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ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 
 

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

2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinizi doldurunuz. 

3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız. 

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

 

 

 

 

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE 
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 

 
 
 

                             Kitap Okuma Yarışması Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 
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1. Osmanlı’yı hangi Türk boyu 
kurmuştur? 
 
A) Peçenekler 
B) Kayılar  
C) Karesioğolları 
D) Osmanoğulları 

 
 
 
 
 
 

2. Türklerin ilk yurdu olan Orta Asya, 
kitapta nasıl tasvir edilmiştir?  
 
A) Sık ağaçlarla örülü bu yerde, 

gökyüzü diye görebildiğiniz sadece 

yapraklar.  

B) Yüksek dağların tepesindeki bu 

yerde yaz kış tek bir renk var 

kahverengi.  

C) Çok geniş bozkırlar, bozkırı ikiye 

yarıp yılan gibi ilerleyen nehirler.  

D) Dağ diyemeyeceğiniz yükseltiler dört 

bir yanınızı sarıyor, tepelerin 

arasında akarsular.  

 

 

 

3. Divânu Lügâti’t Türk’te atlar için 
hangi açıklama yapılmıştır?  
 
A) Türklerin kanadı 

B) Türklerin rüzgârı 

C) Türklerin sürati  

D) Türklerin arabası 

 
 
 
 
 
 

4. “Türkler öyle hızlı at sürer ki onun 
dışındakiler geride kalır ve hızla koşan 
atın üzerinde dört yana ok atar.” sözü 
kime aittir?  

 
A) Kaşgarlı Mahmut 

B) Sealibi 

C) Ertuğrul Gazi  

D) El Cahiz 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. “Pusat” sözcüğünün anlamı hangi 
şıkta doğru verilmiştir?  

 
A) Silah  

B) Hançer 

C) Ok 

D) Yay 

 

1-34 arasındaki soruları  
“ERTUĞRUL GAZİ” adlı kitaba 

göre cevaplayınız. 

5. ve 6. SINIF SEVİYESİ SINAV SORULARI 
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6. Bilinen ilk Türk devleti hangi 
seçenekte doğru verilmiştir?  

 
A) Göktürk Devleti 

B) Osmanlılar 

C) Hun Devleti 

D) Selçuklu Devleti 

 
 

7. Ortalama 4600 metre yüksekliği 
bulunan Orta Asya’daki dağlar 
hangileridir?  

 
 

A) Orhun Dağları 

B) Himaleyalar 

C) Everest Dağı 

D) Altay Dağları 

 

 

8. “Yaşam koşulları sebebiyle Türkler atı 
ehlileştirmişlerdi.” cümlesindeki hangi 
sözcüğün eş anlamlısı yoktur? 

 
A) Yaşam 

B) Türk 

C) Koşul 

D) At 

 

9. Aşağıdakilerden hangisinde Oğuz 
Han’ın oğulları doğru yazılmıştır?  

 
 

A) Günhan, Hilalhan, Yıldızhan, 

Gökhan, Dağhan, Denizhan 

B) Günhan, Ayhan, Yıldızhan, Gökhan, 

Dağhan, Denizhan 

C) Günhan, Ayhan, Yıldızhan, Gökhan, 

Dağhan, Deryahan 

D) Günhan, Hilalhan, Ülkühan, 

Kayıhan, Dağhan, Deryahan 

 

 

10. “Oğuzhan’ın altı oğlundan üçü sağ kolu, 
üçü de sol kolu oluşturuyordu. Her 
kolun ise dörder boyu bulunuyordu.” 
tırnak içindeki bilgilere göre 
Oğuzların kaç boyu vardır?  

 
A) 24 

B) 20 

C) 16 

D) 12 

 

 

 

11. Horosan’a ait büyük nehir isimleri 
hangi şıkta doğru verilmiştir?  

 
 
A) Seyhun, Ceyhun, Hirat, Hiran 

B) Merv, Seyhun, Hirat, Hiran 

C) Merv, Ceyhun, Hirat, Hiran 

D) Seyhun, Ceyhun, Fırat, Hiran 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. Tarihçilere göre Ertuğrul Gazi kaç 
yılında doğmuştur?  

 
A) 1189 yılında 

B) 1190 yılında 

C) 1188 yılında 

D) 1191 yılında 
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13. Yukarıdaki soy ağacına göre Halime 

Sultan Hayme Ana’nın  nesi 
olmaktadır?  
 
A) Kayınvalidesi 
B) Gelini 
C) Yengesi 
D) Teyzesi 

 
 
 
 

14. Yukarıdaki soy ağacına göre 
Sungurtekin Osman’ın nesi 
olmaktadır?  
 
A) Dedesi 

B) Dayısı 

C) Babası 

D) Amcası  

 
 
 

15. Ertuğrul Gazi’nin oynadığı oyunlar 
hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?  
 
A) mangala, dokuztaş, çevgan 

B) mangala, beştaş, çevgan 

C) beştaş, dama, satranç 

D) çiz, mangala, satranç 

 

16. Kınık boyu hangi devleti ortadan 
kaldırarak Selçuklu Devletini 
kurmuştur?  
 
A) Babürler 

B) Gazneliler 

C) Memluklular 

D) Bizanslılar 

 
 

17. 1075 yılında Kutalmışoğlu Süleyman 
Şah tarafından kurulan Büyük 
Selçuklu Devleti kaç yıl yaşamıştır?  
 
A) 85 

B) 83 

C) 81 

D) 79 

 
 
 
 

18. Zehirlenerek öldürülen Alaaddin 
Keykubat yerine hangisi Sultan 
olmuştur?  
 
A) I.Gıyeseddin Keyhüsrev 

B) Ertuğrul Gazi 

C) Süleyman Şah 

D) II.Gıyaseddin Keyhüsrev 

 

 

 

 

 

19. “Akçakoca, Konur Alp, Sungur Tekin, 
Kara Mürsel” yukarıda ismi 
geçenlerden hangisi kitapta verilen 
usta savaşçılardan biri değildir? 
 
A) Kara Mürsel 

B) Akçakoca 

C) Sungur Tekin  

D) Konur Alp 

13. ve 14. SORULARI AŞAĞIDAKİ SOY 

AĞACINA GÖRE CEVAPLAYINIZ. 
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20. “İyi bir insan, mükemmel bir asker, adil 
bir padişah, işini bilen bir politikacı, 
deneyimli bir lider, inançlı bir kişi, 
başarılı bir yöneticidir.”  
Ertuğrul Gazi’yi anlatan ifadelerden 
hangisi yanlış verilmiştir? 
 
A) İşini bilen bir politikacı 
B) Mükemmel bir asker 
C) Adil bir padişah  
D) Başarılı bir yönetici 

 
 
 
 
 
 
 

21. Aşağıdakilerden hangisi, Orta 
Asya’da hayatta kalabilmeniz için 
yapılan uyarılardan değildir? 

 
A) Üstünüzü iyi giyinin! 
B) Hayvancılık yapın! 
C) Evinizi yanınızda taşıyın! 
D) Obayı asla terk etmeyin! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Göktürk Kitabeleri’nde Çin ile ilgili 
nasıl bir uyarı yapılmıştır? 
 
A) Çin’in yüzümüze gülmesine, bize 

pusat vermesine kanmamak lazım! 
B) Çin’in yalanlarına, sahte dostluğuna 

kanmamak lazım! 
C) Çin’in ipeğine, tatlı sözüne 

kanmamak lazım! 
D) Çin’in barış sözüne, uzattığı dostluk 

eline kanmamak lazım! 
 
 
 
 

23. Aşağıdakilerden hangisi Kayıların 
özelliklerinden değildir? 
 
A) Teşkilatçıdırlar 
B) Oğuzların Gökhan kolundan gelirler 
C) Kendilerine karşı saldırı olmadığı 

sürece barışçıdırlar 
D) Yolculuk konusunda deneyimlidirler, 

vize sorunları yoktur 
 
 
 
 
 
 

24. Farsça “Güneşin doğduğu yer” 
anlamına gelen ve adını sonuna 
kadar hak ettiği söylenen yer 
neresidir? 
 
A) Merv 
B) Nişabur 
C) Horasan  
D) Herat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Ünlü coğrafyacı ve gezgin 
Mukaddesi, Horasan ikliminin 
hoşnutluğunu hangi sözlerle ifade 
eder? 
 
A) Dört ay çadırlarda, dört ay 

otlaklarda, dört ay halılarda yatardık. 
B) Dört ay evlerde, dört ay damda, dört 

ay sundurmada yatardık. 
C) Üç ay çadırlarda, üç ay otlaklarda, 

üç ay halılarda yatardık. 
D) Üç ay evlerde, üç ay damda, üç ay 

sundurmada yatardık. 
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26. Anadolu’nun keşfi sırasında 
dönemin bir Ermeni kaynağında Türk 
atlıları için hangi ifadeler kullanılır? 
 
A) Mızrak, ok ve yaydan oluşan 

silahları çekili, beli kemerli, uzun ve 
örülü saçlı 

B) Kılıç, kalkan ve kargıdan oluşan 
silahları çekili, bilekleri sağlam, uzun 
ve örülü saçlı 

C) Kalkan, ok ve yaydan oluşan 
silahları çekili, pusatları keskin, sert 
bakışlı 

D) Kılıç, ok ve yaydan oluşan silahları 
çekili, beli kemerli, keskin pusatlı, 
uzun boylu 

 
 
 
 
 

27. Pasinler Savaşı ile ilgili verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Bizans komutanı Liparit esir alındı 
B) Bizanslılar 100 bin, Selçuklular ise 

35 bin askerden oluşuyordu 
C) Selçuklu ordusu İbrahim Yınal ve 

Kutalmış tarafından komuta 
ediliyordu 

D) Bizans ordusunda Rum, Ermeni ve 
Gürcüler vardı 

 
 
 
 
 

28. Aşağıdakilerden hangisi Moğol 
İmparatorluğu’nun 
özelliklerindendir? 
 
A) Moğollar yüzünden Türklerin 

Anadolu’ya göçü yavaşlamıştır 
B) Moğolların toplam nüfusu yaklaşık 

300 milyondu 
C) Memluklar, Moğolların yendiği ilk 

devlettir 
D) En gelişmiş zamanlarında dünya 

topraklarının %22’sini ele geçirdiler 
 

29. Tekerlekli çadır ne zaman icat 
edilmiştir?  
 
A) M.S. 725  

B) M.S. 727 

C) M.S. 729 

D) M.S. 731 

 

 

 

 

 

30.  Ertuğrul Gazi’nin yaş özellikleriyle 
ilgili belirtilen ifadelerden hangisi 
doğrudur? 
 
A) 9-10 yaş: Boyun en iyi 

savaşçılarından çeşitli silahların 
eğitimini almaya başladı. 

B) 11-12 yaş: Güçlenmek için bol bol 
güreşiyor ve koşu yarışmalarına 
katılıyordu. 

C) 7-8 yaş: Atları tımar ediyor, 
koyunların yünlerinin kırpılmasına 
yardım ediyordu. 

D) 16-18 yaş: Nöbet tutuyordu. 
Babasının mesajlarını boyun ileri 
gelenlerine iletiyordu. 

 
 
 
 
 
 
 

31. “Zihgir olmadan ok atamam.” diyen biri 
ok kullanmak için neye ihtiyacı 
olduğunu söylemektedir? 
 
A) Ok yayına 
B) Ok kutusuna 
C) Ok atarken başparmağa takılan 

yüzüğe  
D) Yayın iki ucu arasındaki esnek bağa 
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32. Moğol saldırılarına karşı Toros 
Dağları’nın güvenli bölge olarak 
görülmesinin nedeni nedir? 
 
A) Moğolların tırmanmayı sevmiyor 

olması 
B) Moğolların yükseklik korkusu olması 
C) Bölgenin en hâkim noktası olması 
D) Doğal bir kale gibi sağlam olması 

 
 
 
 
 
 
 

33. Türkiye Selçuklu Devleti’nin uç 
beylikleri ve kuruldukları sınırlarla 
ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? 
 
A) Kuzey Ucu: Rusya sınırında 

kurulmuştu 
B) Batı Ucu: Rum imparatorluğu 

sınırında kurulmuştu 
C) Güney Ucu: Kıbrıs Krallığı sınırında 

kurulmuştu 
D) Doğu Ucu: Bizans sınırında 

kurulmuştu 
 
 
 
 
 
 
 

34. Söğüt ve Domaniç günümüzde hangi 
illerimize bağlıdır? 
 
A) Söğüt, Bursa’ya; Domaniç ise 

Kütahya’ya bağlıdır 
B) Söğüt, Kütahya’ya; Domaniç ise 

Bilecik’e bağlıdır 
C) Söğüt, Kütahya’ya; Domaniç ise 

Bursa’ya bağlıdır 
D) Söğüt, Bilecik’e; Domaniç ise 

Kütahya’ya bağlıdır 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Olimpiyatlar hangi şehirde yapılmaya 
başlanmıştır?  
 
A) Roma 

B) Atina 

C) Viyana 

D) Soma 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Sümerliler dünyayı nasıl tasvir 
etmektedirler?  
 
A) Dünya nilüferlerin açtığı balıkların 

cirit attığı büyük bir havuda yüzden 

kertenkelenin sırtıydı 

B) Dünya sazdan yapılma bir kayık 

şeklindeydi ancak ters dönmüş bir 

kayık 

C) Dünya, sonsuz büyüklükte dümdüz 

bir yerdi, dört tane filin üzerinde 

duruyordu 

D) Dünya, alt ve üst tarafından basık 

yuvarlaktı ve rengi maviydi 

 

 

 

 

 

 

 

35-60 arasındaki soruları  
“ŞU ACAYİP YERYÜZÜ” adlı 

kitaba göre cevaplayınız. 
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37. Newton hangi sebeple okuduğu 
üniversiteden kısa bir süreliğine 
ayrılıp evine dönmüştür? 
 
A) Şehrini çok özlemiş olmasından 

B) Şehirde kalacak yeterli parasının 

olmamasından 

C) Şehirlerine ulaşan veba salgını 

yüzünden 

D) Şehri hiç sevmemiş olmasından 

 

 

 

38. Dünya Güneşin etrafından niçin 
ayrılamaz?  
 
A) Yer çekimi sebebiyle 

B) Güneşin parlaklığı sebebiyle 

C) Gündüz ve gece olsun diye 

D) Dünyada yaşam olması için 

 

 

 

39. “Şu Acayip Yeryüzü” adlı kitapta 
geçen Dionisio Palidio adlı kişi hangi 
mesleği yapmaktadır? 
 
A) Öğretmen 

B) Memur 

C) Hakem 

D) Çiftçi 

 

 

 

 

40. Volkanik arazilerdeki hangi element 
önce bitkilere oradan da hayvanlara 
ve insanlara geçer?  

 
A) Volkanik Cam 

B) Kül 

C) Selenyum 

D) Kayaç  

 

41. Aşağıdakilerden hangisi volkanların 
faydalarından değildir?  
 
A) Dünyamızın soğuk bölgelerini 

ısıtırlar 

B) Madenleri yeryüzüne çıkarırlar 

C) Verimli tarım arazileri oluştururlar 

D) Yerkabuğunun altındaki basıncı 

boşaltırlar 

 

 

 

 

 

42. Aşağıdakilerden hangisinde 
Türkiye’deki sönmüş yanardağlar 
doğru verilmiştir? 

 
A) Kop Dağı, Kemerli Kaçkar, Nemrut, 

Toroslar 

B) Ağrı Dağı, Tendürek, Süphan, 

Nemrut Dağı 

C) Istranca Dağları, Ağrı, Kaçkar 

Dağları, Toroslar 

D) Menteşe Dağları, Istranca Dağları, 

Kaçkar Dağları 

 

 

 

 

 

 

43. Dünya’nın en yüksek tepesine 
tırmanan Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı kimdir?  

 
A) Cemal Gülas 

B) Serdar Kılıç 

C) Serhan Poçan 

D) Nasuh Mahruki 
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44. “Biz yeryüzünü bir döşek yapmadık mı? 
Dağları da birer kazık?” Kur’an- ı 
Kerim’den alınan yukarıdaki ayet 
hangi sureye aittir?  
 
A) İnşirah Suresi 

B) Bakara Suresi 

C) Yasin Suresi 

D) Nebe Suresi 

 

 

 

 

45. Dünya’nın tam şekli hangi şıkta 
doğru olarak verilmiştir?  

 
A) Dünya geoid bir küredir 

B) Dünya yuvarlak bir küredir 

C) Dünya dairesel bir küredir 

D) Dünya büyük bir küredir 

 

 

 

46. Hangi insanın yaptığı deniz 
yolculuğuna kadar dünyanın 
yuvarlak olduğuna inanılmamıştır?  

 
A) Macellan 

B) Pisagor 

C) Aristotales 

D) Sofakles 

 
 

 
 

47. Yer çekimi etkisinden kurtulan 
astronotlarda hangi değişikliğin 
görülmesi beklenmez? 

 
A) Yüz şişer ve ablak bir görüntü alır 
B) Vücut sıvısı baş bölgesine doğru 

hücum eder 
C) Dişlerin çürümesi hızlanır 
D) Kafatası içindeki sıvı 1,5 litre kadar 

artar 

48. Dünya’mız şimdikinden küçük olsa 
hangi değişikliğin olması beklenirdi? 
 
A) Yer çekimi şimdikinden kuvvetli 

olurdu 
B) Dünya’nın bütün havası uzaya kaçar 

giderdi 
C) Yerküre atmosfer tabakasını daha 

rahat tutardı 
D) Dünya’mız uzay boşluğunda 

savrulup giderdi 
 
 
 
 
 

49. “Uzun gecelerde ısı çok fazla düşer, 
uzun gündüzlerde ise ortalık 
kavrulurdu.” ifadesi hangi durumda 
gerçek olurdu? 

 
A) Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüş 

hızı yavaşladığında 
B) Dünya’nın kendi etrafındaki dönüş 

hızı arttığında 
C) Dünya’nın kendi etrafındaki dönüş 

hızı yavaşladığında 
D) Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüş 

hızı arttığında 
 
 
 
 
 
 

50. “Taş ve küre” kelimelerinin 
birleşimiyle oluşan yer kabuğunun 
bilimsel adı nedir? 
 
A) Litosfer 
B) Atmosfer 
C) Pirosfer 
D) Hidrosfer 
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51. “Dünya’mızın neredeyse %80’ini 
oluşturur. Yanardağlardan fışkıran 
lavlar buradan gelir.” bahsedilen 
katmanın adı nedir? 
 
A) Yer kabuğu 
B) Dış Çekirdek 
C) İç Çekirdek 
D) Manto  

 
 
 
 
 
 
 

“Ziyaretçilerin merakla seyrettikleri bir 
gün, korkunç bir patlama oldu ve 
koninin ağzı ikiye ayrıldı. Herkesin gözü 
önünde nur topu gibi bir yanardağ 
oluşmuştu.” 

52. Yukarıdaki paragrafta hangi 
yanardağın oluşumu anlatılmaktadır? 
 
A) Paricutin Yanardağı 
B) Saint Helens Yanardağı 
C) Del Ruiz Yanardağı 
D) Nemrut Yanardağı 

 
 
 
 
 
 
 

53. Yanardağlar patlayacağı zaman bazı 
işaretler verir. Hangisi bu 
işaretlerden biri değildir? 

 
A) Dağın kraterinden gazlar çıkmaya 

başlar 
B) Yer sarsıntıları artar 
C) Hava sıcaklığında ani bir artış 

yaşanır 
D) Dağın yamaçlarındaki toprakta 

şişkinlikler oluşur 
 
 
 
 

54. Anadolu toprakları içinde son 
yanardağ patlaması hangi yıllarda 
görülmüştür? 
 
A) 1300’lü yıllarda 
B) 1400’lü yıllarda  
C) 1500’lü yıllarda 
D) 1600’lü yıllarda 

 
 
 
 
 
 
 
55. Dağların yeryüzüne yayılışı ile ilgili 

hangisi doğrudur? 
 
A) Avrupa’nın yarıya yakını dağlarla 

kaplıdır 
B) Karaların %34’ü dağlarla kaplıdır 
C) Amerika’nın 3’te 1’i dağlarla kaplıdır 
D) Afrika’nın %3’ü dağlarla kaplıdır 

 
 
 
 
 
 
 

56. Dünya’nın en kurak bölgesi olan 
Atakama Çölü hakkında verilen 
bilgilerden hangisi doğrudur? 
 
A) Kısa süreliğine de olsa çölün sis 

bulutuyla kaplandığı olur 
B) Buraya 150 yıl tek damla yağmur 

yağmadığı olur 
C) Burada bırakın kuşu böceği, bir ot 

bile yaşamaz 
D) Genelde rüzgârlıdır ve sürekli kum 

fırtınaları görülür 
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57. Hangi çölde kar yığınlarından yiyen 
bir deveyle karşılaşma ihtimaliniz 
vardır? 

 
A) Antarktika Çölü 
B) Ekvator Çölü 
C) Gobi Çölü  
D) Atakama Çölü 

 
 
 
 
 
 
 

58. Şehirlerinin surlarını güçlendirmek 
için, harç yerine ham petrolden 
yapılan asfaltı kullanan kimlerdir? 
 
A) Mısırlılar 
B) Babilliler  
C) Çinliler 
D) Kızılderililer 

 
 
 
 
 
 

59. Meyve suyunun içine atılan buz 
parçaları neden dibe batmaz? 
 
A) Çünkü su donarken genleştiği için 

buz, sudan daha hafif olur 
B) Çünkü buz erirken genleştiği için, 

sudan daha hafif olur 
C) Çünkü buz donarken genleştiği için 

su, buzdan daha hafif olur 
D) Çünkü su donarken genleştiği için 

buz, sudan daha ağır olur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60. Aşağıdakilerden hangisi 
yeryüzündeki suların geç ısınıp geç 
soğumasının canlılara faydalarından 
biridir?  
 
A) Soğuk bölgelerdeki ısıyı emerek 

canlılar için sıcak bir yaşam alanı 
oluşturur 

B) Geceden depoladıkları ısıyı hızla 
verdikleri için ortamın birden 
soğumasına engel olurlar 

C) Gündüzleri sıcak bölgelerdeki ısıyı 
adeta emerek ortalığın soğumasına 
engel olurlar 

D) Sular, geceleri bir nevi kalorifer gibi 
ortamı ısıtır 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

61. Eserimiz hangi bölümle başlar ve 
hangi bölümle biter? 
 
A) Teknolojik Aile- Kaçakçılar 
B) Hırsız- Kaçakçılar 
C) Teknolojik Aile- Kırmızı Defter 
D) Miras- Kaçakçılar 

 
 
 
 
 
 

62. Ece’nin annesi cep telefonuyla 
tanışmadan önce neler 
örmekteymiş? 
 
A) atkı – yelek- eldiven 
B) çorap – kazak- eldiven 
C) kazak – atkı-bere  
D) yelek- bere- çorap 

 
 

61-80 arasındaki soruları  
“KİM DEMİŞ FEDAKÂRLIK ZOR 

DİYE?” adlı kitaba göre 
cevaplayınız. 
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63. Ece’nin annesi cep telefonunu hangi 
amaçla kullanmaz? 
 
A) Mesajlaşmak için 
B) Fotoğraf ve video çekip paylaşmak 

için 
C) Konuşmak için 
D) İnternetten yemek tarifleri bakmak 

için 
 
 
 
 
 
 
 
 

64. Ece’nin beş yaşındaki kardeşine 
oyun konsolu alınmasının sebebi 
nedir? 
 
A) Hiç arkadaşı olmadığı için 
B) Bilgisayar oyunlarını çok sevdiği için 
C) Canı çok sıkıldığı için 
D) Sessiz durması için 

 
 
 
 
 
 
 
 

65. Ece’nin babası eskiden işten gelince 
ne yaparmış? 
 
A) Koltuğa uzanıp gazete, dergi, kitap 

okurmuş 
B) Dev televizyon ekranında dizi ve 

maçlar izliyormuş 
C) Yorgunluktan konuşacak hali bile 

olmuyormuş 
D) Koltuğa uzanınca uyuyup 

kalıyormuş 
 
 
 
 
 
 

66. Ece yatsı namazından sonra nasıl 
dua ediyormuş? 

 
A) Allah’ım, annemi kıyafet 

merakından, babamı para 
düşüncesinden, kardeşimi de 
bilgisayar oyunlarından kurtar 

B) Allah’ım, babamı cep telefonundan, 
annemi televizyondan, kardeşimi de 
bilgisayar oyunlarından kurtar 

C) Allah’ım, annemi cep telefonundan, 
babamı televizyondan, kardeşimi de 
bilgisayar oyunlarından kurtar 

D) Allah’ım, babamı kıyafet 
merakından, annemi para 
düşüncesinden, kardeşimi de 
bilgisayar oyunlarından kurtar 

 
 
 
 
 
 
 
 

67. Misafirler, büyüyünce ne olacağını 
sorduğunda Ece nasıl bir cevap 
vermişti? 
 
A) Polis olacağını çünkü kötü adamları 

yakalamayı çok istediğini söyledi 
B) Katil olacağını çünkü kötü adamların 

daha çok sevildiğini söyledi 
C) Katil olacağını çünkü kötü adamların 

hiç sevilmediğini söyledi 
D) Haydut olacağını çünkü onların 

daha çok saygı gördüğünü söyledi 
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68. Hangisi “Hırsız” adlı bölümdeki 
Haluk ‘un özelliklerinden değildir? 

 
A) On dört yaşında olup uzun boylu ve 

zayıftır. 
B) Yalnız kalmaktan hiç ama hiç 

hoşlanmaz. 
C) Okumayı çok sever. 
D) Korku nedir bilmez. 

 
 
 

 
 

69. Süleyman, Canan ve Vildan hangi 
bölümün kahramanlarıdır? 
 
A) Miras 
B) Teknolojik Aile 
C) Kırmızı Defter  
D) Hayalim Nerede 

 
 
 

 
 

70. Hangileri Süleyman’ın babasına ait 
olan torbadan çıkanlardan değildir?  
 
A) Üç kutu ilaç ve bir defter 
B) Birkaç mendil ile bir tarak 
C) İki kalem ile kulaklık 
D) İki kitap ve bir silgi  

 
 
 
 
 

71. Aydın’ın babası niçin ormanlarda 
bekçilik yapıyormuş? 
 
A) Kötü yürekli insanlar ormanı ateşe 

veriyor, tomruk ve fidan çalıyordu. 
B) Kötü yürekli insanlar ormana çöp 

atıyor, ağaçları kesiyordu. 
C) Kötü yürekli insanlar fidanları kırıyor, 

ağaçları satıyordu. 
D) Kötü yürekli insanlar tomruk ve 

fidanlara dokunmuyor ama ağaçları 
kesiyordu. 

72. Aydın’ın babası sayesinde 
yakalatılan kötü adam kaç yıl cezaya 
çarptırılmış? 
 
A) 5 yıl 
B) 4 yıl 
C) 3 yıl 
D) 2 yıl 

 
 
 
 
 
 

73. Kötü adamlar Aydın’ı yakaladıktan 
sonra ne yapmıştır? 

 
A) Aydın’ın ellerini ve ayaklarını iplerle 

bağladılar. Sonra çalı çırpı toplayıp 
ormanı tutuşturdular. 

B) Aydın’ı sarmaşıklarla ağaca 
bağladılar. Sonra bantla ağzını 
kapattılar. 

C) Aydın’ı kalın bir iple ağaca 
bağladılar. Sonra ağaçları kesmeye 
başladılar. 

D) Aydın’ı sarmaşıklarla ağaca 
bağladılar. Sonra çalı çırpı toplayıp 
ormanı tutuşturdular. 

 
 
 
 
 
 
 
 

74. Jandarmaya haber veren Aydın 
bağlandığı yerden nasıl kurtuldu? 
 
A) Yanındaki bıçağıyla gizlice bağları 

kesti. 
B) Son bir çabayla çırpındı ve bağları 

gevşetti. 
C) Son anda yetişen ekipler onu çözdü. 
D) Kendini zorladı ve sonunda bağları 

koparmayı başardı. 
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75. Aydın, ormandaki yangından 
kurtulmak için ne yapmıştır? 

 
A) Kendini suya atıp ıslak mendili 

ağzına, burnuna bağlamıştır. 
B) Kendini suya atıp hızla karşı tarafa 

yüzmüştür. 
C) Islak mendili ağzına, burnuna 

bağlayıp yardım beklemiştir. 
D) Yangının ulaşamayacağı kayalık bir 

alana tırmanmıştır. 
 
 
 
 
 

76. Hangisi Nermin’in haftalarca istediği 
bebeğin özelliklerinden değildir? 

 
A) Karnına dokununca kahkahalarla 

gülüyor. 
B) Kaşığıyla mama verince yiyor. 
C) Ayaklarını gıdıklayınca gülüyor. 
D) Ellerine dokununca seninle gezmek 

istiyor. 
 
 
 
 
 
 

77. Emrah’ın babası, işleri düzelince ilk 
olarak ne yapmıştır? 

 
A) Büyük sitelerden birindeki villaya 

taşınmıştır. 
B) Son model bir araba almıştır. 
C) Yepyeni eşyalar satın almıştır. 
D) Modern insanlar gibi pahalı 

kıyafetler almıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78. Emrah’ın babası niçin araba almıştır? 
 
A) İş yerine daha erken gidebilmek için 
B) Modern insanların arasına girdikleri 

için 
C) Oğlunu okuluna bırakabilmek için 
D) Hanımını iş yerine bırakabilmek için 

 
 
 
 
 
 

79. “Anne” adlı bölümdeki Ayşe Hanım’ın 
eşi nasıl şehit olmuştur? 

 
A) Hırsızları kovalarken araba kazası 

yaparak 
B) Bir katili yakalamak için peşinden 

giderken 
C) Haydutların tuzakladığı bir mayına 

basarak 
D) Bir hırsızlık olayında çatışmaya 

girerek 
 
 
 

 
 
80. Emrah’ın babası akşamları eve 

gelince ne yaparmış? 
 

A) Koltuğa uzanıp kitap ve dergi 
okurmuş 
B) Televizyonun karşısına geçip dizi 
izlermiş 
C)Yeni çıkan teknolojik araçları takip 
edermiş 
D) İnternetin başına geçip yabancı 
kelimeler ezberlermiş 

 
  
 

 

Test bitti. 

Lütfen cevaplarınızı kontrol ediniz 

ve cevap kâğıdına kodlamayı 

unutmayınız. 
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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. 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 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 başlama ve bitiş 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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