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SINAV SORULARI 
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               SORU SAYISI : 100 

  SINAV SÜRESİ   : 120 Dakika 
 

 

       

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. 4 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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4.Geleneksel Kitap Okuma Yarışması 

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 

ve 

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

arasında yapılan protokol kapsamında 
Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

 

@Trabzon_ MEM 

@TrabzonArge                               

@trabzonarge 

@TrabzonMEM 
trabzon.meb.gov.tr 

trabzonarge.meb.gov.tr    
trabzonmem@meb.gov.tr 

argetrabzon@gmail.com 

http://www.trabzonarge.meb.gov.tr/
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1. "Od" adlı romanda kimin hayatı 

anlatılmaktadır? 

 

A) Mevlana 

B) Yunus Emre 

C) Nasrettin Hoca 

D) Kara Murat 

E) Oğuz Kağan 

 

 

 

 

 

 

 

2. Molla Kasım Yunus Emre'nin şiirlerini kendi 

nasıl bir durumdayken nasıl birinin elinden 

aldı? 

 

A) Şiddetli bir fırtına altında - yakışıklı bir 

dervişten 

B) Şiddetli bir kar yağışında - akıllı bir 

dervişten 

C) Şiddetli bir yağmur altında - meczup bir 

dervişten 

D) Şiddetli bir güneş altında - akıllı bir 

dervişten 

E) Güzel ve güneşli bir havada - meczup bir 

dervişten  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Molla Kasım aşağıdakilerden hangisi için 

özür diliyor? 

 

A) Yunus Emre'nin şiirlerini okumadan dereye 

attığı için 

B) Yunus Emre'nin şiirlerini okumadan ateşe 

attığı için 

C) Yunus Emre'nin şiirlerini okuyup 

beğenmeyerek başkasına verdiği için 

D) Yunus Emre'nin şiirlerini okumadan yırttığı 

için 

E) Yunus Emre'nin şiirlerini okuyup kimini 

dereye kimini ateşe attığı için 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Molla Kasım balık pişerken okuduğu şiire 

vurulmuşken ne görünce kanı donduğunu 

söylüyor? 

 

A) Şiirde Yunus'un mahlas değil gerçek adı 

olduğunu görünce 

B) Yunus Emre'nin şiiri hece ölçüsüyle 

yazdığını görünce 

C) Şiirin Allah sevgisini mükemmel anlattığını 

görünce 

D) Şiirde Yunus Emre'nin Molla Kasım'a 

seslendiğini görünce  

E) Şiirdeki Yunus'un kendisine şiirleri veren 

kişi olduğunu görünce 

 

 

 

 

 

 

1-34 arasındaki soruları  
“OD” adlı kitaba göre cevaplayınız. 

LİSE SEVİYESİ SINAV SORULARI 
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5. Molla Kasım Yunus Emre'nin yanına 

vardığında onun ne tür bir rahatsızlığı 

olduğunu ve bu rahatsızlığı iyileştirmek için 

bir çaba sarf etmediğini hatta bu 

rahatsızlıktan memnun olduğunu söylüyor? 

 

A) Âmâ olduğunu 

B) Topal olduğunu 

C) Lâl olduğunu 

D) Şeker hastası olduğunu 

E) Sağır olduğunu 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Yunus Emre ve ailesinin kaldığı bir göz 

odaya düşen "uçan cehennem ateşi" denen 

şeye bozkır halkı ne diyor?  

 

A) Top 

B) Mancınık 

C) Gülle 

D) Ateştopu 

E) Ateşay 

 

 

 

 

 

 

 

7. Yunus Emre ve köyü Uçasar'a saldıran 

düşmanların lakabı nedir? 

 

A) Çekikgöz 

B) Ateş atan 

C) Demirkıran 

D) Çelikbilek 

E) Ateşpare 

 

 

 

 

 

 

 

8. Yunus Emre köyü Uçasar'a yapılan saldırıda 

ailesinden kimleri nereye sakladı? 

 

A) Sitare ve İsmail'i ahırdaki yem teknesinin 

altında açtığı mahzene 

B) İbrahim ve İsmail'i ahırdaki yem teknesinin 

altında açtığı mahzene 

C) Sitare ve İbrahim'i evdeki masanın altında 

açtığı mahzene 

D) Yalnızca Sitare'yi evdeki masanın altında 

açtığı mahzene 

E) Sitare, İbrahim ve İsmail'i ahırdaki 

samanların arasına 

 

 

 

 

 

 

9. Temür Alp Ata'nın hayıflanarak çocuklara 

anlattığımız destandan ibaret dediği, 

kahramanları anlatan destanlar hangileridir? 

 

A) Oğuz Kağan-Ergenekon 

B) Manas-Oğuz Kağan 

C) Göç-Danişmentname 

D) Danişmentname-Saltukname 

E) Saltukname-Oğuz Kağan 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Sarıcaköy yolunda tepeyi aşmak konusunda 

Yunus Emre herkesin kendisi gibi ümitlerini 

tükettiğini gördüğü ve Allah'a dua ettiği 

sırada " Eğer sorarsan halimden/ Bir cansız 

ölüyüm şimdi " diye başlayan ağıdı 

söyleyerek umutları yeşerten kimdi? 

 

A) Temür Alp 

B) Satı Nine 

C) Sitare 

D) Yunus Emre 

E) İbrahim  
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11. Sarıcaköy'deki kıtlıkta Sahip Perende, Yunus 

Emre'ye kimin yanına gitmeyi teklif etti? 

 

A) Mevlana 

B) Hacı Bayram Veli 

C) Hacı Bektaş Veli 

D) Niyazi Mısrî 

E) Hoca Dehhani 

 

 

 

 

12. Yunus Emre'nin 19 yaşında Sitare ile ilk 

karşılaşmasında ne oldu?  

 

A) Sitare Yunus Emre'nin sorduğu soruya 

cevap vermedi. 

B) Sitare Yunus Emre'nin sorduğu sorudan 

rahatsız olup oradan ayrıldı.  

C) Sitare Yunus Emre'nin sorduğu soruya 

cevap verdi ve yolu tarif etti. 

D) Sitare orağı gösterip Yunus Emre'ye 

bağırdı. 

E) Sitare hızla Yunus Emre'nin arkasına geçip 

boğazına hançer dayadı. 

 

 

 

 

13. Aslanlı Hünkâr'ın huzurunda aslanla hangi 

hayvan huzur ve barış içinde yaşadığından 

barışa hükmettiği söyleniyor? 

 

A) Kuzu 

B) Koç 

C) Ceylan 

D) Koyun 

E) Maral 

 

 

 

 

14. Hacı Bektaş Veli'nin "Dört kapı dört inanca 

açılır." diye belirttiği inançların içinde hangisi 

yoktur? 

 

A) İbadet 

B) Marifet 

C) Niyaz 

D) Adak 

E) Vuslat 

 

15. "Dünyanın hürriyeti Allah'a … olmakla 

mümkündür. Nitekim Hz. Muhammet'in bir adı 

da Abdullah'tır; yani Allah'ın …" kitapta geçen 

Aslanlı Hünkâr'ın söylediği bu cümledeki 

yerlere hangi kelime getirilmelidir?   

 

A) Sevgili 

B) Peygamber 

C) Mürşit 

D) Şeyh 

E) Kul 

 

 

 

16. Aslanlı Hünkâr, Yunus Emre'ye getirdiği 

yemişler karşılığında ne vermek istiyor, 

Yunus Emre ne istiyor?   

 

A) Nefes-buğday 

B) Müritlik-yakacak 

C) Aba-müritlik 

D) Buğday-aba 

E) Hırka-yakacak 

 

 

 

 

17. Yunus Emre Aslanlı Hünkâr'ın yanından 

köye döndüğünde herkes öldürülmüşken 

Satı Nine'nin kayboldu dediği oğlu İsmail'i 

nerede buldu? 

 

A) Samanlıkta 

B) Mahzende 

C) Ormanda 

D) Kuyuda 

E) Ağaçta 

 

 

 

 

18. Köyü talan edilip Sitare öldürüldükten sonra 

Yunus Emre, Aslanlı Hünkâr'ın kapısına 

tekrar vardığında ona kime gitmesini 

söyledi? 

 

A) Sarı Saltuk Ata 

B) Ahi Evran 

C) Tabduk Emre 

D) Molla Celaleddin 

E) Temür Alp Ata 
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19. İsmail'i esir pazarında satın alan adam onun 

için ne verdi ve işi neydi? 

 

A) Koyun-çoban 

B) Tavuk-cellat 

C) At-seyis 

D) Köpek-derviş 

E) İnek-çiftçi 

 

 

 

 

 

 

20. Yunus Emre'nin kaldığı handa cinayet 

işleyip Yunus Emre'ye bunu herkese 

anlatmasını söyleyenler kimdi? 

 

A) Çekikgöz 

B) Tapınak eşkıyası 

C) Alamut fedaileri 

D) Hintli tacir 

E) Hancı 

 

 

21. Aşağıdakilerden hangisi Tabduk Emre'ye ilk 

vardığında Yunus Emre'ye verilen 

öğütlerden değildir? 

 

A) Var işini doğru yap. 

B) Özünü tevhide uydur. 

C) Yüzünü Mevlâ'ya döndür. 

D) Kimseye razını açma. 

E) İven(aceleci) davran. 

 

 

 

 

 

 

22. Yunus Emre, Tabduk Emre'nin 

dergâhındayken hangi günler odun 

toplamaya gitmiyor ve ikindi sohbetlerine 

katılıp kişisel temizliği ile uğraşıyordu? 

 

A) Pazartesi 

B) Salı 

C) Çarşamba  

D) Perşembe 

E) Cuma 

23. Yunus Emre'nin "Dervişten ziyade cengavere 

benzedikleri söylenebilir ve onlar geldiklerinde 

Tabduk Emre onlarla uzun uzun görüşüyor ve 

ikindi sohbetine de yerine halifesini gönderiyor."  

dediği kişiler kimdi? 

 

A) Ayakçılar 

B) Sakalar 

C) Meydancılar 

D) Oduncular 

E) Çelebiler 

 

 

 

 

24. Sultan Mesut, Tabduk Emre'nin kendisine 

gönderdiği altınları ne yaptı? 

 

A) Hazinesine koydu.  

B) Geri gönderdi. 

C) Fakirlere dağıttı. 

D) Getirenlere verdi. 

E) Silah almak için kullandı. 

 

 

 

 

 

25. Yunus Emre'nin Mevlâna'ya verdiği 

cevaptan ötürü utanmasına sebep olan eser 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Mesnevi 

B) Fihimafih 

C) Leyla vü Mecnun 

D) Mevlit 

E) Garipname 

 

 

 

 

 

26. Samuel'i işkence sırasında bayıltıp kaçıran 

Alamut fedaileri onu kime ya da nereye, 

niçin götürüyor?  

 

A) Alamut'a - fidye için  

B) Sultan Mesut'a - fidye için   

C) Yunus Emre'ye - söz verdikleri için  

D) Alamut'a - köle yapmak için   

E) Konya'ya - köle olarak satmak için 
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27. Yunus Emre, oğlunu bulmak için çıktığı fakat 

bulamadığı yolculuktan döndükten sonra 

dergâh için dağlarda odun toplarken ona yol 

sormak için duran ve bir kese altın vermeye 

çalışan Sultan ve adamları neden korktu ve 

kaçtılar?   

 

A) Alamut fedailerinin birden ortaya 

çıkmasından  

B) Yaklaşan bir hayvanın saldırısından  

C) Taşların, ağaçların altına dönmesinden 

D) Derviş Yunus'un bilmeyişinden  

E) Kendilerini takip eden Çekikgözlerden 

 

 

 

 

 

 

 

28. Yunus Emre'ye odun taşıma görevinden 

sonra ne görevi verildi? 

 

A) Dervişlik  

B) Su taşıma  

C) Ulaklık  

D) Tandır yakma 

E) Aşçılık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Yunus Emre dergâhtan ayrıldıktan sonra 

karşılaştığı abdalların mağaradaki sofrada 

beliren yiyecekler için kimin adını zikrederek 

dua ettiklerini duyunca şok oluyor? 

 

A) Tabduk Emre  

B) Mevlâna  

C) Ahmet Yesevi  

D) Yunus Emre  

E) Aslanlı Hünkâr 

 

 

 

 

30. Yunus Emre'nin izinsiz ayrıldığı dergâha 

dönebilmesi ve Tabduk Emre tarafından 

kabul edilmesi için ona kim yol gösterdi? 

 

A) Ana Bacı  

B) Aslanlı Hünkâr  

C) Abakay 

D) Mevlâna 

E) Çelebi Faruk 

 

 

 

 

 

 

 

31. Samuel kaçırıldıktan sonra babasını bulması 

için yakınına bırakıldığı dergâhta aradığını 

bulamayınca çıktığı yolda sığındığı 

mağarada yanına gelen, "Üç yoldaş olduk?" 

diyerek kendi ve atı dışında hangi hayvanın 

yavrusundan bahsediyor? 

 

A) Ayı 

B) Kurt  

C) Keçi  

D) At  

E) Kedi 

 

 

 

 

 

 

 

32. Tabduk Emre'nin isteği ile Yunus Emre'nin 

ilk sohbetini gerçekleştirdiği mecliste 

Horasan'dan gelen pîrler kaç kişiydi? 

 

A) 33  

B) 7  

C) 40  

D) 99 

E) 15 
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33. Yunus Emre'nin, Tabduk Emre'nin deyişiyle 

igsisini bulduğu ve kök salmasını istediği 

Sarıcaköy'e ilk kim ya da ne geldi? 

 

A) Bir karabaş  

B) Bir derviş  

C) Samuel 

D) Çelebi Faruk  

E) Bir ak kısrak 

 

 

 

 

 

 

 

34. Yunus Emre "İki yıl içinde gönüller avlamaya, 

avladığım gönüllere Kâbeler kurmaya 

başlamıştım bile." dediği yerde bunu ne 

yaparak başardı? 

 

A) Şifa dağıtarak                                                                                                         

B) Nefes dağıtarak                                                                                                                                               

C) Ev dağıtarak                                                                                                                                                                         

D) Toprak dağıtarak                                                                                                                                               

E) Azık dağıtarak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Raskolnikov’un annesi geçimini neyle 

sağlıyor? 

 

A) Hizmetçilik yaparak 

B) Eşinden kalan emekli maaşıyla 

C) Tezgâhtarlık yaparak 

D) Çamaşır yıkayarak 

E) Toprak ağasının yanında ırgatlık yaparak  

 

 

36. Romanda  “Ufak boylu, kıvırcık saçlı, çelimsiz 

sıska bacaklı, sivri burunlu, yassı alınlı, tilki 

bakışlı bir acuzeydi." şeklinde tanıtılan 

karakter kimdir? 

 

A) Lebezyatnikov 

B) Marmeladov 

C) Tefeci kadın 

D) Katerina  Ivanovna 

E) Zosimov 

 

 

 

 

 

 

 

37. Aşağıdakilerden hangisi Marmeladov’un 

özelliklerinden biri değildir? 

 

A) Küçük gözlü, sempatik yüzlüdür. 

B) Kır saçlı, orta boyludur. 

C) Sorumlulukları altında ezilmiş biridir. 

D) 7.dereceden bir memurdur. 

E) 50-55 yaşlarındadır. 

 

 

 

 

38. Katerina Ivanovna’nın babasının mesleği 

nedir? 

 

A) Subay   

B) Müfettiş    

C) Doktor   

D) Polis   

E) Komiser  

 

 

 

 

39. Raskolnikov’un tefeci kadına ilk rehini 

bırakıp dönerken uğradığı aşçı dükkânında 

“Elime fırsat geçse hiç acımadan o tefeci kadını 

öldürürüm.” diyen kişi kimdir? 

 

A) Bir işportacı 

B) Bir boyacı 

C) Bir subay 

D) Bir öğrenci 

E) Bir amele 

35-67 arasındaki soruları  
“SUÇ VE CEZA” adlı kitaba göre 

cevaplayınız. 
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40. Aşağıdakilerden hangisi Piyotr Petroviç’in 

evleneceği kızda aradığı özelliklerden biri 

değildir? 

 

A) Tamamen eşine bağlı, her şeyi onda gören 

biri olmalı 

B) Kocasının da kendisine karşı birtakım 

sorumlulukları olduğunu bilmeli 

C) Dürüst ve maharetli olmalı 

D) Çeyizsiz olmalı 

E) Fakir olmalı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Raskolnikov, cinayeti işlediğinin ertesi günü 

Razumihin’e uğrayıp oradan ayrıldıktan 

sonra Neva Nehri’nin sularını izlerken neyi 

hatırlar? 

 

A) Küçükken babasıyla gezmeye çıktığı 

günleri  

B) Lizateva’nın öldürülmeyi hak etmediğini 

C) Karakoldakilerin bayıldığı zaman kendinden 

şüphelendiklerini  

D) Üniversiteye gittiği günleri 

E) Sonya’nın ailesi için düştüğü durumu 

 

 

 

 

 

 

 

42. Polis’in, Nikolay’ı tefeci kadın cinayetinden 

şüpheli görmesine ne sebep olmuştur?  

 

A) Cinayetin işlendiği mahalledeki 

meyhanecinin ifadesi 

B) Nikolay’ın kaldığı hanın sahibinin ifadesi 

C) Nikolay’ın kaldığı handaki hizmetçi kadının 

ifadesi 

D) Cinayetin işlendiği apartmanın kapıcısının 

ifadesi 

E) Arkadaşı Mitri’nin ifadesi 

 

 

43. Razumihin yeni eve taşınması şerefine 

verdiği yemeğe doktor arkadaşını davet 

edince arkadaşı davetlilerden hangileri için 

“kendilerini adaletin temsilcisi zanneden iki 

şarlatan” ifadesini kullanır? 

 

A) Zamiyotov-Porfori Petroviç 

B) Pestriyakov- İlya Petroviç 

C) Adnrey Semyonoviç-Koh 

D) Lebezyatnikov- Duşkin 

E) Nikodim Fomiç-Aleksandr Grigoryeviç 

 

 

 

 

 

 

44. İki ay aradan sonra annesinden gelen 

mektubu okuyup canı sıkılan Raskolnikov’a 

dışarı çıktığında karşılaştığı hangi manzara 

sefaletini unutturur? 

 

A) Bir meyhanede karşılaştığı Marmeladov’un 

başından geçenler 

B) Samanpazarı’nda çamaşır satan köylü 

kadınlarının durumu 

C) Çok genç bir kızın üstü başı yırtık, perişan, 

sarhoş bir hâlde yalpalayarak önünden 

geçmesi 

D) 15 yaşlarında bir kız çocuğunun akşam 

saatinde, tuhafiye dükkânın önünde 

tuhafiyecinin vereceği bahşişi gözleyerek 

laterna çalıp şarkı söylemesi 

E) Bir araba beygirinin arabacı tarafından 

dövülerek öldürülmesi             

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

45. Tefeci kadından borç almaya gelip kapıyı 

çalan kapı açılmayınca da kapıda nöbet 

tutmaya başlayan kişi kimdir?   

 

A) Mitkal 

B) Koh 

C) Duşkin 

D) Nikolay 

E) Pestriyakov 
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46. Raskolnikov, cinayetin delillerinden biri olan 

baltayı asmak için paltosuna yaptığı askıyı 

kopardıktan sonra ne yaptı? 

 

A) Sobaya atıp yaktı. 

B) Duvardaki bir çukurun içine koydu. 

C) Eski iç çamaşırlarının arasına sakladı. 

D) Kanala attı. 

E) Nehre attı. 

 

 

 

 

 

47. Raskolnikov, cinayeti işledikten sonra eve 

dönünce cinayet delillerini yok etmeye 

çalıştığı sırada Nastasya, kimle gelip 

kapısını çalınca telaşlanır? 

 

A) Razumihin 

B) Zamiyotov 

C) Porfiri Petroviç 

D) Piyotr Petroviç 

E) Kapıcı 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Tefeci kadını öldürdükten sonra hastalanan, 

dört gün sonra kendine gelen 

Raskolnikov’un Nastasya’nın yanında 

gördüğü yabancı adam kimdir ve odasına 

niçin gelmiştir? 

 

A) Doktor-onu muayene etmek için  

B) Kapıcı –karakoldan gelen çağrı kâğıdını 

vermek için  

C) Afanasi İvanoviç’in adamı-Raskolnikov’a 

para vermek için  

D) Kardeşinin nişanlısı-onunla tanışmak için 

E) Komiser muavini- ifadesini almak için  

 

 

 

 

 

49. Dört gün hasta yattıktan sonra Razumihi’nin 

ev sahibiyle çay içmesinden yararlanarak 

evden kaçan Raskolnikov ilk olarak nereye 

gider? 

 

A) Samanpazarı’na 

B) Kristal Palas'a 

C) Vasilyev Adası'na 

D) Edirne Palas'a 

E) Kumlar Semti'ne 

 

 

 

 

 

 

50. Raskolnikov, Marmeladov’un öldüğü gece 

onun evinden ayrıldıktan sonra rıhtımı takip 

ederek köprüye kadar gelir. Korkuluklara 

tutunup çevreyi seyrederken hatırladığı 

hangi şey nedeniyle tamamen iyileştiğine 

karar verip “ İşte hayattayım ne olursa olsun 

yaşamak istiyorum.” der? 

 

A) Kardeşiyle evlenmek isteyen Piyotr’u evden 

kovması 

B) Kendisinden şüphelenen Zamiyatov’a otel 

salonunda verdiği ders 

C) Razumihin’in oturduğu apartman 

D) Nikolay’ın cinayeti üstlenmesi 

E) Tefeci kadının evinden çaldığı şeyleri 

koyduğu taşın yeri 

 

 

 

 

 

51. Tefeci kadını öldürdüğünün ertesi günü 

karakoldan çıktıktan sonra Razumihin’in 

evine giden Raskolnikov’a Razumihin, 

üzerinde çalıştığı bir tercümeden bahseder. 

Razumihin’in tercüme ettiği metnin konusu 

nedir? 

 

A) İnsan doğru olduğuna inandığı fikri sonuna 

kadar savunmalı 

B) İnsanın doğası ve özgürlüğü  

C) Tefecileri koruyan sistemi değiştirmek için 

yapılması gerekenler  

D) Kadının insan olup olmadığı  

E) Toplumda ideal bir düzenin gerekliliği 
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52. Piyotr Petroviç,  Dunya’ya evlenme teklif 

edince niçin acele karar vermesi gerektiği 

söyler? 

 

A) Sividrigaylov’un Dunya’ya olan ilgisini bildiği 

için  

B) Ertesi gün önemli bir iş için Peterburg’a 

gideceği için  

C) Dunya hakkında çıkan dedikodulara son 

vermek için  

D) Yurt dışı gezisine çıkacağı için  

E) Marfa Petrovna Dunya’yı kıskandığı için 

 

 

 

 

 

53. Raskolnikov’un annesinin,  iki ay sonra 

oğluna yazdığı mektubun sonunda en iyi 

haber diyerek verdiği haber nedir? 

 

A) Piyotr Petroviç’in Dunya’ya evlenme teklif 

etmesi 

B) Dunya’nın birçok yerden ders verme teklifi 

alması 

C) Piyotr Petroviç’in Raskolnikov’u ziyaret 

edecek olması 

D) Raskolnikov’un ileride Piyotr Petroviç’in 

ortağı olması 

E) Piyotr Petroviç’le birlikte Petersburg’a 

yerleşecek olmaları 

 

 

 

 

54. Esnaf kılıklı adamın Raskolnikov’a katil 

demesinden sonra Raskolnikov, kocakarıyı 

niçin öldürdüğünü düşünmeye başlar ve 

kendi kendine  “Onu öldürdüm, ama sistem 

devam ediyor. Onu öldürmekle tefeciliği Rusya 

topraklarından sildin mi?Kokuşmuş ve hastalık 

hâlini almış sistemi değiştirmek ………..  işidir.” 

der. 

 

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi getirilmelidir? 

 

A) Kanun koyucuların 

B) Dâhilerin 

C) Devletin 

D) Sosyalistlerin 

E) Cesurların 

55.  

I. Barut teğmen - Nikodim Fomiç 

II. Paşenka - Proskovya Pavlovna’nın kızlık 

ismi                    

III. Lebezyatnikov - Genç yaşına rağmen 

kamburu çıkmış, ilerici fikirleriyle dikkat 

çeken asgari ücretle çalışan bir memur 

IV. Razumihin - En kötü durumda bile 

ümitsizliğe düşmeyen, günlerce aç dursa da 

neşesinden bir şey kaybetmeyen; iyi ve 

mert bir sırdaş           

V. Zamiyatov - Karakoldaki sekreter 

 

Yukarıda numaralanmış isim ya da 

kavramlardan hangisi karşısındakiyle 

ilişkilendirilemez? 

 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

E) V 

 

 

 

 

 

 

56. Sonya’nın Piyotr Petroviç’in parasını 

çalmadığını, onun cebine parayı gizlice 

koyanın Piyotr Petroviç’in kendisi olduğunu 

söyleyen kimdir? 

 

A) Semyon Zahariç 

B) Amalya İvanovya 

C) Andrey Semyonoviç  

D) Kopernamov 

E) Luiza İvanoza 

 

 

 

 

 

 

57. Marfa Petrovna’dan miras olarak Dunya’ya 

ne kalır? 

 

A) Üç bin ruble 

B) Beş bin ruble 

C) Altı bin ruble 

D) On bin ruble 

E) On bir bin ruble 



10 
 

58. Raskolnikov suçlar üzerine yazmış olduğu 

makaleyi yayımlasın diye hangi gazeteye 

verir? 

 

A) Yejenedelnaya Reç 

B) Periyodiçeskaya Reç  

C) Priymaja Reç 

D) The St Petersburg Times 

E) Novosty Peterburga 

 

 

 

 

 

 

59. Raskolnikov’un gazeteye yazmış olduğu 

makalenin son kısmında öne sürdüğü teori 

nedir? 

 

A) Suçlu suç işlemeye niyet ettiği andan suçu 

işlediği ana kadar hasta kabul edilmelidir. 

B) Suç işleyen herkesten ne olursa olsun bu  

suçun hesabı sorulmalıdır. 

C) Para ve kaynaklar insanlar arasında eşit 

bölünmelidir.  

D) Süper insanların, insanlığın hayrına devrim 

yapacakları zaman karşılarına menfaati 

tehlikede olan kişiler çıkarsa onları saf dışı 

etme hakları vardır. 

E) Vicdanın sesine uyarak kan dökmek, kanun 

yoluyla kan dökmekten daha korkunçtur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Raskolnikov’un makalesinde süper insanlar 

ve sıradan insanlarla ilgili aşağıdaki 

karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? 

 

A) Sıradan insanlar verilen görevi yapmak 

zorundadır. 

B) Sıradan insanlar kanunlara uymak 

zorundadır. 

C) Süper insanlar kanun koyucudur. 

D) Süper insanlar atak ve cesurdur. 

E) Her iki  insan tipinin de suç işleme hakkı 

yoktur. 

61. Raskolnikov ile Porfiri arasında  geçen 

cinayet işlemeyle ilgili bir konuşmada Porfiri  

“Ben ……… denilen şeyin ikinci bir kanun 

koyucu olduğuna inanıyorum. Bizim 

yakalamadıklarımızı o kaçırmaz?” der. 

 

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi getirilmelidir? 

 

A) Sağduyu      

B) Mantık     

C) Vicdan      

D) Cesaret     

E) Sabır 

 

 

 

 

 

62. Raskolnikov ve Razumih’in Porfiri’yi  

ziyarete gidip döndükten sonra Porfiri’nin 

Raskolnikov’u  oyuna getirmek için sorduğu 

soru üzerine konuşurlarken  Raskolnikov 

“Normal  insanı yanıltan işte bu basit 

mantıktır.Sadece …….. ve ……… yaptıkları 

işleri gizlemek için her şeyi inkar edenler.” dedi. 

 

Noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi 

getirilmelidir? 

 

A) Hizmetçiler - işçiler 

B) Akıllı adamlar - kurnaz insanlar 

C) Ateistler - sefiller 

D) Süper insanlar - tefeciler 

E) Filozoflar - deliler 

 

 

 

 

 

 

 

63. Raskolnikov Porfiri’den ayrılıp evine 

döndüğünde kapıcının yanında gördüğü 

esnaf kılıklı adam kimdir? 

 

A) Nikodim Fomiç 

B) Lidoçka 

C) Lujin 

D) Sividrigaylov 

E) Zosimov 
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64. Sividrigaylov’un kölelerinden biri olan Filip’e 

arkadaşları alay etmek için hangi lakabı 

takmıştır?  

 

A) Kadim köle 

B) Garip köle 

C) Melânkolik köle 

D) Filozof köle  

E) Modern köle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Raskolnikov Sonya’nın evine gittiği vakit 

Sonya’dan komodinin üzerinde duran 

İncil’den hangi bölümü kendisine bulup 

okumasını ister? 

 

A) İsa’nın İlk Öğrencileri 

B) İsa Hastalıkları İyileştiriyor 

C) İsa’yı Öldürme Tasarısı 

D) İsa Lazar’ı Diriltiyor 

E) Kör Bir Adam İyileştiriliyor 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Piyotr Petroviç, uşağıyla Raskolnikov’un 

annesine gönderdiği pusulada 

Raskolnikov’a hangi olaydan dolayı itimadı 

kalmadığını söyler? 

 

A) Kendisini ziyarete gittiğinde onu evinden 

kovmasından dolayı 

B) Geçirdiği sinir krizinden dolayı 

C) Kaldığı ev sahibine borcunu ödemediği için 

ev sahibinin onu karakola şikâyet 

etmesinden dolayı  

D) Raskolnikov’un hukuk tahsilini yarıda 

bırakmasından dolayı 

E) Kaza geçiren Marmeladov’u evine 

götürmesi ve kızına para vermesinden 

dolayı 

67. Sibirya’da nehir kıyısındaki taş fırınına 

çalışmaya giden Raskolnikov, karşı kıyıda 

kimin şarkı söylediğini duymuş ve bundan 

sonra Sonya’nın ayaklarına kapanarak 

ağlamıştır? 

 

A) Sezar  

B) Büyük İskender 

C) Napolyon  

D) Hz. İbrahim 

E) Hz. Yusuf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. Aşağıdakilerden hangisinde Âd ve Semud 

kavimlerinin peygamberleri sırasıyla 

verilmiştir? 

 

A) Lut - Şuayb 

B) Salih - Lut 

C) Hud -Nuh 

D) Şuayb - Nuh 

E) Hud - Salih 

 

 

 

 

 

 

 

69. “Arayış Tesellisi” başlıklı yazıda İbn-i Sina’nın 

bir gencin hastalığını teşhis ve tadevisinin 

anlatıldığı bir hikâyeye yer verilir. Bu hikâyede 

İbn-i Sina hastanın nabzını tutar ve “…” der. 

Aşağıdakilerden hangisi İbn-i Sina’nın 

sözünü tamamlar? 

 

A) Çantamdan kitabımı bana verin. 

B) Yanıma bir yardımcı gönderin. 

C) Beni hastayla yalnız bırakın. 

D) Bana buradaki şehirleri iyi bilen bir adam 

getirin. 

E) Hastaya dua edin. 

 

68-100 arasındaki soruları  
“DERVİŞİN TESELLİ KOLEKSİYONU” 

adlı kitaba göre cevaplayınız. 
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70. “Uyum Tesellisi” başlıklı yazıda Mevlâna 

Hazretleri der ki, “Dünya bir ağaçtır. Bizler de 

bu ağacın yarı ham, yarı olmuş meyveleri 

gibiyiz. Ham meyveler ağacın dalına iyice 

yapışır; oradan kolay kolay kopmazlar. Çünkü 

ham meyve …” 

Mevlâna’nın yukarıdaki sözünü tamamlayan 

ifade aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Henüz olgunlaşmamıştır. 

B) Ağaçta durmalıdır. 

C) Köşke ve saraya lâyık değildir. 

D) Tercih edilesi değildir. 

E) Lezzetli değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

71. “Kefaret Tesellisi” başlıklı yazıda Peygamber 

Efendi’mizin bazı günahların temizlenmesi 

için sıraladıkları arasında aşağıdakilerden 

hangisine yer verilmemiştir? 

 

A) Hac 

B) Hayrat 

C) Oruç 

D) Namaz 

E) Geçim yolunda çekilen sıkıntılar 

 

 

 

 

 

 

 

72. “Tamamen mutsuz insan var mıdır? Herkes az 

veya çok mutludur. Kişi kendini çok mutlu 

insanlarla kıyaslayınca mutsuz, kendinden daha 

az mutlu insanlarla mukayese ederse, mutludur. 

Bu kadar basittir.” 

Yukarıdaki cümlelerle ifade edilmek istenen 

teselli aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) İmtihan 

B) Seçim 

C) Nasip 

D) Acz 

E) Kanaat 

73. “Tabir Tesellisi” başlıklı yazıda Nobel Ödüllü 

fizikçi Heisenberg’in şu sözüne yer verilir: 

“Gözlemlediğimiz şey doğanın kendisi değildir, 

doğanın yönelttiğimiz soruya verdiği yanıttır 

yalnızca.” 

Aşağıdakilerden hangisi bu ifadeyle çelişir? 

 

A) Kâinatın durumu öznel değil nesneldir. 

B) Vasıflar ona bakanın hâline göre oluşur. 

C) İnsan evrene nasıl bakıyorsa evren de ona 

göre şekillenir. 

D) Güzel gören güzel bakmıştır. 

E) Herkes kâinatı, kendi algılarına yansıyan 

biçimiyle hisseder. 

 

 

 

 

 

 

 

74.  

 Günahın affedilmesi 

 Gelecekteki başka nimet ve ödüllerin 

başlatıcısı olması 

Yukarıda sıralananlar insana verilen hangi 

hediye tesellisini ifade etmekte kullanılır? 

 

A) Nasihat  

B) Hayır 

C) Mertebe 

D) Musibet 

E) Şefkat 

 

 

 

 

 

 

75. “Arınma Tesellisi” başlıklı yazıda “Yüce 

kitabımızdaki ayetler incelendiğinde insanın 

günahlarından arınmaya dört farklı yerde 

muhatap olacağı anlaşılmaktadır.” ifadesine 

yer verilir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu yerlerden biri 

değildir? 

 

A) Cennet 

B) Kıyamet gününün çeşitli safhaları 

C) Kabir 

D) Dünya 

E) Cehennem 
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76. “Kader Tesellisi” başlıklı yazıda sahabeden 

Ubâde İbnu’s Sâmit’in ölümü sırasında 

Allah’ın ilk yarattığı şey olarak oğluna 

söylediği aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Kelam 

B) Kâğıt 

C) Kalem 

D) Kitap 

E) Kâtip 

 

 

 

 

 

77. Musibet isabet ettiğinde söylenmesi hem 

Kur’an-ı Kerim’in emri hem de Efendi’mizin 

sünneti olan “İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râci’ün” 

ayetinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Biz Allah’ın kullarıyız. 

B) Bizi Allah yarattı. 

C) Her şeyimizi veren Allah’tır. 

D) Biz fani kullarız. 

E) Biz Allah’a aidiz ve ona döneceğiz. 

 

 

 

 

 

 

 

78. Aşağıdakilerden hangisi “Müddet Tesellisi” 

başlıklı yazıda geçen “Az mı çok mu 

yaşadığımız yılların sayısına göre değil, 

yaşamdan ne kadar etkilendiğimize göre 

değişir.” düşüncesiyle aynı doğrultuda 

değerlendirilemez? 

 

A) Kavuşmalarımız ağır aksak / Ayrılıklarımız 

koşar adım 

B) İnsan daha mutlu acılar içinde / Gür kanı 

daha bir canlı 

C) Hep kötü olaylar, can sıkıcı yaşantılar 

tekrarlanıyordu; güzellikler, bir kere 

görünüp kayboluyordu. 

D) Şeb-i yeldâ’yı müneccimle muvakkıt ne bilir/ 

Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç saat 

E) Aşk ne kadar kısa ve unutmak ne kadar 

uzun 

79. “Hislerimiz ilahi isimlerin içimizdeki 

temsilcileridir.”  

Aşağıda bazı hisler ve onlara karşılık gelen 

ilahi isimler verilmiştir. Bu ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

 

A) Hastalık - Şafi ismi 

B) Hayatın varlığı - Muhyi ismi 

C) Açlık - Rezzak ismi 

D) Darlık - Bâsıt ismi 

E) Adalet - Adl ismi 

 

 

 

 

 

 

 

80. “Dönüş Tesellisi” başlıklı yazıda kişinin 

kendine yapabileceği en büyük kötülük 

olarak ifade edilen nedir? 

 

A) Ölümden korkmaması 

B) Rabb’i ile bağını koparması 

C) Dünyaya çok önem vermesi 

D) Harama yönelmesi 

E) Gaflet içerisinde olması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81. “Cami kuşu” olarak adlandırılan ama daha 

sonra Peygamberimizce de kendisi için 

“yazık oldu” ifadesi kullanılan sahabenin adı 

nedir? 

 

A) Salabe 

B) Sad bin Vakkas 

C) İbn-u Abbas 

D) Sokrates 

E) Musab b. Sa’d 
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82. “İrşat Tesellisi” başlıklı yazıda Ömer el-Halvetî, 

Allah’a giden yolculuğu dört ölüm türüyle 

açıklar. 

Aşağıdakilerden hangisi bu ölüm türlerinden 

biri değildir? 

 

A) Mevt-i ahmer 

B) Mevt-i ahdar 

C) Mevt-i esved 

D) Mevt-i ebyaz 

E) Mevt-i ezrak 

 

 

 

 

 

 

83. Nimet görünümüne bürünmüş ilahi cezanın 

adı nedir? 

 

A) İstihdam 

B) İstidraç 

C) İnkişaf 

D) İstiğna 

E) İlham 

 

 

 

 

 

 

 

 

84. “Benlik Tesellisi” başlıklı yazıda “Balkonlarınız 

çok yüksek sizin baş döndürüyor/Dünya pek 

alçak bir yer olacak yakında öyle görünüyor…” 

ifadesine yer verilir. Buradan hareketle 

aşağıdakilerden hangisi insan için 

söylenemez? 

 

A) Kibrin ilerlediği alçak gönüllülüğün gerilerde 

kaldığı bir zaman yaşamaktadır. 

B) Kendi sadeliğine ve basitliğine 

dönebilmelidir. 

C) Kendisine atfettiği uydurulmuş önemden 

vazgeçebilmelidir. 

D) Kendisine doğada ayrılmış sıradan yerine 

geçebilmelidir. 

E) Tabiatın ve varlığın bir parçası olarak 

herkesi yönetebilmelidir. 

 

85. Survivor yarışmalarında bir ada yaşamı içinde 

ölüm kalım mücadelesi veren insanlar tehlike ve 

zorluklardan keyif almakta onları izleyenler de 

farklı bir mutluluk hissetmektedir. 

Kitapta bu durumun sebebi nasıl 

açıklanmıştır? 

 

A) Korkulan şeyler başa geldiğinde insan isyan 

etmelidir. 

B) Acılar kabullenilip benimsenmemelidir. 

C) Planlanmış keder insana mutluluk getirir. 

D) Hayat, kederlerden bağımsızdır. 

E) İnsan kendini psikolojik olarak gam ve 

acılara hazırlayamaz. 

 

 

 

 

 

86. Aşağıdakilerden hangisi “Değer Tesellisi” 

başlıklı yazıda ifade edilenlerden biri 

olamaz? 

 

A) Konumundan dolayı insana herkesin saygı 

duyması insanı saygın biri yapmaz. 

B) Giyiminden dolayı bir insanı herkesin 

beğenmesi onun değerli olduğunu 

göstermez. 

C) İnsanlar taşıdıkları sıfatlara göre birbirlerine 

muamelede bulunurlar. 

D) İnsanın sahip oldukları onun özünü açıklar. 

E) Kuğu beyazlaşmak için uğraşmak zorunda 

değildir. 

 

 

 

 

87. “Rehberlik Tesellisi” başlıklı yazıda “Sınırlar 

ülkeleri birbirinden ayırabilir ama kederleri 

ayıramaz.” ifadesine yer verilir.  

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle 

anlatılmak istenen ifadeyle örtüşmez? 

 

A) İnsanların dertleri benzerdir. 

B) Dertler içerisindeki birinin başka bir dertli 

tarafında teselli edilmesi daha isabetlidir. 

C) Kederler ve teselliler özneldir. 

D) Bütün insanları kaynaştırarak kardeşliği 

hatırlatacak güç, keder ve teselli 

kavramlarında aranmalıdır. 

E) İnsanlar arasındaki uygun hitap biçimi; dert 

ortağım, kederdaşım şeklinde olmalıdır. 



15 
 

88. “Hayatın kıymeti onun zıddı olan ölümle burun 

buruna gelmeden yeterince anlaşılamaz.” 

ifadesindeki altı çizili kelime kitapta hangi 

teselli başlığı altında yer almaktadır? 

 

A) Tezat Tesellisi 

B) Paydos Tesellisi 

C) Dünya Tesellisi 

D) Can Tesellisi 

E) Sır Tesellisi 

 

 

 

 

 

 

 

89. Bir Çin atasözü, “Ben size parmaklarımla 

güneşi gösteriyorum siz parmağıma 

bakıyorsunuz.” der. 

Bu atasözüyle asıl anlatılmak istenen nedir? 

 

A) Gözlüğe bakmak esastır. 

B) Pencereye bakmak önemlidir. 

C) İstanbul tabelası İstanbul’un kendisidir. 

D) Dünyadaki işaretlere ve nimetlerin listesine 

takılıp kalmalıdır. 

E) Dünyadaki her şey bize asıllarını işaret 

etmek için verilmiştir. 

 

 

 

 

90. “Skor acımasızdır ve ilahi adaletin ölçüsü skor 

değil çözüm yoludur.”  

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ifadede 

geçen ilahi adalet anlayışına uygun bir 

ifadedir? 

 

A) Futbolda önemli olan goldür. 

B) İyi oynadığı hâlde mağlup olan bir takım 

başarılı sayılmaz. 

C) Maçın oyuncusu seçilen futbolcunun 

mağlup takımda olması takımını galip 

yapmaz. 

D) Bir kaptanın iyiliği dalgalarla nasıl 

boğuştuğuna değil gemiyi limana getirip 

getirememesine bağlıdır. 

E) Yanlış bir çözüm yolu üreten öğrencinin 

tesadüfen doğru sonuca ulaşmasına tam 

puan verilmemelidir. 

91. “İnsan kendi kader kitabını henüz okumamış 

olduğundan, musibetler karşısında çabayla 

mükelleftir ve onlardan kurtulmak için elinden 

geleni yapmak zorundadır. Gelecek açısından 

olmasa da gelip çatmış bir musibet açısından 

…………….. kelimesi bir değer taşımamaktadır. 

Kaderde olduğu için yaşanan acılar cihetiyle bu 

ifade sakıncalı görülmüştür.” 

Bu parçada noktalı yere aşağıdakilerden 

hangisi getirilmelidir? 

 

A) keşke 

B) banane  

C) asla 

D) bilakis 

E) bazen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92. “İstihdam Tesellisi” başlıklı yazıda Erzurumlu 

Habib Baba’nın “A be evladım şu dünyada öyle 

bir sultana vezir olacaksın ki, vezirlerin bile 

karşısında tir tir titrediği dünya sultanlarına, 

senin uyuzlu sırtını keseletsin.” dediği ve sırtını 

keselettiği padişah kimdir? 

 

A) 3. Murat 

B) 4. Murat 

C) Osman 

D) Süleyman 

E) Bayezıd 
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93. “Çıkış Tesellisi” başlıklı yazıda anlatılan 

hikâyede bir padişahın, başvezirini seçmek 

için yaptırdığı kimisi sürgülü, kimisi halkalı 

baştan aşağı onlarca büyük kilitli kapının 

açılmasıyla ilgili yarışmaya dair aşağıda 

verilenlerden hangisi doğrudur? 

 

A) Kapının açılması için anahtar veya herhangi 

bir alet kullanmak serbesttir. 

B) Adayların hepsi kapıyı anahtarsız 

açamayacaklarını öne sürer. 

C) En büyük cüsseli aday, saklı anahtarı bulur 

ve kapıyı açar. 

D) En küçük cüsseli aday, kapının açılma 

imkânı yok ama bize itmek düşer diyerek 

zaten kilitleri kapalı olmayan kapıyı açar. 

E) En küçük cüsseli aday, saklı anahtarın 

yerini daha önce görmüştür. 

 

 

 

 

 

 

94. Kitapta anlatılanlara göre “ilahi kudretten 

istifadeye en layık varlık” aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Hayvan 

B) Bitki 

C) İnsan 

D) Ateş 

E) Su 

 

 

 

 

 

 

 

 

95. “Israrla isteyenlerin ısrarları kendisini asla 

usandırmayan!” ifadesinde “kendisini” 

sözcüğüyle kastedilen kimdir? 

 

A) Anne-Baba 

B) Melek 

C) Öğretmen 

D) Allah 

E) Peygamber 

 

96. “Neden başıma bu musibetler geliyor?” diyen 

birine verilecek cevap ne olmalıdır? 

 

A) Allah senin daha kuvvetli olmanı istiyor. 

B) İnsanlar senin ne kadar sabırlı olduğunu 

görmek istiyor. 

C) Musibetlere karşı dayanıklılığın insanlarca 

merak ediliyor. 

D) Seçilmiş, özel bir insan olduğunu 

gösteriyor. 

E) Musibetler kendine dost arıyor. 

 

 

 

 

 

 

97. “Başkalarına ihtiyaç duymamak övülmüş bir 

huydur. Ancak ‘kimseye ihtiyacım yok’ 

düşüncesi ………. güçlendiren ve nefsi azdıran 

bir felsefedir.” 

“İstiğna Tesellisi” başlıklı yazıdan alınan 

yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere 

aşağıdaki kavramlardan hangisi 

getirilmelidir? 

 

A) Sekine 

B) İrşat 

C) Meişet 

D) Enaniyet 

E) İnayet 

 

 

 

 

 

98. “Bu dünya, insanın derecelendirmesi için vardır. 

Hayatın gayesi de bu ihtiyacı karşılayan bir 

imtihanın gerçekleşmesidir. İşte imtihanlar, bu 

iki uç arasında konumunu arayan insana 

durumunu göstermesi bakımından tetikleyici bir 

güce sahiptir.” 

“Seçim Tesellisi” başlıklı yazıdan alınan 

yukarıdaki bölümden hareketle insanın en 

aşağı mertebesini açıklayan kavram 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Âlâ-yı illiyîn 

B) Esfel-i safilîn 

C) Nefs-i levvâme 

D) Nefs-i kâmile 

E) Nefs-i merdiyye 
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99. “Nefs Tesellisi” başlıklı yazıda “Azap sanılan 

şeylerin nimet, nimet görülen şeylerin ceza 

olmadıkları nereden belli?” ifadesinden sonra 

ünlü bir yazarın “Kolay elde edilmiş bir 

mutluluk mu, yoksa insanı yücelten acı mı daha 

iyi? Evet, hangisi daha iyi?” sorusuna yer 

verilir. 

Bu soruyu soran yazar kimdir? 

 

A) Tolstoy 

B) Ahmet Hamdi Tanpınar 

C) Dostoyevski 

D) Spinoza 

E) Halil Cibran 

 

 

 

 

 

 

100. “Tutunma Tesellisi” başlıklı yazıda Kur’anı 

Kerim’de Yusuf Peygamber’in hapsinin 

uzaması konusu anlatılırken şu ifadelere yer 

verilir: “Yusuf kurtulacağına inandığı 

arkadaşına -Efendine benden bahset, suçsuz 

olduğumu hatırlat- dedi.” Bazı müfessirler bu 

düşünceyi Yusuf Peygamber’in hapsinin 

uzama nedeni olarak yorumlar. Bunun 

sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Gerçekte kurtulacağına inanmamıştır. 

B) Bir faniden medet ummuştur. 

C) Süresinin dolmadığını bilememiştir. 

D) Yeteri kadar hapis yatmamıştır. 

E) Kendini garantiye almak istemiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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 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) 
 

10.00-12.00 
 

 

        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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