takmak

Kendi küçük dünyamızdan
Sınıf arkadaşlarımızdan
Ailelerimizden
Mahallemizden

39. “ … Türkiye‟de her şey parayla
alınabiliyor; insanlar, evde kendi ürününü
üretmek yerine her şeyin hazırını
alıyordu. Bu bir kolaylık mıydı, yoksa
tembellik miydi? Bamba, bu sorunun
cevabını uzun süre düşündükten sonra
cevabın „……………………‟ olduğuna
karar verdi.”
Bamba‟ya göre yukarıdaki sorunun
cevabı nedir?

36. Futbol kurulu, Bamba‟yı tebrik etti ve
onun okul takımına katılmasını istedi.
Bamba, bu teklifi neden kabul etmedi?
A) Futbolu çok sevmediğinden
B) Yağız’ın takıma katılmasını
istediğinden
C) Yapacak daha önemli işleri
olduğundan
D) Oynarken sakatlanmaktan
korktuğundan

A)
B)
C)
D)
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Tembellik
Vurdumduymazlık
Yoksulluk
Zorluk

40. Yıldız ve Bamba, ayrılırken birbirlerine
neler hediye ettiler?

43. Basalito‟nun sihirli hikâyesindeki yaĢlı
adamın yerine getirmek zorunda
olduğu tek görevi aĢağıdakilerden
hangisidir?

A) Yıldız, Çocukların Cennet Bahçeleri
kitabını; Bamba, hasır eteğini hediye
etti.
B) Yıldız, sakız ağacı tohumu; Bamba,
yıldız heykelciği hediye etti.
C) Yıldız, mavi bilekliğini; Bamba, kabile
liderinin verdiği kolyeyi hediye etti.
D) Yıldız, sınıfça çekildikleri fotoğrafı;
Bamba, babasının anlattığı hikâyenin
sırrını hediye etti.

A) Sönmüş yıldızları gökyüzünden
toplamak
B) Canı sıkkın yıldızları eğlendirmek
C) Sönük görünen yıldızları mutlu edip,
tekrar parlamalarını sağlamak
D) Yolunu kaybetmiş yıldızları tekrar
yörüngeye sokmak

44. AĢağıdakilerden hangisi Bamba‟nın
„‟geleneksel kıyafetlerini göstermek „‟
bahanesiyle yanında götürmek istediği
kıyafetidir?

41. AĢağıda verilen bölümlerden hangisi
okuduğunuz kitaba ait değildir?
A)
B)
C)
D)

Dünyanın En Güzel Manzarası
Kara Dağdaki Çile
Yolculuk
Beton ve Çiçek

A)
B)
C)
D)

45. Hangisi Bamba‟nın bir an önce evine
dönebilmek için kendince bulduğu
dahiyane fikirdir?

42. Hangisi Bamba‟nın Türkiye
yolculuğuna çıkmaya istekli olmama
sebebidir?
A)
B)
C)
D)

Hasır yeleği
Deri eteği
Hasır eteği
Deri yeleği

A) Etrafındakilerle hiç konuşmamak
B) Aksi tavırlarla mutsuzluğunu sürekli
belli etmek
C) Evdeki eşyalara zarar vererek, aileyi
kızdırmak
D) Sokakta bulduğu hayvanları izinsiz
olarak eve getirmek

Uçak korkusu
Tren korkusu
Farklı kültürlerin ilgisini çekmemesi
Evinden, arkadaşlarından,
ormanından ayrılmak istememesi
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46. Bamba‟yı “eve dönüş oyunundan‟‟
vazgeçiren düĢünce hangisi olmuĢtur?

49. Kongo‟da tüccarların kullandığı fakat
ülkemizde çocukların biniyor olmasını
Bamba‟nın garipsediği ulaĢım aracı
hangisidir?

A) Yanında kaldığı aileyi üzdüğü düşüncesi
B) Şımarık davranışlarıyla ailesini
onurlandıramadığı düşüncesi
C) Davranışları sebebiyle ailesini
kızdırabileceği düşüncesi
D) Ülkede yaşayan insanlara yardım etmek
için gönderildiği düşüncesi

A)
B)
C)
D)

Scooter
Bisiklet
Hoverboard
Kaykay

50. Bamba futbol seçmeleri öncesi Yağız
ve arkadaĢlarını neden öfkelendirmek
istemiĢtir?

47. ArkadaĢının dansını “yetersiz‟‟ bulan
öğretmenlere Bamba‟nın tepkisi nasıl
olmuĢtur?

A) Yağız ve arkadaşlarına çok kızgın
olduğundan
B) Yağız ve arkadaşlarını kızdırarak
eğlenmek istediğinden.
C) “Öfkelenip, kontrolünü yitirenler,
kaybetmeye mahkûmdur.’’ diye
düşündüğünden
D) Bunun oyun kuralı olduğunu
düşündüğünden

A) İzlemedikleri bir dansı nasıl yetersiz
bulduklarını sormuştur.
B) Sinirlenerek, bağırmaya başlamıştır.
C) Arkadaşının dansının övülmesi
gerektiğini söylemiştir.
D) Öğretmenlerin haklı olduğunu
düşünmüştür.

48. Aslı, Bamba‟nın ağaç kabuklarından
yaptığı hediyeleri eve sığdıramayınca
nasıl bir çözüm buldu?

51. AĢağıdakilerden hangisi Yıldız‟a göre
“Çocuklar bu dünyada neden var?„‟
sorusunun cevabıdır?

A) Bir kısmını çöpe attı.
B) Daha fazla hediye yapmamasını
söyledi.
C) Arkadaşlarına hediye etti.
D) Komşularına dağıttı.

A)
B)
C)
D)
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Dünyayı güzelleştirmek için
Oyun oynamak için
Nüfusu artırmak için
Ailelerini mutlu etmek için

52. Kamp alanına vardıklarında Bamba,
öğretmenini hangi konuda uyarmıĢtır?

55-80 arasındaki soruları
“DÖRT KARDEġTĠLER”
adlı kitaba göre cevaplayınız.

A) Tuvalete gitmesi gerektiği konusunda
B) Yırtıcı bir hayvanın bölgesinde
oldukları konusunda
C) Bu alanda hiç sakız ağacı
bulamayacakları konusunda
D) Fırtına başlayacağı konusunda

55. Feten ve ailesi keyifli olduklarında
Habibe‟ye ne derdi?
A)
B)
C)
D)

Habbe
Halime
Habiş
Habire

53. Kamp alanında Yağız‟a saldıran
hayvan hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Puma
Dinozor
Vaşak
Yılan

56. Köylüler arasındaki inanıĢa göre son
doğan kız çocuğuna hangi isim
verilirse sonraki doğan çocuk erkek
olurmuĢ?
A)
B)
C)
D)

Döndü
Habibe
Feten
Songül

54. “Hakuna Matata” ne anlama
gelmektedir?
A)
B)
C)
D)

57. Körebe oyununda yaĢı tutmayan
çocuklar da oynuyormuĢ gibi
Ģakacıktan oyuna dâhil ediliyordu.
Böyle çocuklara ne deniyordu?

Üzülmeyin
Korkmayın
Ağlamayın
Kaygılanmayın

A)
B)
C)
D)
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Etkisiz eleman
Ara gezeni
Ebe yardımcısı
Oyunbozan

58. Arif, düdük yapmaya çalıĢırken
çocukların söylediği tekerleme
hangisidir?

61. Bulgur yaygılarını beklerken Arif‟in
diğer çocuklardan daha iyi yaptığı Ģey
neydi?

A) Han kapısından girdim içeri,
Adamlar oturmuş dört köşeli,
Endo mendo güzeli,
Güzellerin içinde en güzeli…
B) Çak çaka çak çak,
Ebeme de bak bak!
Bak hele bak bak!..
C) Gav gav gavladı,
Bizim söğüt ağladı,
Söğüdüm gavlayıver,
Söğüdüm ağlayıver…
D) Akşam oluyooor!..
Güneş batıyor!..
Evli evineee!..
Köylü köyüneee!..

A)
B)
C)
D)

62. Feten çobanlık yaparken bir koyun
hastalandı ve yere yığıldı. Yardıma
gelen çoban koyuna ne yaptı da koyun
iyileĢti?
A)
B)
C)
D)

59. Feten‟in taktığı küpeler kime aitti?
A)
B)
C)
D)

Tuzak kurup kuş yakalamak
Bulgur yiyen kuşları kovalamak
Düdük çalmak
Küçük çocukları eğlendirmek

Babaannesine
Nevzer Yenge’ye
Arkadaşı Havva’ya
Annesine

Ağzını açıp ilaç içirdi.
Elleriyle kalbine masaj yaptı.
Ayaklarından kaldırıp üç defa salladı.
Kulağını uzunlamasına yarıya kadar
kesti.

63. Feten, havalar iyi gittiği sürece
çobanlığa devam ettiğinden okula
gidemiyordu. Bu eksikliği nasıl
gideriyordu?

60. Feten, kulağına küpeleri takınca evde
aynaya baktı. Her Ģey güzeldi. Fakat
canını sıkan bir Ģey vardı. Feten‟in
canını sıkan Ģey neydi?

A) Arkadaşı Havva’ya gidip neler
öğrendiklerini anlattırıyordu.
B) Akşamları öğretmenin evine gidip o
günkü dersleri öğreniyordu.
C) Arif’in defterlerini alıp işledikleri
konulara çalışıyordu.
D) Öğretmeni her gün Feten’e çalışma
kâğıtları gönderiyordu.

A) Burnunun üstünden yanaklarına
doğru yayılan çiller
B) Saçlarının uzunluğu ve bakımsızlığı
C) Burnunun biraz büyüklüğü
D) Dişlerinden birkaçının çürüklüğü
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64. NeĢe Öğretmen‟in Feten ile ilgili amacı
neydi?

67. Feten, Azmi Beylerde kaldığı üç yılda
üç defa sokağa çıktı. AĢağıdakilerden
hangisi çıktıkları yer ve sokağa çıkma
amaçlarından biri değildir?

A) Fen lisesi sınavlarını kazandırmak
B) Tayini çıkınca yanında götürmek
C) İlkokulu bitirince öğretmen okuluna
göndermek
D) Bir iş bulup çalıştırmak

A) Dişini çektirmek için dişçiye
B) Vücudunda çıkan yaraları göstermek
için doktora
C) Badana artıklarını temizlemek için
Güler Hanım’ın annesinin evine
D) Yeni gelen hayvanları görmek için
hayvanat bahçesine

65. Dedenin ölmeden önce koynundan
çıkarıp Feten‟e gösterdiği zarfta ne
vardı?
A)
B)
C)
D)

68. Dört kardeĢin babalarıyla ilgili
aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Halk arasında ‘’Pek Salih‘’ diye
anılırdı.
B) Köyün muhtarıydı.
C) Çocuklarıyla ilgilenmeyen bir babaydı.
D) Köyün ileri gelen zenginlerinden
biriydi.

Ömür boyunca biriktirdiği parası
Habibe ve Döndü’nün resimleri
Habibe ve Döndü’nün adresi
Ev ve tarlalarının tapusu

69. KomĢu köylerin fırsat kollayıp keçi
sürülerini zaman zaman Fetenlerin köy
korusuna salıvermelerinin sebebi
aĢağıdakilerden hangisidir?

66. YaĢar, nüfus cüzdanını niçin arıyordu?
A) Ahmet Ağa’ya verip kendine pasaport
çıkartması için
B) Muhtara verip kendini ablasının
yanına göndermesi için
C) Öğretmene verip kendini okula alması
için
D) Jandarmaya verip ablalarını bulmaları
için

A) Komşu köylerde keçilerin otlayacak
yerlerinin olmaması
B) Komşu köylerde keçilerle ilgilenecek
çobanların olmaması
C) Fetenlerin köy koruluğunun çok geniş
olması
D) Komşu köylerin Fetenlerin köy
koruluğunu kıskanması
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70. Feten‟in annesinin içini kemiren dert
neydi?

73. Feten için “Dilerim Allah‟tan, kulağından
altın küpeler eksik olmasın.‟‟ diye dua
eden kimdir?

A) Çocuklarını okula gönderememek
B) Doğurduğu bütün bebeklerin kız
olması
C) Kocasının ilgisiz ve sorumsuz olması
D) Köy içinde hiçbir yakınının olmaması

A)
B)
C)
D)

71. ‘’ Şey, bizim at doğuruyor da ….Feten
gelip görsün diyecektim. Öteki arkadaşlar
da geldiler.‟‟
Yukarıdaki cümleleri söyleyen Feten‟in
hangi arkadaĢıdır?
A)
B)
C)
D)

Nevzer Kadın
Koca Dede
Feten’in babası
Marzı Nine

74. Köyde delinecek kulak memelerini
uyuĢturmak için ne yapılırdı?
A)
B)
C)
D)

Havva
Ahmet
Arif
Sibel

Lavanta kolonyası sürülürdü.
Alkolle temizlenirdi.
Meşe kömürünün külüyle ovulurdu.
Ekmek içi bastırılırdı.

75. Köydeki her sünnet düğününde
sünnet yatağı olarak kimin yatağı
kullanılırdı?
72. AĢağıdakilerden hangisi Apan
köyünün sünnet düğünü geleneklerine
uygun değildir?

A)
B)
C)
D)

A) Sünnet çocuklarının parmakları
kınalanırdı. Kalan kına, düğün
sahibinin akrabalarının kızlarına
yakılırdı.
B) Kına gecesi kadınlar köy meydanında
yakılan ateşin çevresinde çalıp
oynarlardı.
C) Sünnetten bir gün önce yaylı at
arabaları süslenir. Mahallenin
çocukları çala söyleye köyün içinde
dolaştırılırdı.
D) Varlıklı ailelerin çocuklarının yanında
yoksul çocuklar da sünnet edilirdi.

Köy öğretmeninin
Jandarma komutanının
Köy imamının
Köy muhtarının

76. Feten ve kardeĢleri, babalarının
getirdiği yavru köpeğe hangi ismi
vermiĢtir?
A)
B)
C)
D)
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Korkmaz
Karakulak
Korkusuz
Kahraman

77. AĢağıdakilerden hangisi Azmi Bey‟in
karısı Güler Hanım‟ın özelliklerinden
biri değildir?

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

A) Kara kuru bir kadındır.
B) Her zaman doğruyu söyleyen bir
kadındır.
C) Sinirli bir kadındır.
D) Asık suratlı bir kadındır.

78. Azmi Bey‟in evinde Feten‟in bedeninde
birden çıban oluvermiĢti. Bunun
sebebi neydi?
A)
B)
C)
D)

Yaşadığı sıkıntılar
Kardeşlerine duyduğu özlem
Yağlı yemekler
Kullandığı deterjanlar

79. Feten‟in yediği dayakların, iĢittiği
azarların en yakın tanığı Güler Hanım‟a
ait hangi eĢyadır?
A)
B)
C)
D)

Sedef çerçeveli el aynası
Bordo kahve fincanı
Kristal su bardağı
Çiçekli sabahlık

80. Ahmet Emmi‟nin Feten‟in erkek
kardeĢi için bulduğu iĢ neydi?
A)
B)
C)
D)

Kaz çobanlığı yapmak
Arif ile koyunları gütmek
Bahçe çapalamak
Ekinleri yolmak
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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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7. 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;

