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Sınav giriş belgenizdeki sınıf seviyeniz ile soru kitapçığındaki 
sınıf seviyenizin aynı olmasına dikkat ediniz. 

 

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 
 

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

2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerini doldurunuz. 

3. Kitapçık türünü cevap kâğıdındaki ilgili alana kodlayınız. 

4. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız. 

 

 

                           SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE 
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 

 

                           

                             Kitap Okuma Yarışması Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmektedir. 

 
L

İS
E

 S
E

V
İY

E
S

İ 
–
 3

0
 E

K
İM

 2
0
1
6

  
A

  
K

İT
A

P
Ç

IĞ
I 
  
  
  

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kitap Okuma Yarışması  

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi 

arasında yapılan protokol kapsamında 
Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.
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"Aldıklarını geri vereceksin  
Vermiş olduklarını aldığın zaman.  
Biliyorum ne düşündüğünü,  
Ne zaman uyuduğunu,  
Nereye gittiğini,  
Nereye gideceğini.  
Seninle bir randevumuz var,  
Bay 658."  
 

 Romanda kullanılan yukarıdaki şiirde 

hangi duygu ağır basmaktadır? 

A)Romantik  

B)Sevgi 

C)Kin 

D)Mizah 

E)Tehdit 

 Romanda kullanılan “AA” harflerinin   

anlamı (açılımı) aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)Anadolu Ajansı 

B)Adsız Alkolikler 

C)Ajan Ajan 

D)Ajans Ajans 

E)Az Akıllı 

 “Aklından Bir Sayı Tut “ romanının 

kapağında 1’den 9’a kadar olan rakamlarda 

hangisi kullanılmamıştır? 

 

A)1 

B)2 

C)3 

D)4 

E)5 

 Motelde kalan kuş gözlemcisinin 

ayrılmasından sonra eksik olan(çalınan)  

malzeme aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)Havlu 

B)Şarap renkli terlikler 

C)Kırmızı küllük 

D)Ayna 

E)Askılık 

 Katil, seçtiği kurbanlardan biri olan Mark 

Mellery’den aklından bir sayı tutmasını ister 

ve bu sayıyı bilerek onu şaşırtmayı becerir. 

Bu sayı kaçtır? 

 

A)123 

B)658 

C)789 

D)512 

E)223 

 

 
    1-20 arasındaki sorular “AKLINDAN 
BİR SAYI TUT” adlı kitaba ait 
sorulardır. 

 

9-10-11-12. SINIF SINAV SORULARI        A  KİTAPÇIĞI
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 “Aklından Bir Sayı Tut” adlı romanın 

zamanına dair aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

 

A)Yaz-Temmuz 

B)Kış-Ocak 

C)Sonbahar-Kasım 

D)İlkbahar-Mayıs 

E)Sonbahar-Eylül 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Katile mektup yazan D. Gurney’in 

kendisini ve eşini tehlikeye atan, gözden 

kaçırdığı sorun nedir? 

 

A)Zarfın üzerindeki parmak izleri 

B)Zarfın üzerine kendi ismini yazması 

C)Zarfın üzerine cep telefonu numarası 

yazması 

D)Zarfın üzerindeki posta mührü 

E)Zarfın üzerindeki tarih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Katil Dermott hangi hayvanlarla ilgili iyi 

bir gözlemcidir? 

 

A)Balıklar 

B)Aslanlar 

C)Kuşlar 

D)İnekler 

E)Koyunlar  

 

 Seri bir katilin en büyük sorunu 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)Mutlak kontrolü elden kaybetme 

B)İyi atış yapamama 

C)Rahat davranma 

D)Titiz olma 

E)Sosyal olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Aklından Bir Sayı Tut” adlı romandaki 

katilin mektup yazarken tercih ettiği 

mürekkep rengi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)Mavi  

B)Siyah  

C)Mor  

D)Yeşil 

E)Kırmızı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aşağıdakilerden hangisi katilin olay 

yerinde bıraktığı delillerden biri değildir? 

 

A)Sandalye  

B)Sigara izmariti 

C)Kırık viski şişesi 

D)Ayak izi 

E)Bıçak 

 

A 
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 Katilin baba mesleği nedir? 

 

A)Polis  

B)Doktor 

C)Savcı 

D)Hakim 

E)Öğretmen 

 

 

 

 

Dave Gurney polis teşkilatından emekli 

olup eşiyle katıldığı bir sanat kursundan 

sonra ne tür fotoğraflar üzerinde çalışıyor? 

 

A)Manzara fotoğrafları    

B)Doğa fotoğrafları      

C)Aile fotoğrafları  

D)Sabıkalı fotoğrafları     

E)Spor fotoğrafları 

 Başkomiser, Savcı, Hardwick, Dave 

Gurney ve diğerleriyle polis merkezinde 

cinayet hakkında görüşürken getirilen 

CD’de katilin verdiği mesaj neydi? 

 

A)Kahrolası şeytan polisler 

B)Öleceksin 

C)Sıra sende 

D)Kahrolası günahkar zenginler  

E)İçmeyecektin 

 

 

 

 Melery cinayetinde kullanılan mermi 

nerede bulundu? 

 

A)Cinayet işlenilen yerde kan birikintisinin 

altında 

B)Arka bahçede ağaçlık alanda 

C)Bir ağaca saplanmış şekilde 

D)Evin duvarına saplanmış şekilde 

E)Evin koridorunun ortasında 

 Dave Gurney cinayet yerindeki ipuçlarını 

ilk olarak anlamlandırmaya ve cinayeti 

çözmeye başlarken kimle fikir yürütüyordu? 

 

A)Eşi Madeleine 

B)Başkomiser Rodriguez 

C)Savcı Kline 

D)Komiser Hardwick 

E)Melery’nin eşi Caddy Melery 

 Aşağıdakilerden hangisi Dave Gurney’in  

Melery cinayeti ile Bronx’daki Albert 

Rudden  cinayeti arasında bağlantı 

olduğunu düşünmesine neden olan 

etmenlerden değildir? 

 

A)Öldürülenlerin katile gönderdiği ve geri 

dönen çekler 

B)Four Roses marka kırık viski şişeleri 

C)Öldürülenlerin geçmişte polis olması 

D)Öldürülen kişilerin içki bağımlısı olup belli bir 

süredir içkiyi bırakmış olmaları 

E)Cesetlerin boğazındaki kesikler  

 Katil öldürdüğü kurbanlarını nasıl 

seçiyor? 

 

A)Alkol bağımlılarının olduğu bir listeden 

B)Katilin istediği adrese gönderdikleri 

çeklerdeki ad ve adreslerinden 

C)Sosyal medyadaki profilleri üzerinden 

D)Rastgele açtığı telefon görüşmelerinden 

E)Polis arşivlerinde alkolle ilgili suça 

bulaşanlardan 

 

 

 

 

A 
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 Katil Dermott, Gurney ve Nardo’yu 

ritüelini tamamlayıp öldüreceği odaya nasıl 

getirtti? 

 

A)Odaya koyduğu kasetçalardan verdiği 

seslerle oraya gitmelerini sağlayarak 

B)Evde bakmamış olabilecekleri yerler var 

olduğunu söyleyip beraber giderek 

C)Kırmızı mürekkep ve el yazısıyla yazdığı 

notla odaya işaret ederek 

D)Telefonla arayıp odaya çağırarak 

E)Evin polisler tarafından iyi aranmadığını 

söyleyip temizlik odasının aranmasını isteyerek 

 Mark Mellery, enstitüde misafirlere ne 

dersi vermektedir? 

 

A)Ruhani yenilenme 

B)Sayıların keşfi 

C)Yazı yazma sanatı 

D)Spor ve başarı 

E)Tarihi anekdotlar 

 

 

 

 

 Şah İsmail’in yeğeni olan ve bundan 

haberi olmayan kimdir? 

 

A)Hasan 

B)Babaydar 

C)Kamber 

D)Hüseyin  

E)Bihruze  

 “Şah ve Sultan” ile hangi tarihi 
şahsiyetler temsil edilmektedir?   
                                 
A)Tahmasb- Fatih Sultan Mehmet                
B)Süleyman Şah- III. Selim                                     
C)Şah Kulu- Kanuni Sultan Süleyman      
D)Şah İsmail- Yavuz Sultan Selim  
E)Tomanbay- Yavuz Sultan Selim        
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Oğul beni zebun ettin, inşallah şir pençeler 
elinde can veresin” diye beddua eden kişi 
kimdir? 
 
A)Cem Sultan 
B)Sultan Bayezit 
C)Yavuz Sultan Selim 
D)Fatih Sultan Mehmet 
E) Süleyman Şah 

 Şah İsmail Sultan Bayezit’e mektuplar 
yazarken ona nasıl hitap eder? 
 
A)Düşmanım 
B)Rakibim 
C)Korkak 
D)Babacığım 
E)Ödlek 

 

 
    21-40 arasındaki sorular “ŞAH VE 
SULTAN” adlı kitaba ait sorulardır. 

 

A 
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 Yavuz Sultan Selim askerlerini Şah 
İsmail’in askerlerinden ayırt etmek için ne 
yapar? 
 
A)Atların ayaklarına kırmızı şeritler bağlatır. 
B)Askerlerinin saçlarını kazıtır. 
C)Askerlerine zırh giydirir. 
D)Atların yelelerini kestirir. 
E)Atların kuyruk tüylerini ördürür. 

 Babaydar’ın Kamber’e söylediğine göre 
bütün inançların temeli neye dayanır? 
 
A)Saygıya 
B)Dostluğa 
C)İlgiye 
D)Sevgiye 
E)Birlik beraberliğe 

 İsmail hangi unvandan sonra Şah 
unvanını alır? 
 
A)Derviş 
B)Sultan 
C)Şehzade 
D)Molla  
E)Şeyh 
 
 
 
 

 Ömer ile Bihruze hangi hikâye 
kahramanlarından etkilenerek kıyamet 
gününe kadar birbirlerini sevmeye söz 
verir? 
 
A)Leyla ile Mecnun 
B)Kerem ile Aslı 
C)Selil ile Selma 
D)Ferhat ile Şirin 
E)Arzu ile Kanber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Askerin halk üzerindeki katliamını 
durdurması için Şah’ın huzuruna çıkan 
annesi Alemşah Begüm hangi davranışla 
karşı karşıya kalır? 
 
A)Kovulmak 
B)Sürgün edilmek 
C)Öldürülmek 
D)Aşağılanmak 
E)Ödüllendirilmek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sultan Selim’in şehzadelik yaptığı il 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)İstanbul 
B)Trabzon  
C)Erzincan 
D)Amasya 
E)Edirne 
 
 
 
 

A 
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 Türkmen askerlerinin ok ve kılıçtan 

başka silah kullanmamalarının sebebi 
nedir? 
 
A)Diğer silahları cengâverlik ruhuna aykırı 
bulmaları 
B)Diğer silahları kullanamamaları 
C)Diğer silahları taşıyamamaları 
D)Diğer silahları alamamaları 
E)Diğer silahları saklayamamaları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Şah İsmail, Çaldıran’da yenildikten 
sonra söylediği şiirlerde hangi mahlası 
kullanmaya karar verir? 
 
A)Hıtayi 
B)Muhibbi 
C)Avni 
D)Adli  
E)Hatai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sina Çölü’nde Sultan Selim ile 
askerlerinin savaştığı ve canavar diye 
nitelendirdikleri hayvanın adı nedir? 
 
A)Sırtlan  
B)Fil 
C)Aslan 
D)Çita 
E)Kaplan  

 Şah İsmail Tebriz’i ele geçirdikten sonra 

buradaki Sünnilere nasıl davrandı? Neden? 

 

A)İyi davrandı, İslâm’ın gereği olduğu için.   

B)Kazıklara geçiriyordu, itaat etmeleri için.  

C)Kaynayan yağ kazanlarına attı, nasıl şeyh 

olmak kerametle onaylanıyorsa, şah olmak da 

can almakla olduğu için.    

D)Kellelerini kestirdi, Şii olmaları için.    

E)Darağacına astırdı, Şii olmaları için. 

 Şah İsmail’in Anadolu’ya gönderdiği 

halifelerden biri yirmi şahbazıyla meclise 

geldi. Teke ilindeki Kızılbaşlara yardım 

etmesini istedi. Şah İsmail ne yaptı? 

 

A)Teke’deki Kızılbaşlara yardım için 1500 

kişilik bir ordu gönderdi. 

B)Şah Kulu’nun kellesini istedi. Haberi getiren 

halifenin dilini kesip Kıtmircan’a yedirdi. 

C)Sultan Bayezit’e mektup yazdı. 

D)Sultan Bayezit’e yüklü miktarda fidye ödedi. 

E)Osmanlıya saldırmak için hazırlıklara 

başladı. 

A 
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 Şah İsmail sürekli Sultan Selim ve 

ordusundan kaçıp saklanırken niçin birden 

Çaldıran’a gidip savaşmak istedi? 

 

A)Derviş Ahmet’in gelip Sultan Selim’in 

ordusunda savaş esnasında Şah’ın safına 

geçecek en az 10.000 asker olduğunu ve bunu 

iletmek için kendisini seçtiklerini söylemesi 

nedeniyle 

B)Artık ordusunun hazır olduğunu düşünmesi 

nedeniyle 

C)Sultan Selim’in gönderdiği mektuba çok 

kızması nedeniyle 

D)Taçlı’nın aşkına yanıt vermemesi ve onu 

etkilemek istemesi nedeniyle  

E)Aka Hasan’ın ikizi Hüseyin’in Şah’ın safına 

geçip ona anlattıkları nedeniyle 

 Çaldıran’da yapılan savaş nasıl 

sonuçlandı?  

 

A)Sultan Selim ve ordusu kazandı. Şah İsmail 

ve ordusu çok zayiat vermedi ve toparlanıp 

tekrar savaşmak için biraz geri çekildi. 

B)Şah İsmail ve ordusu kazandı. Sultan Selim 

canını zor kurtardı. Yaralı bir şekilde Trabzon’a 

kaçtı. 

C)Şah İsmail ve ordusu kazandı ama bariz bir 

üstünlük kuramadığı için ateşkes antlaşması 

yapıldı.  

D)Sultan Selim ve ordusu kazandı. Şah İsmail 

canını zor kurtardı. Yaralı bir şekilde 

ganimetlerini ve Taçlı’yı geride bırakarak kaçtı. 

E)Sultan Selim ve ordusu kazandı ve Şah 

İsmail öldürüldü. 

 Sultan Selim’in Emir Naki’yi Tebriz’e vali 

olarak atamak istemesinin nedeni neydi? 

  

A)Emir Naki Çaldıran’da Şah’ın safını terk edip 

Sultan Selim’in tarafına geçtiği için. 

B)Şah İsmail’le derviş kılığında satranç 

oynarken Emir Naki onu tanımış ve bunu bir 

şiirle gizlice ifade etmiş, Şehzade Selim de 

kendisini ele vermemesi karşılığında sözünü 

tutmak için valiliğe onu atamak istemiş. 

C)Sultan Selim Emir Naki’yi ajan olarak Şah 

İsmail’in yanına yerleştirmişti.  Savaştan sonra 

onu ödüllendirdi. 

D)Emir Naki Çaldıran’da esir düştü ve Sultan 

Selim’e bağlılığını sundu. Yanına birkaç 

güvendiği adamını vererek burayı bildiği için 

onu vali yaptı. 

E)Taçlı’ya söz verdiği için onu vali yaptı. 

 Şah İsmail ve Aka Hasan kılığındaki ikizi 

Hüseyin semaha dalıp dermansız kalıp yere 

yığıldıklarında Şah İsmail, Hüseyin’den ne 

istedi?  

 

A)İstanbul’a gidip Taçlı’yı kaçırıp getirmesini 

B)İstanbul’a gidip Sultan Selim’i öldürmesini 

C)İstanbul’a gidip Kamber Can’ı getirmesini 

D)İstanbul’a gidip inci küpesini Sultan 

Selim’den çalmasını 

E)İstanbul’a gidip Taçlı’yı öldürmesini 

 Kamber Can’la Taçlı’nın mezarı başında 

sohbet eden Tebrizli Selil şiir yazdığı kâğıdı 

ne yaptı? 

 

A)Şiir yazdığı kâğıdı buruşturdu ve yaktı. 

B)Şiir yazdığı kâğıdı Sultan Süleyman’a sundu. 

C)Şiir yazdığı kâğıdı parçalayıp yere attı. 

D)Taçlı’nın incisini çıkararak elindeki kendi 

incisi ile şiir yazdığı kâğıda sarıp tekrar gömdü.  

E)Şiir yazdığı kâğıdı Kamber Can’a verdi. 

A 
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 Romanın başında Hayri İrdal, elbiselerle 

insanlar arasında nasıl bir ilişki olduğu 

fikrine varır? 

 

A)Elbiseler sahiplerinin mizacını benimser.  

B)Elbiseler de insanlar gibi yaşlanır. 

C)Elbiseler insanlara küser.  

D)Elbiselerin acıma duygusu vardır.   

E)İnsanlar  elbiseleri çocuk gibi sever. 

 

 

 

 

 

 “ Cenab-ı Hak insanı kendi sureti üzerine 
yarattı; insan da saati…”  
Muvakkit Nuri Efendi’nin yukarıdaki sözünü 
tamamlayınız. 
 
A)Çarka benzeterek yarattı.  
B)Aya benzeterek yarattı.  
C)Kendine benzeterek yarattı.   
D)Pervaneye benzeterek yarattı.  
E)Girdaba benzeterek yarattı. 
 
 
 
 
 
 
 

 Hayri İrdal’ın zengin dul halası ölür. 

İrdal’ın babası mirasa konacağını düşünür. 

Sonra ne olur? 

 

A)Mirasa konamaz çünkü kadın dirilir.    

B)Mirasa  konamaz çünkü kadının çocukları 

çıkagelir.  

C)Mirasa konar borçlarını da öder.  

D)Mirasa konamaz  çünkü kadın bütün malını 

yemiştir.  

E)Mirasa konar ve  halasının evine taşınırlar. 

 

 

 Hayri İrdal askerden dönmüş  üvey 
annesiyle yaşamaktadır. Niçin bu evden 
ayrılıp Abdüsselam Bey’in evinde yaşamaya 
başlar? 
 
A)Abdüsselam Bey’in evlatlığı Emine ile evlenir 
B)Üvey annesine küsmüştür   
C)Abdüsselam Bey’in mirasına konmak için 
D)Üvey annesi ölmüştür, kalacak yeri yoktur 
E) Abdüsselam Bey’in ısrarına dayanamamıştır 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Seyit  Lütfullah’ın Sinop’a  sürülmesinin 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)Sürekli esrar içmesi 
B)Mehdilik iddiasında bulunması 
C)Asım Efendi’nin dükkânından saat çalması  
D)Eczacı Aristidi Efendi’nin dükkanını yakması 
E)Abdüsselam Bey’i dolandırması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aşağıdaki olaylardan hangisi bir şekilde 
“Şerbetçibaşı Elması”yla ilişkilendirilemez? 
 
A)Abdüsselam Bey’in ölümü ve miras meselesi 
B)Hayri  İrdal’in akıl sağlığı kontrolü için Adli 
Tıbba sevk edilmesi 
C)Doktor Ramiz ile tanışması 
D)Oğlu Ahmet’in hastalanması 
E)Naşit Bey’in Hayri İrdal aleyhine şahitlik 
yapması 

 

41-60 arasındaki sorular “SAATLERİ 
AYARLAMA ENSTİTÜSÜ” adlı kitaba 
ait sorulardır. 

 

A 
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 Saatleri Ayarlama Enstitüsü 
çalışanlarının seçiminde aşağıdaki ana 
prensiplerden hangisi  esas alınmıştır? 
 
A)Daha önce saatle ilgili herhangi bir alanda 
görev yapmış olması 
B)Bütün çalışanların en azından lise mezunu 
olması 
C)Çalışanların açılan birimlere uygun kişilikte 
genç ve yenilikçi düşünceye sahip olması 
D)Genellikle kahvedeki arkadaş çevresinden 
referanslı kişiler  olması 
E)Mühim yerlerden tavsiye edilenler ve hısım 
akrabadan olması 
 
 
 
 
 
 
 

 Halit Ayarcı’nın yaptıkları işe duyduğu 
inancı yitirmesi ve her şeyden elini 
çekmesinin nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A)Enstitüyü incelemeye gelen ecnebi heyetin  
yapılanları beğenmemesi 
B)Enstitü binasının açılış töreninin yeterli ilgi 
görmemesi  
C)Hayri İrdal’in Saat Evleri projesini çizmeyi 
kabul etmemesi 
D)Üyelerin Saat Evlerinde oturmak istememesi 
E)Üyelerin Saat Evlerinin herkesin oturduğu 
evler gibi olmasını istemesi ve bu konuda ona 
karşı gelmeleri 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nakit cezasına dayanan esasta şehre ait 
umumi saatler başta olmak üzere , açıkta 
bulunan saatlerden biriyle uymayan saatten 
kaç kuruş alınıyordu? 
 
A)2 
B)3 
C)4 
D)5 
E)6 
 

 Hayri İrdal, Aristidi Efendi, Abdüsselam 
Bey ve Seyit Lütfullah’ın imbikle altın yapma 
işi hangi olaydan sonra sona ermiştir?  
 
A)Enstitünün kurulmasıyla 
B)Aristidi Efendinin bir gece tek başına 
çalışırken laboratuvarın ateş alması  
C)Saat Sevenler Cemiyeti kurulunca 
D)Hayri İrdal ‘in hastaneye kaldırılması 
E)Abdüsselam Efendinin ölmesi 
 
 
 

Enstitünün ikinci kısmında hangi şubeler 
vardır? 
 
A)Zemberek-Mil 
B)İçtimai Koordinasyon-Çalışma İstatistiği  
C)Yelkovan-İçtimai Koordinasyon 
D)Mil-Akrep 
E)Akrep- Çalışma İstatistiği

 Saatleri Ayarlama Enstitüsünde ilk iki 
istasyon nerede açıldı? 
 
A)Galatasaray - Teşvikiye 
B)Beyoğlu - Kapıkule 
C)Kadıköy - Galata 
D)Fenerbahçe - Karaköy 
E)Ortaköy - Topkapı 
 
 
 
 
 

 Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanında 

saatlerin iç kapağının altında bulunan çizim 

ya da yazıları Nuri Efendi nasıl 

nitelemektedir?   

 

A)Saatin kalbi                                  

B)Zembereğin yuvası                        

C)Saat ustasının imzası     

D)Ustadan ustaya mektup                                          

E)Ustanın damgası 

 

 

 

A 
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 Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanında 

pek çok kişi farklı özellikleri sebebiyle 

eleştirilmiştir. Bu romanda eleştiriye maruz 

kalmamış, insanlığının hakkını veren iki kişi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)Hayri İrdal- Ahmet                     

B)Halit Ayarcı- Hayri İrdal             

C)Ahmet- Nuri Efendi 

D)Seyit Lûtfullah- Cemal Bey        

E)Abdüsselam Bey- Aristidi Efendi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuri Efendi Halit Ayarcı 

I. Gelenek, eski 
değerler 

Yeni değerler 

II. Özverili çalışma Hazırcılık 

III. Çalışkan, dürüst İnsanların gözünü 
boyayan 

IV. Doğu Batı 

V. Toplumdan 
dışlanmış 

Sosyal yaşamın 
içinde 

Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanının 

yukarıdaki kişileri ile ilgili yapılan 

karşılaştırmada kaç numaralı özellikler 

yanlış verilmiştir? 

 

A) I.                         

B) II.                    

C) III.                 

D) IV.                     

E) V. 

 

 

 

 

 

 

 “İlk yıllarımız çok mesut geçti. Mektebi 

bitirdikten sonra evvela Posta Telgraf’tan 

çıktım. Sonra Abdüsselam Bey bir dostu 

vasıtasıyla bana Tünel İdaresi’nde bir iş buldu. 

O zamana göre iyi kazanıyordum. İlk 

çocuğumuzun yaşamamasından başka bir 

derdim yoktu. Bir de kendimize ait bir 

hayatımızın olmaması… Evde her şey rahat, 

bol ve emniyetli idi. Fakat hür ve kendi 

başımıza değildik.” 

Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanından 

alınan yukarıdaki parçada Hayri İrdal’ın 

anlattığı durumu ifade edebilmek için Emine 

kendilerine aşağıdaki isimlerden hangisini 

takmıştır? 

 

A)Sevgi Mağdurları                      

B)Hürriyet Tutkuları                        

C)Muhabbet Esiri 

D)Hür Mağdurlar                           

E)Eli Mahkumlar 

 Aşağıdakilerden hangisinde Saatleri 
Ayarlama Enstitüsü romanının 
bölümlerinden biri değildir? 
 
A)Büyük Ümitler 
B)Sabaha Doğru 
C)Küçük Hakikatler 
D)Büyük Fırtınalar 
E)Her Mevsimin Bir Sonu Vardır 
 
 
 
 

 Hayri İrdal’in annesi neden dedesinden 
kalma saate “Mübarek” ismini verir?  
 
A)Ayar kabul etmemesi kafasına göre hareket 
etmesi 
B)İbrahim Efendi’nin ölümünden sonra durmuş 
olan saatin tekrar vurmaya başlaması  
C)Tevkii Ahmet Efendi’nin ölümünden sonra 
durması 
D)Eşinin başına gelen olumsuzluklardan saati 
sorumlu tutması 
E)O zamanın modası olan bir türküyü çalması 
 
 

A 
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 Nuri Efendinin hangi özelliği onun 

içtimaiyatçı(toplumbilimci) tarafının 
göstergesidir? 
 
A)Bozuk saatleri alıp tamir ettikten sonra 
hayatından dert yanan insanlara hediye etmesi 
B)Kendisine saatlerini tamir için getirenlerle 
pazarlık etmemesi, ne verirlerse kabul etmesi 
C)Saatlerle insan hayatı arasında kurduğu 
benzerlik 
D)Semtin en iyi saatçisi olması 
E)İşini zevk alarak yapması, acele etmemesi 
 
 
 
 
 

 Saatleri Ayarlama Enstitüsünü kuran 
Halit Ayarcı’nın inandığı ana ilke nedir? 
 
A)Sağduyu 
B)Yeni  
C)Doğruluk 
D)Eski 
E)Mantık 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Yabancı romanı kahramana gelen hangi 
haberle başlamaktadır? 
 
A)Annesinin iki gün içinde yanında olacağı 
B)Ablasının oğlunun güzel bir işe girdiği 
C)Annesinin hayatını kaybettiği 
D)Annesiyle babasının boşandığı 
E)Birikmiş kira borcunun acil ödenmesi 
gerektiği 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Bakımevinin bulunduğu şehir 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)Cezayir  
B)Sali   
C)Marengo  
D)Kerzaz   
E)Adrar 

 Kahramanın annesinin yakın arkadaşı 
olduğu için cenazeye katılmasına izin 
verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)Marie Cardona   
B)Celeste   
C)Raymond Sintes   
D)Thomas Perez 
E)Salamano 

 
 
 
 

 
 Aşağıdaki isimlerden hangisi Yabancı 

romanında geçmemektedir? 
 
A)Mösyö Maböf  
B)Marie   
C)Celeste   
D)Raymond Sintes   
E)Thomas Perez 

 
 
 
 
 
 
 

 Romanda Raymond Sintes’in arkadaşı 
olan ve kahramanın bir Arap’ı öldürdüğü 
yerde evi bulunan kişi kimdir? 
 
A)Celeste   
B)Meursault   
C)Salamano   
D)Masson  
E)Marie 

 

 
    61-80 arasındaki sorular 
“YABANCI” adlı kitaba ait sorulardır. 

 

A 
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 Yabancı romanında köpeğiyle yaşayan, 

ona sürekli küfürler eden ve sonunda 
köpeğini kaybeden kişi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A)Thomas Perez  
B)Raymond Sintes  
C)Meursault  
D)Salamano 
E)Celeste 
 
 
 
 
 

 Yabancı romanında kahraman hapse 
neden düşmüştür? 
 
A)Hırsızlık yaptığı için   
B)Birini öldürdüğü için  
C)Büyük bir kavgaya karıştığı için   
D)Borcunu ödemediği için   
E)Evrakta sahtecilik yaptığı için 
 
 
 
 
 

 Masson’la tanıştıklarında onda 
Meursault’un dikkatini çeken ilk özellik ne 
olmuştu? 
 
A)Paris şivesiyle konuşuyor olması 
B)Karısına çok düşkün olması 
C)Kötü bir yüzücü olması 
D)İri yarı bir adam olması 
E)Her sözünü “Hatta dahası da var. “ diye 
tamamlaması 

 Yabancı romanında Thomas Perez hangi 
rolde geçmektedir? 
 
A)Kahramanın arkadaşı   
B)Kahramanın annesinin kaldığı bakımevinin 
müdürü   
C)Marie’nin babası   
D)Annesinin arkadaşı  
E)İhtiyar Salamano’nun kardeşi 
 

 
 Raymond Sintes bir konuşması 

esnasında kahramana hangi işi yaptığını 
söylemiştir? 
 
A)Sigortacı   
B)Ayakkabıcı   
C)Rehber   
D)Ambarcı  
E)Kütüphane Memuru 
 
 
 
 
 

 Mösyö Meursault’un idam günü her 
şeyin tamam olması ve kendini daha az 
yalnız hissedebilmesi için istediği şey 
nedir? 
 
A)Çok seyirci bulunması ve seyircilerin 
kendisini hınç dolu haykırışlarla karşılaması. 
B)Son bir kez özgürce dolaşmak. 
C)Marie’yi görmek. 
D)Annesinin mezarını ziyaret etmek. 
E)Papazın kendisine dua etmesi. 
 

 Aşağıdakilerden hangisi Yabancı 
romanının ana kahramanıdır? 
 
A)Celeste  
B)Thomas Perez  
C)Meursault 
D)Salamano  
E)Marie Cardano 
 
 
 
 
 

 Romanda kahramanın bir Arap’ı 
öldürdüğü yer aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)Dağ başı  
B)Deniz kenarı  
C)İş yeri   
D)Meursault’un evi   
E)Raymond’un evi 
 

A 
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 Meursault duruşma esnasında Arap’ı 

öldürme nedeni olarak neyi göstermiştir? 
 
A)Raymond Sintes’i   
B)Güneşi ve bıçağı  
C)Arap’ın arkadaşlarını   
D)Marie’yi   
E)Masson’u 

 Meursault, papazın kendisini ziyaret 
etmesini niçin istemiyordu? 
 
A)Papaz ona ölümü ve idamı hatırlatıyordu. 
B)Annesinin cenazesinde papazla konuşması 
ona çok dokunmuştu. 
C)Papazın konuşması ve üslubu hoşuna 
gitmiyordu. 
D)Papaz bu durumdan kurtulmasına yardım 
etmemişti. 
E)Tanrı’ya inanmıyordu. 
 
 
 

 Aşağıdakilerden hangisi sorgu sırasında 
sorgu yargıcı ile Meursault arasında 
yaşananlardan biri değildir? 
 
A)Sorgu yargıcının bir ara sorguya gümüş bir 
haçla devam etmesi 
 B)Sorgulama biterken Meursault’a “Bugünlük 
bu kadar Bay Deccal. “ diye hitap etmesi 
C)Meursault’a Tanrı’ ya inanıp inanmadığını 
sorması ve Meursault’un inanmadığını 
söylemesi 
D)Marie ile niçin evlenmediğini sorması 
E)Annesinin ölümünden üzüntü duyup 
duymadığını sorması 
 
 
 
 

 Aşağıdakilerden hangisi Meursault’a 
yöneltilen suçlamalardan biri değildir? 
 
A)Marie ile Fernandel’in filmine gitmesi 
B)Raymond’a yardım etmesi 
C)Annesinin cenazesi başında kahve içmesi 
D)Celeste’ye borcunu ödememesi 
E)Mağripli adamı öldürmesi 
 
 

 
 Aşağıdakilerden hangisi mahkemede 

tanık olarak dinlenmemiştir? 
 
A)Perez    
B)Raymond   
C)Marie  
D)Emmanuel   
E)Masson 
 
 
 
 

 Yabancı romanının yazarı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)Victor Hugo   
B)Albert Camus  
C)Gogol  
D)Steinbeck   
E)Hemingway 
 
 
 
 
 

 Mösyö Meursault’un annesinin 
cenazesinde sık sık şikayet ettiği hastalık 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)Baş ağrısı  
B)Eklem ağrıları  
C)Sinüzit  
D)Böbrek rahatsızlığı  
E)Göz nezlesi 

 Dedemin hazine sandığı dediği, üzerinde 
Kız Kulesi resmi bulunan kutuda hangisi 
yoktur? 
 
A)Taht-ı Süleyman’dan gelmiş mektup 
B)Birkaç Rus rublesi 
C)Zümrüt yeşili taşlı yüzük 
D)Evlenme cüzdanı 
E)Beş adet eski zaman fotoğrafı 

 

 
    81-100 arasındaki sorular “NAR 
AĞACI” adlı kitaba ait sorulardır. 

 

A 
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 Dedenin kutusundan çıkan resimlerde 

hangisi yoktur? 
 
A)Büyükannenin eski evi 
B)Hilâl-i Ahmer hemşiresi resmi 
C)Taşhan 
D)Kabak Meydanı’nda top oynayan çocuklar 
E)Trabzon meydanındaki kalabalık 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 
yanlıştır? 
 
A)İsfendiyar - Berber 
B)Mirza Han - Halı Tüccarı 
C)Elekber - Kebapçı 
D)Kirkor Usta - Kuyumcu 
E)Meczup Haydar – Çayhaneci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Setterhan’a  göre Tebriz’de dokunan 
halıların en kıymetlisi aşağıdakilerden 
hangisini tasvir eder? 
 
A)Hüsrev’in Baharı 
B)Nuşirevan ve Baykuşlar 
C)Behramgur Arslan Avında 
D)Rüstem’in, Rahş’ı Afrasiyab’ın Sürüsünden 
Geri Alması 
E)Keyümezer’in  Meclisi 
 
 
 

 
 Büyükhanım evde yemek hazırlığındadır. 

Torunu Zehra’dan kilere inmesini ve oradan 
bir meyve getirmesini istemektedir. Bu 
meyvenin adı nedir? 
 
A)Nar  
B)Ayva   
C)Elma   
D)Armut  
E)Fındık  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ruslar Trabzon’dan çekilmiş, muhacirlik 
bitmişti. İstanbul’dan Trabzon’a dönen 
Zehra ve ailesi evlerine varmıştı. Evin 
bahçesindeki nar ağacı hangi haldedir? 
 
A)Yarı belinden baltalanmıştır.  
B)Kurumuştur.    
C)Meyve vermiştir.   
D)Kesilmiştir.   
E)Çiçek açmıştır. 

 Balkan Harbi başlamış seferberlik ilan 
edilmiştir. Henüz lisede okuyan İsmail, sınıf 
arkadaşları gibi savaşa gönüllü katılmayı 
istemektedir. İsmail’in de yer aldığı Gönüllü 
Taburu’nun hükümetten bir isteği vardır. Bu 
istek nedir? 
 
A)Savaşa kendi kıyafetleriyle katılmak  
B)İstanbul’a kara yoluyla değil gemiyle gitmek 
C)Savaş bitince İstanbul’da kalmak  
D)Savaş ganimetinden pay almak 
E)Padişahın huzuruna çıkıp onunla görüşmek 
 
 

A 
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 Nar Ağacı romanında varlık ve 

mekânlarla insanlar arasında bağlantılar 
kurulmuştur. Buna göre aşağıdaki 
ilişkilerden hangisinin yanlış olduğu 
söylenebilir? 
 
A)Gülcemal- İsmail                        

B)Sessizlik Kulesi- Piruz                             

C)Serbülend- Settarhan 

D)Gül küpeler- Zehra                

E)Kehribar Tesbih- Behzat Amca 

 

 

 

 

 Aşağıdakilerden hangisi Nar Ağacı 

romanında İsmail’i Hamidiye Etfal 

Hastanesinde ziyaret eden, roman yazarının 

da doçentlik tezini yaptığı şairdir? 

 

A)Fatma Aliye Hanım 

B)Abdülhak Hamit Tarhan 

C)Şair Nigar Hanım 

D)Eşref Edip 

E)Mükerrem Kamil Su 

 

 

 

 

 

    I. Çay bardağında dudak payına tahammülü 

olmamak 

    II. Limon çekirdeğinden hoşlanmamak 

    III. Sıcak havada da olsa soğuk su 

içememek 

    IV. Konuşurken karşısındakinin gözlerine 

bakamamak 

 Nar Ağacı romanında dedesinin izini 

süren anlatıcı yukarıda belirtilen 

özelliklerden hangisi ya da hangilerini aile 

büyüklerinden almıştır? 

 

A)I – III                  

B)I – II                  

C)III – IV                       

D)II – III                 

E)II – IV 

 

 Nar Ağacı romanında Azam’ın aşkını 

kendine bile itiraf etmekten çekinen 

Setterhan’ın duygularına tercüman olan 

büyük İran şairi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)Muhteşem             

B)Ömer Hayyam          

C)Firdevsi                

D)Hafız               

E)Kirmani 

 

 

 

 

 

 

  “Olup bitecekleri bilip, görüp de önüne 

geçememek. Önüne geçememek çünkü buna 

kimseyi inandıramamak. Troya’nın son kralı 

Priamos’un kızıydı o. Verdiği sözü 

tutamamanın bedelini ağır ödemişti. Kendisine 

aşık olan tanrı Apollo’dan, aşkına mukabil, 

geleceği görme yetisi istemiş fakat Apollon ona 

bu yetiyi bahşettiğinde derin bir ikileme 

düşmüştü çünkü bedenini tertemiz saklamak ve 

rahibe olmak istiyordu. Daha yüksek bir 

gerekçeyi sahiplenerek dönmüştü sözünden. 

Ancak öfkeli tanrı ona öyle bir karşılık vermişti 

ki o, bundan böyle olacakları bilecek, görecek 

ama buna kimseleri inandıramayacaktı.” 

 Nar Ağacı romanında hikâyesi bu 

şekilde anlatılan ve anlatıcının da kendisini 

özdeşleştirdiği efsanevi kahraman kimdir? 

 

A)Parisli Helen                                                

B)Pandora                                  

C)Prenses Kassandra 

D)Medusa                          

E)Prenses Elanora 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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“ Acaba o gördükleri, yaşadıkları 

karşısında cinnet getiren kadınlar kafilesine 

karışmış mıydı çoktan? Yoksa akla hayale 

sığmayacak uzunlukta bir yolu, altından 

kalkılamayacak ağırlıkta bir yükü sırtlanmış 

olduğu halde hala adımlamaya mı çalışıyordu? 

Biri muhacir veznindendi yolculuklarının diğeri 

tehcir, ikisinin de kökünde acı vardı ve 

cümleleri, dağların sırtında ters istikamette 

ilerleyen birer çizgiydi.” 

 

Nar Ağacı romanından alınan parçada iki 

farklı kadının yolculuğundan 

bahsedilmektedir. Bu iki kadın kahraman 

kimdir? 

 

A)Keyfiye – Siranuş                   

B)Siranuş – Büyükhanım                       

C)Azam – Sofya 

D)Zehra – Büyükhanım              

E)Zehra – Siranuş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nar Ağacı romanında baş 

kahramanlardan Zehra’nın, Balkan Harbi’ne 

gönüllü giden İsmail’e boş bir defter 

arasında verdiği kağıtta aşağıdakilerden 

hangisi yazılıdır? 

 

A)Kelime-i Şehadet                 

B)İhlas Suresi             

C)Besmele        

D)Nazar Duası               

E)Zafer Duası 

 

 

 “Nar  Ağacı “adlı eserin  “Ara 

İstasyonlar “ bölümünde  General  

Schwartz’ın çağrısı üzerine  her şeyi 

arkalarında bırakıp yollara düşen  ve bu 

güzergahta Settarhan’la  karşılaşan  

işçilerin Trabzon’a 

gitme sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)Rus işgalinden kaçmak  
B)General Schwartz’a destek vermek 
C)Halı ticareti yapmak 
D)Trabzon’da bir cemiyet kurmak   
E)Gazete çıkarmak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Nar  Ağacı “adlı eserde “Büyükhanım” 
diye geçen kahramanın adı nedir?   
 
A)Sabiha 
B)Cemile 
C)Sabire 
D)Keyfiye 
E)Hengâme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 İsmail üniversitede hangi bölümü 
okumak ister? 
 
A)Edebiyat 
B)Felsefe 
C)Tarih 
D)Hukuk 
E)Resim 
 
 

A 
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 Yazarın  “Aynı şalın altında aynı yağmuru 
seyrettiğimiz andan itibaren hikâyemi onunla 
paylaşabileceğimi, tacirin coğrafyasını onunla 
keşfedebileceğimi hissediyordum. O Doğu’nun 
ruhudur ve ona baktıkça anlıyorum ki Doğu 
ancak Doğu’dadır.” şeklinde nitelendirdiği bu 
yolculuktaki rehberi kimdir? 
 
A)Şahapzade 
B)Nora 
C)Anna 
D)Yasemen 
E)Menije 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Settarhan’a  göre dünyanın iki merkezi 
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru 
verilmiştir?  
 
A)Batum-İstanbul 
B)Tebriz-Trabzon 
C)Bakü-İstanbul 
D)Tebriz -İstanbul 
E)Batum-Trabzon 
 
 
 
 
 

 Nar Ağacı romanında geçen “ Aklını 

ikna ederken kalbinde kavrulmasaydı, kalbini 

ikna ederken aklından yakalanmasaydı.” 

ifadesi Settarhan’ın yaşadığı hangi çıkmazı 

(ikilemi) anlatmak için kullanılmıştır? 

 

A)Rus güzel Sofya ile hala kızı Azam aşkı 

arasında kalması 

B)İstanbul’a gitmek istemeyen Zehra ile evlenip 

evlenmemek konusunda kararsız kalması 

C)Azam ile Piruz’un birlikteliğini 

kabullenememesi 

D)Menşevikleri mi Bolşevikleri mi 

destekleyeceğine karar verememesi 

E)Bir çaycı olarak Trabzon’da kalmak 

konusunda tereddüt yaşaması 

 

 
 

Test bitti. 

Lütfen cevaplarınızı kontrol ediniz 

ve cevap kâğıdına kodlamayı 

unutmayınız. 

A 
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SINAV BAŞLAMADAN AŞAĞIDAKİ 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. Cevap kâğıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız. 

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

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

alınmayacaktır. 

9. Soru kitapçığının içindeki boş alanları kullanabilirsiniz. 

10. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 

11. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. 

Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 

12. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacak olup  
doğru sayısının eşit olması halinde yanlış cevap sayısına bakılacaktır. Doğru ve yanlış  
cevap sayılarının eşitliğinde doğum tarihlerine bakılacaktır. 

13. Sınav bitiminde, cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim  ediniz. 

14. Sınav sırasında cep telefonu bilgisayar vb. elektronik cihazları yanınızda bulundurmanız halinde 

sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

15. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde 

bulundurunuz. 

16. Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya başka adayın sınav evrakını 

kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

17. Cevap kâğıdını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır. 
 
 

SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK SON UYARI 

 

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

● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. 

● Başlama zilini bekleyiniz. 

 

 

Hepinize başarılar dileriz. 

 
(Sınav görevlisi başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) 

 
10.00-12.00 

 
 
 

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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30 EKİM 2016 TARİHİNDE YAPILAN KİTAP OKUMA YARIŞMASI  

9-10-11-12. SINIF ORTAK SINAV  A KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 

 

  
AKLINDAN BİR 
SAYI TUT 
1.E  
2.B  
3.D  
4.B  
5.B  
6.C  
7.D  
8.C  
9.A  
10.E  
11.E  
12.A  
13.D  
14.A  
15.E  
16.A  
17.C  
18.B  
19.E  
20.A  
 
ŞAH VE 
SULTAN 
21.C  
22.D  
23.B  
24.D  
25.A  
26.D  
27.E  
28.C  
29.C  
30.B  
31.A  
32.E  
33.C  
34.C  

35.B  
36.A  
37.D  
38.B  
39.E  
40.D  
 
SAATLERİ 
AYARLAMA 
ENSTİTÜSÜ 
41.A  
42.C  
43.A  
44.A  
45.C  
46.D  
47.E  
48.E  
49.D  
50.B  
51.B  
52.A  
53.D  
54.C  
55.E  
56.C  
57.D  
58.B  
59.C  
60.B  
 
YABANCI 
61.C 
62.C 
63.D 
64.A 
65.D 
66.D 
67.B 

68.E 
69.D 
70.D 
71.A 
72.C 
73.B 
74.B 
75.E 
76.E 
77.D 
78.D 
79.B 
80.D 
 
NAR AĞACI 
81.C 
82.D 
83.E 
84.A  
85.B  
86.A  
87.A  
88.D  
89.C  
90.B  
91.D  
92.C  
93.B  
94.A  
95.E  
96.C  
97.B  
98.D  
99.D  
100.C 

 

 

 

 


