LĠSE SEVĠYESĠ – 18 KASIM 2018

2018-2019 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
KĠTAP OKUMA YARIġMASI
LĠSE SEVĠYESĠ
SINAV SORULARI
18 Kasım 2018

Saat: 10.00

Adı ve Soyadı

: ...........................................................

Sınıfı

: ...........................................................
SORU SAYISI : 100
SINAV SÜRESĠ : 120 Dakika

ÖĞRENCĠLERĠN DĠKKATĠNE!
1.
2.
3.
4.

Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.
Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinizi doldurunuz.
Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.
4 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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LĠSE SEVĠYESĠ SINAV SORULARI
3. Kahramanımız protesto olsun diye ne

1-25 arasındaki soruları
“GÜL YETĠġTĠREN ADAM”
adlı kitaba göre cevaplayınız.

yapıyor ve kaç yıldır bu protestoyu
sürdürüyor?
A)
B)
C)
D)
E)

1. Romanın baĢında kahramanımızı bir

Evden dışarı çıkmıyor - 40 yıldır
Kitap okuyor - 20 yıldır
Gazetede köşe yazısı yazıyor - 25 yıldır
Öğüt veren bir kitap yazıyor - 30 yıldır
Bahçe ile uğraşıyor - 35 yıldır

gece yarısı ziyarete gelenler kaç kiĢiydi
ve sürekli gitmesi gerektiğini söyleyen
kimdi?
A)
B)
C)
D)
E)

5 kişi - Sitare
4 kişi - Sitare
3 kişi - Çarli
4 kişi - Çarli
5 kişi - Yeni evli çift

4. Çarli hastanede tedavi görürken Sitare
ne yapıyor?
A) Arkadaşlarını geziye gönderip kendisi
Çarli’nin yanında kalıyor.
B) Arkadaşları da Sitare ile hastanede
kalıyor.
C) Arkadaşlarını geziye gönderip
kahramanımız ve Sitare kalıyor.
D) Arkadaşlarından birini hastanede bırakıp
arkadaşları ile geziye gidiyor.
E) Sitare tüm arkadaşlarını toplayıp geziye
gidiyor.

2. “Ulu Cami‟nin saçaklı minaresi göğü bir
çınar kökü gibi sarıp kucaklamış, kuşlar
uzun gagalarıyla -…………. bunlar- saçağın
altına yuva kurmuşlar.”
Romanda geçen bu ifadede boĢ bırakılan
yere aĢağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Kırlangıçtır
Leylektir
Güvercindir
Kumrudur
Serçedir

5. Gezi için gittikleri yerde eğlence
seçenekleri arasında aĢağıdakilerden
hangisi yoktur?
A)
B)
C)
D)
E)
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Konser
Sirk
Revü
Kumar
Hayvanat bahçesi

6. “Açlık savaş bir aradaydı ve dövüşmüşlerdi

9. AĢağıdakilerden hangisi “Fakat hiçbir

Kuran için, Halife için ve ………. kenti terk
etmek zorunda bıraktıkları zaman
kurtulduklarını sanmışlardı.”
SavaĢ yıllarını anlatan bu cümlede boĢ
bırakılan yerde bahsi geçen
aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

değişiklik şehrin tabiatına müdahale
edemedi.” ifadesindeki değiĢmeyen
Ģeylerden biri değildir?
A) Yazın bağlara çıkmaya
B) Sinemaya rağmen Belediye Şehir
Tiyatrosu’nun uzun ömürlü olmasına
C) Fırıncılara rağmen yufka ekmeklere
D) Şapkacıya rağmen şalvar giyilmesine
E) Kiremit çatılara rağmen toprak
damlarda tarhana kurutulmasına

Fransız’ı
İngiliz’i
Rus’u
Yunan’ı
Alman’

10. AĢağıdakilerden hangisi “gül yetiştiren üç
beş adam” için söylenenlerden değildir?
A) “Harpte kulağının dibinde bomba
patladıktan sonra böyle olmuş.”
B) “Zararsız delilerdi, işte bu.”
C) “Vaktiyle bir kıza aşıkmış, istemiş,
vermemişler. Kara sevda!”
D) “Vaktiyle işleri iyi gitmemiş, iflas edince
inzivaya çekilmiş.”
E) “Karısı öldükten sonra bu hallere düştü
zavallı.”

7. Kahramanımıza aĢureyi getiren kimdi?
A)
B)
C)
D)
E)

Torunu
Torununun karısı
Torununun oğlu
Oğlu
Oğlunun karısı

11. AĢağıdakilerden hangisinde “O gece yani
Çarli‟ye kriz gelmeden bir gün önce Erol
gelmişti.” diye baĢlayan bölümde Erol‟a
kendi yatağını verip kahramanımızın
dıĢardaki kanepede yattığı gece niçin
korktuğu doğru belirtilmiĢtir?

8. “Peygamberimiz bana üç şey sevdirildi diye
buyurmuşlardı.” Kahramanımızın dile
getirdiği ve Peygamberimizin sevdiği
bu üç Ģeyden ikisi aĢağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiĢtir?
A)
B)
C)
D)
E)

A) Buzdolabının düzenli aralıklarla
çalışmasından doğan madeni sesten
B) Bitişik komşuları olan karı kocanın
gürültüyle kavga etmesinden
C) Kapının tokmağını tutan ölü annesinin
elinden
D) Birlikte hareket eden birçok
motosikletlinin ve motosikletlerinin
gürültüsünden
E) Yaz gecelerine özgü o çıtırtı ve böcek
seslerinden

Güzel ses - namaz
Kuran - namaz
Güzel koku - Kuran
Güller – namaz
Güzel koku - namaz
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15. “Gül YetiĢtiren Adam” romanının yazarı

12. Kahramanımız aĢağıdaki hangi örnekle

kimdir?

ilgili detaylı açıklamalar yaptıktan sonra
“Şehrin ahlakı değişmişti.” ifadesini
kullanmıĢtır?

A) Orhan Pamuk
B) Rasim Özdenören
C) Peyami Safa
D) İskender Pala
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

A) Yatsı namazından sonra sokaklarda
dolaşmak ayıptı.
B) Büyükler konuşurken konuşmak ayıptı.
C) Büyüklerin önünden yürümek ayıptı.
D) Kadınlarla bir arada bulunmak ayıptı.
E) Esnafın müşteriye ilgisiz veya kötü
davranması ayıptı.

16. AĢağıdakilerden hangisi “Gül YetiĢtiren
Adam” romanının içeriğiyle ilgili
değildir?
A) Batı kültürünün baskısı ile çaresiz kalmış
insanımızın bocalayışı, gizli protestoları
ve gizli kabullenişleri
B) Anadolu’nun bir taşra kentinden
metropollerine kadar uzanan bir
coğrafyada kaynaşan insanımız
C) Modernleşmiş olanlarla kişiliklerini
koruma çabasıyla bunun dışında
kalanlar
D) Eksik kalmış aşklar, eksik bırakılmış
eylemler
E) Yıllarca süren bir başkaldırı ve sonunda
elde edilen zafer

13. Gül yetiĢtiren adama romanın sonunda
ne olduğunu nasıl öğreniyoruz?
A) Öldüğünü - torununun düşüncelerinden
B) Hastalandığını - hastanede Çarli’nin
yanındaki yatakta olmasından
C) Hayata uyum sağladığını - torunuyla
evden çıkıp namaza gitmesinden
D) Yeniliklere ayak uyduramadığını - tekrar
eve kapanmasından
E) Tutuklandığını - kahramanımızın
okuduğu gazete haberinden

17. - Aya bakmayın çocuklar diye uyarır onları,
iyi değildir.
- İyi değil mi?
- Öyle derler, aya bakmak iyi değildir.
- İyi olan nedir peki?
-…
Kitaptan alınan bu bölümde son soruya
verilen cevap aĢağıdakilerden
hangisidir, iyi olan nedir?

14. AĢağıda verilen bilgilerden hangisi
kahramanımızın roman sonundaki
durumunu ifade etmektedir?
Sitare ile evlenmiştir.
Sitare intihar edince hayata küsmüştür.
Tansel ile evlilik hazırlığındadır.
Sitare ile evlenebilmek için Çarli’nin
ölümünü beklemektedir.
E) Herkesten uzaklaşıp yeni bir hayat
kurmaya çalışmaktadır.
A)
B)
C)
D)

Başını eğip yere bakmak
Ellerini açıp dua etmek
Hemen başını çevirip hızlıca yürümek
Sabahları gözünü açar açmaz yeşile
bakmak
E) Yaşlı insanların sözlerine önem vermek
A)
B)
C)
D)
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18. Yazdığım yeri bir kez daha okuyorum. Çok

21. Bu adamlar hakkında çeşit çeşit hikâyeler

kısa olmuş. İmza yerindeki „Kardeşin‟
kelimesinin üstünü çiziyorum. Bir uçakla
geldik buraya. Büyük bir uçurumun
üstünden geçtik. Jet tam on beş dakikada
geçiyor uçurumun üstünden. Gözlerimin
önünde iki avuç içi peydahlanıyor, kadın
elleri. Nasıl bir sezgiyle, hemen tanıyorum
bu ellerin sahiplerini.
… diye sesleniyorum hayretle.
Kitaptan alınan bu bölümde kahramanın
ellerinden tanıdığı bayan kimdir?

uydururlardı. Söz gelimi, birisi için: “Karısı
öldükten sonra bu hallere düştü zavallı”
diyor. Bir başkası için: “Harpte ulağının
dibinde bomba patladıktan sonra böyle
olmuş.” diyorlardı. Fakat uzun uzadıya
durulmazdı bunların üzerinde konuşulup
geçilirdi. Bu hikâyelere zaman zaman
ilaveler yapıldığı da olurdu. Aşk yüzünden
böyle evlerine kapanıp kaldıkları da
söyleniyordu. “Vaktiyle bir kıza aşıkmış,
istemiş vermemişler. Karasevda.” …aslında
kimsenin içtenlikle önemsediği yoktu onları.
Saygı
denmeyecek
bir
saygı
duyuyorlardı….
Hikâyeden alınan bu bölüme göre “Gül
YetiĢtiren Adam” gibi insanları halk nasıl
insanlar olarak görüyor?

A)
B)
C)
D)
E)

Sitare
Zelda
Marya
Marti (Martha)
Sofya

A) Çekinilmesi gereken adamlar olarak
B) Tımarhaneye kapatılması gereken
delililer olarak
C) Saygıda kusur edilmemesi gereken
insanlar olarak
D) Zararsız deliler olarak
E) Ermiş kerametleri olan insanlar olarak

19. AĢağıdakilerden hangisinin Sitare‟nin
ruh hali ve karakteri üzerinde daha etkili
olduğu söylenebilir?
Sakat doğan kızının ölmesi
Çarli’nin hasta olması
Zelda yaşadığı çekişme
Çarli’nin hanımı ve çocuklarının onu
tehdit etmesi
E) Yavuz’un Zelda’nın yeğenine ilgi
duyması
A)
B)
C)
D)

22. Akşama doğru bir kez daha hastaneye
uğruyorum tek bir kelime söylüyor doktor.
…
Kafama takılıyor bu kelime. Tıpkı Sitare
gibi. …. diye tekrarlayarak eve dönüyorum.
Hastanede yatan Çarli için doktorların
söylediği ve kahramanın kafasına takılan
bu hastalık neydi?

20. AĢağıdakilerden hangisi „Gül YetiĢtiren
Adam‟ın kendini eve kapatarak gül
yetiĢmeyle uğraĢmasının asıl nedeni
olarak gösterilebilir?
A) Savaş sırasında Garip Mevlüt’ün hazin
bir şekilde ölümü
B) Peygamber Efendimizin güzel kokuyu ve
gülü sevmesi
C) Etrafında bir efsane oluşturarak
insanların ona saygı görmek istemesi
D) Kendini ibadete ve zikre adamak
istemesi
E) Uğruna savaştığı ideallerle savaş
sonrası yaşananların çelişmesi

A)
B)
C)
D)
E)
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Hemipleji
Enfarktüs
Emboli
Myokard
Tromboli

23. Zelda, doktorla evlenmeden önce ne iĢ
yapıyordu?

26-45 arasındaki soruları
“FATĠH HARBĠYE”
adlı kitaba göre cevaplayınız.

A) Sitare’yle aynı bankada çalışıyordu.
B) Çarli’nin fabrikasında muhasebe işlerine
bakıyordu.
C) Evli olduğu doktorun sekreterliğini
yapıyordu.
D) Kanada’da bir iş adamının yardımcılığını
yapıyordu.
E) Sitare’nin ev işlerine bakıyordu.

26. Neriman ve ġinasi Darülelhan‟dan
çıktıktan sonra nereye kadar beraber
yürüdüler?
A)
B)
C)
D)
E)

24. Hastane kayıt iĢlemleri sırasında

27. Neriman‟ın misafir gittiği arkadaĢı

yaĢananları göz önünde bulundurursak
Çarli‟nin milliyeti aĢağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Vezneciler
Beyazıt
Fatih
Beyoğlu
Laleli

neden ġinasi‟yi ikidir evdeki toplantıya
çağırmadı?
A)
B)
C)
D)
E)

İtalyan
Fransız
İngiliz
Türk
Arap

Macit de geleceği için
Şinasi’den hoşlanmadığı için
Şinasi’nin evi uzak olduğu için
Şinasi’nin gelmeyeceğini düşündüğü için
Neriman istemediği için

28. ”Tramvayın arkasından koşmak ,içine
atlamak arzusuyla Şinasi‟nin vücudu
birdenbire gerildi ve gevşedi; büyük bir
hareket ihtiyacıyla üç dört adım koştu ve
durdu. O anda pek çok şey yapmak istediği
halde, gözleri köşeyi ağır ağır dönen
tramvaya takılıp kalmıştı. Başka hiçbir şey
görmüyor, yanından adam geçip
geçmediğine dikkat etmiyor, ayak seslerini
işitmiyordu. Başına kan doldu ve dışarı
alemle büyün alakaları kesilir gibi oldu.”
ġinasi‟nin bu Ģekilde hissetmesinin
sebebi nedir?

25. Kahramanımızın adını öğrenip köpeğine
vermek isteyen Marya, oraya yerleĢip
kimlere ne öğretmeyi planlıyor?
A)
B)
C)
D)
E)

Fransızlara - yoga
Amerikalılara - göbek dansı
İngilizlere - ebru
Türklere - poker
Ruslara - dans

A) Neriman’la tartışması
B) Neriman’ın arkadaşının onu evine davet
etmemesi
C) Tramvaya yetişememesi
D) Neriman’ın yalan söylediğini anlaması
E) Şinasi’nin başladığı işi bitirememesi
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29. “Faiz Bey masanın üstünü düzelttikten

32. Neriman‟ın Macit‟i ince bir adam olarak

sonra lambasını aldı, karşıdaki yatak
odasına geçti, kapının eşiği kenarında
duran idare kandilini alarak büyük lambayı
söndürdü ve yattı. Fakat uyuyamadı. Hep
dalıp dalıp uyanıyordu. Ara sıra, uykusu
derinleştiği halde, yattığı yerden fersahlarca
uzak bir yere gitmiş de iki dakikada geriye
dönmüş gibi, baş döndürücü bir sürat
hissiyle gözlerini açıyor ve küçük seslere
dikkat ediyordu.”
Faiz Bey‟in uyuyamamasının sebebi
nedir?
A)
B)
C)
D)
E)

düĢünmesinin sebebi nedir?
A) Çapkınca hareket yapmaması ve ince,
uzun ve manikürlü elleri olması
B) Garplı olması
C) Zengin aile çocuğu olması
D) Onu baloya davet etmesi
E) Keman çalması

Neriman’ın eve geç gelmesi
Sokaktaki ayak sesleri
Otomobilden gelen motor sesleri
Dizindeki ağrılar
Maddi sıkıntılar

33. AĢağıdakilerden hangisi Macit‟in balo
teklifini kabul eden Neriman‟ın kafasını
kurcalayan meselelerden biri değildir?

30. “Faiz Bey, Neriman‟ın arkasından biraz
baktıktan sonra, basamakları ağır ağır
çıkmıştı. Sofada, yerde, gözüne bazı kağıt
parçaları ilişti. Bunlar, kimi bir iğne
topuzundan biraz daha büyücek, kimi ince
kurdele parçası gibi uzunca, renkli
kağıtlardı. Epey düşündükten sonra Faiz
Bey bunlara …….… ve …………dendiğini
hatırladı.”
Yukarıda boĢ bırakılan yerlere
aĢağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

İzin meselesi
Para meselesi
Kıyafet meselesi
Şinasi meselesi
Zaman meselesi

Pelür- Kraft
Kuşe- Bristol
Konfeti- Serpantin
Papye - Tül
Aydınger – Krome

34. Baloya gitmek isteyen Neriman,
babasının itibarını kazanmak için ne
yaptı?

31. AĢağıdakilerden hangisi, Neriman ile
ġinasi‟nin eski konakta yaĢadığını
düĢündükleri ihtiyarın özelliklerinden
biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Görgülü
Sabırlı
Dindar
İyi
Cimri
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Babasının istediği gibi giyindi.
Babasının elindeki paketleri aldı.
Şinasi’ye iyi davrandı.
Mutfakta Gülter’e yardım etti.
Babasının lastiklerini temizledi.

35. Faiz Bey‟in evindeki konsolun üstünde

38. Faiz Bey baĢkalarına ġinasi‟den

duran saat kimin zamanında icat
edilmiĢtir?
A)
B)
C)
D)
E)

bahsederken aĢağıdaki tabirlerden
hangisini kullanmadı?

Harunü Reşit
Süleyman Şah
Kılıç Arslan
Melikşah
Gazali

A)
B)
C)
D)
E)

Sessiz
Haluk
Terbiyeli
Rikkatli
Cömert

39. “Neriman‟ın halindeki başkalıklara muhiti de
36. “Şinasi birdenbire ayağa kalktı. Hareketinin

dikkat etmeye başladı. Kıyafetten tavırlara
ve yaşayış tarzına kadar tesir eden bu
değişiklik, gün geçtikçe bariz şekiller
alıyordu; Neriman‟ın Şinasi‟den ayrı
gezmeleri, eve geç gelmeleri, semtin
insanlarına karşı bakışlarındaki farklar,
tuvaleti ve yürüyüşü tecessüs
uyandırıyordu.”
Neriman‟da herkesin dikkat ettiği bu
yenileĢme ne zaman ve kiminle
tanıĢtıktan sonra baĢladı?

şiddetine herkes dikkat etmiş olduğu için
kendini topladı ve münakaşa eden gruba
doğru mutedil birkaç adım attı:
-Ne olursa olsun, dedi, bu… şekilcilik…
Şekil düşkünlüğü bazı kızlarımızı
züppeleştiriyor.”
ġinasi bu sözleri kimin görüĢlerini
desteklemek için söyler?
A)
B)
C)
D)
E)

Muammer
Fikret
Şeref Bey
Faiz Bey
Neriman

A) Altı ay evvel Fahriye’yle tanıştıktan
sonra
B) Altı ay evvel Macit’le tanıştıktan sonra
C) Dört ay evvel Nezahat’le tanıştıktan
sonra
D) Dört ay evvel Macit’le tanıştıktan sonra
E) Dört ay evvel Fahriye’yle tanıştıktan
sonra

37. Neriman, ġinasi‟nin kız kardeĢi Nezahat
ile nerede tanıĢtı?
A)
B)
C)
D)
E)

40. AĢağıdakilerden hangisi Neriman‟ın
gözünde ġinasi‟nin özelliklerinden biri
değildir?

Darüllelhan’da
Süleymaniye’deki Kız Lisesi’nde
Mızıka-i Hümayun’da
Mekteb-i Bahriye’de
Darü’l-fünun’da

A)
B)
C)
D)
E)
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Aile
Mahalle
Eski
Şarklı
Garplı

41. “Gülter kendi muhayyelesinde, bu buruşuk

44. Neriman neden ġark‟ı kediye, Garp‟ı

daireyi biraz daha büyüttü, çene altındaki
etleri biraz daha gevşetti ve sarkıttı, sonra
gözlerini yukarı kaldırdı ve Neriman‟ın
dağınık kumral saçlarını biraz daha ağarttı.”
Gülter, Neriman‟ı kime benzetti?

A)
B)
C)
D)
E)

köpeğe benzetmektedir?
A) Kedinin miskinliğinden, köpeğin
çevikliğinden
B) Kedinin uysallığından, köpeğin
hırçınlığından
C) Kedinin nankörlüğünden, köpeğin
sadakatinden
D) Kedinin sakinliğinden, köpeğin
vahşiliğinden
E) Kedinin küçüklüğünden, köpeğin
büyüklüğünden

Neriman’ın haminnesine
Neriman’ın annesine
Neriman’ın teyzesine
Neriman’ın halasına
Neriman’ın yengesine

45. Neriman‟ın dayısının kızları hangi semtte

42. Neriman‟ın büyük validesinin okuduğu
kitap aĢağıdakilerden hangisidir?

oturmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Mesnevi
Naima Tarihi
Seyahatname
Kitab-ı Bahriye
Safahat

43. Neriman‟ın annesinin hangi el iĢine
merakı vardı?
A)
B)
C)
D)
E)

Filkete oyası
Mekik oyası
İğne ardı
Hesap işi
Çin iğnesi
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Şişli
Beyoğlu
Fatih
Üsküdar
Harbiye

48. “Ġnsan Ne ile YaĢar” hikâyesinde
köydeki müĢterilerin Simon‟a ne kadar
borcu vardır?

46-65 arasındaki soruları
“ĠNSAN NE ĠLE YAġAR”
adlı kitaba göre cevaplayınız.

A)
B)
C)
D)
E)

Sekiz ruble yirmi iki kopek
Üç ruble yirmi beş kopek
Yedi ruble yirmi üç kopek
Beş ruble yirmi kopek
On ruble yirmi beş kopek

46. “Ġnsan Ne ile YaĢar” hikâyesinde
Matryona‟nın hangi olaydan sonra
Michael‟e karĢı kalbinde bir yumuĢama
olur?
A) Michael’in “Bana merhametle
yaklaştığınız için Tanrı sizi
ödüllendirecektir.” demesinden sonra
B) Michael’in başından geçenleri
öğrendikten sonra
C) Matryona’nın, Michael’in eve gelmesine
kızması üzerine Simon’un “Sende hiç
Tanrı korkusu yok mu?” demesinden
sonra
D) Michael’in çizme dikme işinde
ustalaşmasından sonra
E) Yörenin bütün insanlarının çizme
diktirmek için Simon’a gelmesinden
sonra

49. “Ġnsan Ne ile YaĢar” hikâyesinde Simon
Michael‟le karĢılaĢtığı gün evden ne
yapmak için çıkmıĢtı?
A)
B)
C)
D)
E)

47. “Ġnsan Ne ile YaĢar” hikâyesinde

Çizme almak için
Mont almak için
Ekmek almak için
Koyun derisi almak için
Gömlek almak için

50. “Ġnsan Ne ile YaĢar” hikâyesinde Simon,

aĢağıdakilerden hangisi Michael‟in
Simonlarda kaldığı altı yıl boyunca
gülümseme sebeplerinden biridir?

kilisede rastladığı Michael‟i evine
götürürken eĢinin bu durumdan hiç
hoĢlanmayacağını düĢünüp üzülürken
neyi gözünün önüne getirince kalbinde
bir mutluluk belirdi?

A) Matryona’nın kendisine yemek vermesi
B) Matryona’nın kendisine gömlek ve
pantolon vermesi
C) Simon’un ona kendileriyle
kalabileceğini söylemesi
D) Simon’un kendine iş vereceğini
söylemesi
E) Çizme dikme işinde çok kısa sürede
ustalaşması

Michael’in kilisede kendine bakışını
Michael’in kibarca konuşmasını
Michael’i o kötü durumdan kurtarmasını
Yaptığı iyiliğin karşılığını bir gün
alacağını
E) Alacağı çizmeyi
A)
B)
C)
D)
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51. “Ġnsan Ne ile YaĢar” hikâyesinde

54. “Üç Soru” adlı hikâyede kralın huzuruna

Tanrı‟nın Michael‟den öğrenmesini
istediği ilk hakikat (ders) nedir?
A)
B)
C)
D)
E)

çağırdığı âlimlere sorduğu ilk soru
nedir?

İnsan ne ile yaşar?
İnsan içinde ne barındırır?
İnsana verilmeyen nedir?
İnsan Tanrı’ya nasıl ulaşır?
Tanrı insanlara hakikatleri hangi yollarla
öğretir?

A) Kişinin her zaman yapması gereken en
önemli iş nedir?
B) Girişilen işte başarıya ulaşmanın
formülü nedir?
C) İnsanın kalbine ne hükmeder?
D) Kimin sözüne kulak verip kimden uzak
durmalıyım?
E) Bir işe başlamanın en doğru zamanı
nedir?

52. Michael “Ġnsana verilmeyen nedir?”
sorusunun cevabını ne zaman
öğrenmiĢtir?
A) İkiz kız çocuklarının babaları ağacın
altında kalıp öldüğünde
B) İkiz kız çocuklarının annelerinin canını
almadan döndükten sonra Tanrı onu
kadının canını almak için tekrar geri
gönderdiğinde
C) Kadının canını aldıktan sonra kanatları
kopup yeryüzüne düştüğünde
D) Zengin adam çizme siparişi için Simon’un
evine geldiğinde
E) İkiz kızlara bakan kadın ve kızlar
Simon’un evine geldiğinde

55. AĢağıdakilerden hangisi “Üç Soru” adlı
hikâyede kralın “Bana en gerekli
insanlar kimlerdir?” sorusuna alimlerin
verdiği cevaplardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

ikiz kızlar geldiğinde onları
tanıdım. Anneleri bana çocukları için
yalvarmıştı, anasız babasız yaşayamazlar
dediğinde ben de ona inanmıştım. Ama
yabancı bir kadın onları büyütmüş. Kadın
kendisinin olmayan bu çocuklara karşı
sevgisini gösterdiğinde ve onlara sarılarak
ağladığında
onda
capcanlı
bir………..gördüm. Artık biliyordum ki Tanrı
bana ilham yoluyla son hakikati de
öğretmişti.”
“Ġnsan Ne ile YaĢar” hikâyesinde
Michael‟in
konuĢmasından
alınan
yukarıdaki bölümde boĢ bırakılan yere
aĢağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Danışmanlar
Din adamları
Müneccimler
Doktorlar
Askerler

53. “Kadınla

A)
B)
C)
D)
E)

56. “Ġnsana Ne Kadar Toprak Lazım”
hikâyesinde Pohem köylüleri neden
mahkemeye veriyor?
A) Ekili tarlalarından ve otlaklarından
hayvanlarıyla geçtikleri için
B) Arazilerindeki ıhlamur ağaçlarını
kestikleri için
C) Atlarını çaldıkları için
D) Köylülere karşı tutumundan dolayı
köylülerin, kendisini evini ateşe vermekle
tehdit ettiği için
E) Köylülerin köyde arazini satan bir
hanımefendiden Pohem’e toprak
satmamasını istedikleri için

Anlayış
Sevgi
Merhamet
Dostluk
Umut
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57. Ġnsana Ne Kadar Toprak Lazım”

60. “Tanrı Gerçeği Bilir, Ama” hikâyesinde

hikâyesinde Pohem BaĢkırların
çadırında uyuduğu gece rüyasında kimi
görmemiĢtir?

öldürülen tüccar nerelidir?
A)
B)
C)
D)
E)

A) Başkırların reisini
B) Kendine buradaki arazilerden bahseden
tüccarı
C) Şeytanı
D) Çiftliğine daha önce gelen bir köylüyü
E) Komşusu Simon’u

Rıyazanlı
Nizhnyli
Rostovlu
Vladimirli
Novgorodlu

61. “Tanrı Gerçeği Bilir, Ama” hikâyesinde
Ivan Dmitritch Aksyonof hangi olay
üzerine “Öyle gözüküyor ki gerçeği bir
tek Tanrı biliyor ve biz insanlar sadece
ona yalvarabilir ve sadece ondan
merhamet bekleriz.” der.

58. BaĢkırlarda “ġĠHAN” neye denir?
A)
B)
C)
D)
E)

Arazideki çukur alanlara
Küçük tepelere
Tilki kürkünden yapılan şapkaya
Gelen yabancıları karşılama törenlerine
Dillerini şaklatarak üzüntülerini gösterme
şekillerine

A) Polis şefinin çantasında kanlı bıçağı
bulup onu adam öldürmekle suçlaması
üzerine
B) Mahkemenin, onu adam öldürmek ve
parasını çalmakla suçlaması üzerine
C) Karısının da kendisinden şüphelenmesi
üzerine
D) Sürgün cezasına çarptırılması üzerine
E) Maden ocaklarında çalışma cezasına
çarptırılması üzerine

59. AĢağıdakilerden hangisi “Tanrı Gerçeği
Bilir, Ama” hikâyesindeki Ivan Dmitritch
Aksyonof‟un özelliklerinden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

62. “Tanrı Gerçeği Bilir, Ama” hikâyesinde
Ivan Dmitritch Aksyonof Sibirya‟da
mahkûm olarak kaç yıl kaldı?

Genç bir çiftçidir.
Sarışın, kıvırcık saçlı yakışıklı biridir.
Şarkı söylemeyi sever.
Genç yaşta içki içmeye başlamıştır.
Eğlenceli bir adamdır.

A)
B)
C)
D)
E)
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24
25
26
27
28

63. “Tek Bir Kıvılcım Tüm Evi Kül Eder”
hikâyesinde Ġvan‟ın gelinine, tavuğunun
komĢunun bahçesinde yumurtladığını
kim söyledi?
A)
B)
C)
D)
E)

66-100 arasındaki soruları
“MĠHMANDAR”
adlı kitaba göre cevaplayınız.

İvan
Biddy
Taras
Gabriel
Gordey

66. MüĢrikler Hz. Muhammet‟i öldürmeyi
planlarken neden yedi kabileden yedi
genç seçme fikriyle hareket etmiĢtir?
A) Hz. Muhammet bir kişi tarafından
öldürülmeyecek kadar iri cüsseye sahiptir.
B) Hz. Muhammet yalnız dolaşmaz, etrafı çok
kalabalıktır.
C) Haşimoğulları kan davası gütmesin, birkaç
deve bedeli tutarındaki diyete razı gelsin.
D) Hz. Muhammet’in ailesi yedi kişiden
oluşmaktadır.
E) Hz. Muhammet’in yedi arkadaşı vardır.

64. “Tek Bir Kıvılcım Tüm Evi Kül Eder”
hikâyesinde Gabriel‟in ailesindeki
kadınlar Ġvan‟ın oğlunu ne ile suçlarlar?
A) Gömleğindeki bütün düğmeleri
koparmakla
B) Gabriel’in sakalını yolmakla
C) At çalmakla
D) Koşum milini çalmakla
E) Yangın çıkarmakla

67. MüĢrikler Hz. Muhammet‟in evini
kuĢattığında peygamberimiz neden üzüntü
duymuĢtur?
A) Ölümden çok korktuğundan
B) Allah’ın insanlara tebliği yarım kalacağından
C) Kaçmak isteyip kaçamayacağını fark
ettiğinden
D) Ailesini bir daha göremeyeceğinden
E) Kendisini ölüme hazır hissetmediğinden

65. “Tek Bir Kıvılcım Tüm Evi Kül Eder”
hikâyesi için aĢağıdaki yargılardan
hangisi yanlıĢtır?
A) İvan’ın evinde çıkan yangında aile atlar
dışında sahip olduğu her şeyi
kaybetmiştir.
B) İvanlarla Gabriel arasındaki düşmanlık 5
yıl sürmüştür.
C) İki aile arasındaki anlaşmazlıktan dolayı
hem Gabriel hem de İvan para cezasına
çarptırılmıştır.
D) Çıkan yangında Gabriel’in de evi
yanmıştır.
E) Ailelerin başına oğullar geçince iki aile
arasındaki anlaşmazlıklar başlar.

68. “Hak yolda iki yoldaş… Allah onlara üçüncü
olsa endişe edilir mi?” sözünü Hz.
Muhammet nerede söylemiĢtir?
A)
B)
C)
D)
E)

12

Evde
Kabir ziyaretinde
Sevr Dağı’nda
Çölde
Yesrib şehrinde

69. “Yâr-i Gârım” ne demektir?
A)
B)
C)
D)
E)

72. Yesrib‟e giriĢte Hz. Peygamber‟in
sancaktarı olmayı isteyen kiĢi kimdir?

Sadık yârim
Sevgili karım
Mağara arkadaşım
Yol arkadaşım
Garip dostum

A)
B)
C)
D)
E)

ilk

Kallinikos
Büreyde
Sürâka
Hâlid
Revaha

,

70. Hz. Ebubekir çölde kendilerine rehberlik
yapacak kiĢiye “Bu hizmetin karşılığında
sana daha çok para vereceğim.” dediğinde
rehberin tepkisi ne olur?
A)
B)
C)
D)
E)

73. Mekke‟den Medine‟ye hicret esnasında
Müslümanlarca ilk cuma namazı kılınan
yerin adı nedir?

Üzülür, yüzünü ekşitir, fazla para istemez.
Sevinçten havalara uçar.
Paranın miktarını sorar.
Almak istediği miktarı söyler.
İşini yarım bırakıp onları ele vermeye karar
verir.

A)
B)
C)
D)
E)

71. “Muhammet! Anladım ki bu başıma gelenler
seni kötü niyetle takip etmemdendir. Bu da
senin peygamberlikte hak olduğunu gösterir.
Ne ki ben sana inandığımı söylersem
Mekkeliler beni alaya alır, itibarım gider.”
sözlerini söyleyen ve inanmak ile
inanmamak arasında dehĢet saçmaya
gelmiĢken dehĢete düĢen kiĢi kimdir?
A)
B)
C)
D)
E)

Yesrib
Kuba
Mekke
Medine
Taybe

74. AĢağıdakilerden hangisi Hz. Muhammet‟i
evinde ağırlamak isteyen Hâlid‟in içinden
geçirdiklerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Uraykıt
Kuhâfe
Büreyde
Semul
Sürâka

13

Ya beklentilerini karşılayamazsak!
Ya bize gücenirse!
Ya bizden hoşnut olmazsa!
Ya memnun kalmazsa!
Ya bizi ürkütürse!

75. Mekke‟den
Medine‟ye
geliĢte
Hz.Muhammet‟in devesinin yularını kim
çeker?
A)
B)
C)
D)
E)

78. AĢağıdakilerden hangisi Melik Tübba‟nın
torunu Hâlid‟in eĢi Fâtıma‟nın övünç
duyduğu konulardan biri değildir?
Bir şairin kızı olması
Ensar’dan birinin eşi olması
Cebrail’i sık sık evinde ağırlamış olması
Sevgililer sevgilisinin, pişirdiklerinden yemiş
olması
E) Soyu ile gururlanması

Azrail
Ebû Bekir
Uraykıt
Cebrail
Ebû Eyyûb

A)
B)
C)
D)

76. Hangi olay “şirkten tevhide yükselen
insanlığın, sabırdan cihada uzanan yolu”
olarak nitelendirilir?
A)
B)
C)
D)
E)

79. “Hz. Îsa‟nın hatıralarını adaletle muhafaza
edecek olanlar artık bizleriz.” cümlesinde
“biz” sözcüğüyle kimler kastedilmiĢtir?

Vahiy
Bedir Savaşı
Hicret
Hendek Savaşı
Cemel Vakası

A)
B)
C)
D)
E)

77. Mekke‟den gelen kalbi kırık gurbetzedelere
……..…..;
Yesrib‟de
onlara
kalplerini;
kucaklarını ve kapılarını açanlara da
…………. denir.
Yukarıdaki
boĢluklara
getirilecek
kavramlar sırasıyla hangi seçenekte
verilmiĢtir?
A)
B)
C)
D)
E)

Yahudiler
Bizanslılar
Müslümanlar
Hristiyanlar
Emeviler

80. “Zaman bir tüccar; ölüm alır, ölüm satar.”
cümlesinde altı çizili söz yerine kitapta
hangi kelime geçmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)

Ensar-Muhacir
Ensar- Mülteci
Mülteci- Ensar
Muhacir-Ensar
Muhacir-Mülteci

14

Remilci
Kuyumcu
Zahireci
Zanaatkâr
Bezirgân

81. Namazı vakti girer girmez kılmak
Anne babaya hürmet ve itaat
Allah uğrunda düşman ile cihat
Yukarıdakilerden hangileri Allah‟ın salih
ameller içinde sevdiği üç ameldendir?
A)
B)
C)
D)
E)

84. Türbelerle ilgili olarak kitapta geçen “Her
Ģey yalnızca Allah‟tan dilenir.” sözünden
hareketle
aĢağıdakilerden
hangisine
ulaĢılır?
A) Türbede yatandan bir şey dilenmez.
B) Türbedeki yüce zatlar duaya vesile
yapılmaz.
C) Türbelerin bakımı ve onarımı önemsizdir.
D) Türbelere gitmemek gerekir.
E) Türbelerin manevi değeri yoktur.

Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
Hepsi

85. Ġstanbul‟daki ilk Türk eseri hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

82. Bir müzakere esnasında halifenin, Hz.
Muhammet‟e ait “Sizi idare edenlere kötü
söylemeyiniz.” sözünü hatırlatması üzerine
Ebû Eyyûb‟un halifeye cevabı ne olur?
A) Kötü söylemekle hakikati söylemeyi
karıştırmayın ey Halife!
B) Beni bağışlayın efendim!
C) Haklısınız ey Halife!
D) Bundan böyle işinizle ilgili yorum
yapmayacağım.
E) Hakikati söylememek gerekir.

Sultan Ahmet Camisi
Süleymaniye Camisi
Eyüp Sultan Türbesi
Ayasofya Camisi
Fatih Camisi

86. AĢağıdakilerden hangisi Ġslam‟ın beĢinci
haremidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Kâbe (Harem-i Şerif)
Mescid-i Aksa
Ravza-i Mutahhara
Emeviye Camii
Eyüp Sultan Camii

83. Bir iĢin hayırlı veya hayırsız olduğunu
görebilmek üzere rüyaya yatma iĢine ne
denir?
A)
B)
C)
D)
E)

87. Bizans‟ın en ziyade korktuğu adam
kimdir?

İstida
İstiare
İntibah
İstihare
İstifa

A)
B)
C)
D)
E)
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Hâlid
Eyyûb
Muâviye
Kus bin Saide
Uraykıt

88. Hz. Muhammet çölde rastladıkları çobana
ait gebe keçinin memelerinden süt
akıtınca çoban ne yapar?
A)
B)
C)
D)
E)

92. Melik Tübba veziri Semul‟e yazdığı
vasiyetnameyi hangi dille kaleme
alınmıĢtır?

İmana gelir.
Sütleri doldurup yanlarından ayrılır.
Yaşanılanları normal karşılar.
İşin sırrını öğrenmeye kalkışır.
Sütleri döker.

A)
B)
C)
D)
E)

89. Hz. Muhammet, Abdullah bin Uraykıt‟ı
yaptığı hizmetlerden dolayı neyle
ödüllendirmiĢtir?
A)
B)
C)
D)
E)

93. Ebu Eyyüb‟e göre hangisi peygamber
âdetlerinden olan dört âdetten biridir?
A)
B)
C)
D)
E)

Mühr-i Saadet
Yüzük
Hırka-i Saadet
Lıhye-i Saadet (Sakalı Şerif)
Dendan-ı Saadet

90. AĢağıdaki seçeneklerden hangisi Ebu
Eyyüb‟e göre göre savaĢta yenilgi almanın
sebeplerinden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)

Ticaret yapmak
Evlenmek
Zikir ve dua
Alçakgönüllülük
Hoşgörü

94. Kitapta- hicretten önce- Medine Ģehri
yerine kullanılan “Yesrip‟‟ hangi anlama
gelmektedir?

Namaz kılmamak
Hazırlıksız olmak
Şükretmemek
Kul hakkı yemek
Allah’a münacat etmemek

A)
B)
C)
D)
E)

Bozgunculuk ve fesat çıkarma
Güzel ve ulu şehir
Çöl sığınağı
Güneşli şehir
Yoksul şehir

95. Melik Tübba‟nın torunu Halid‟in kullandığı
”Serazat Yolculuk’’ ifadesinin karĢılığı
aĢağıdaki seçeneklerden hangisinde
doğru olarak verilmiĢtir?

91. Hz. Muhammet‟in Yesrib‟e geliĢini
müjdeleyen Yahudi, bu müjdeyi hangi gün
vermiĢtir?
A)
B)
C)
D)
E)

İbranice
Arapça
Farsça
Aramice
Süryanice

Salı
Cuma
Perşembe
Cumartesi
Pazartesi

A)
B)
C)
D)
E)
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Ebedi yolculuk
Menzile varma
Ruhani yolculuk
Umut yolculuğu
Başıboş, özgür

96. Eyüp Sultan Türbesinin tunçtan kapısı
hangi padiĢah tarafından yaptırılmıĢtır?
A)
B)
C)
D)
E)

99. Ebu Eyyüb‟ün sohbetten sonra Kays‟tan
okumasını istediği –Hz Muhammed‟in
sünneti olan ve her sohbetten sonra
okuduğu-sure hangisidir?

II.Abdülhamit
Yavuz Sultan Selim
I.Abdülhamit
Abdülmecit
Fatih Sultan Mehmet

A)
B)
C)
D)
E)

100. Hamed, Ebu Eyyüb‟e yarenlik etmeyi
hangi Ģartla kabul etmiĢtir?

97. „‟Dişi ejder, erkek aslan‟‟ mesajı hangi iki
kiĢi arasında paylaĢılmıĢtır?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Eudoksia-Andreas
Kallinikos- Eudoksia
Kallinikos-Ebu Eyüp
Dextus-Andreas
Fedale-Emir

Sefere katılmak
Kur’an okumak
Hadis öğrenmek
Ebu Eyyüb’ü korumak
Ebu Eyyüb’ün yanından ayrılmamak

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

98. Efendi Andreas: „‟Hexopolisten bu tarafta
yolcu olsun, kervan olsun bir tek Müslüman
ile karşılaşırsam senin de sonunu alçak bir
köleye döndürürüm‟‟ sözünü hangi
Ģehrimizin karargâh komutanına
söylemiĢtir?
A)
B)
C)
D)
E)

Mülk Suresi
Bakara Suresi
Kureyş Suresi
Asr Suresi
Enam Suresi

İzmit
Bursa
İznik
Malatya
İstanbul
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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. 4 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)
10.00-12.00

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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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;

