
1-Yazın yayaların canlanmasıyla birlikte yaylalara göç yaşanmamaktadır. Ülkenin değişik illerinde ikamet edip gelen 

toplanan insanların 2-3 gün süren, tulum eşliğinde bayanlı erkekli horonlar oynanmak suretiyle bekârların tanışıp 

evlenmesine vesile olan geleneksel yayla şenliklerine ne ad verilir? 

A) Handüzü Yayla Şenlikleri                                                  B) Golazena Şenlikleri 

C) Vartivor Şenlikleri                                                              D) Demirkapı Yayla Şenlikleri 

 

2- Yakın geçmişte Çamlıhemşin'de çekimi gerçekleştirilen ve dizi halinde " Sevdaluk" dizisinde sıkça gösterilen Taşköprü 

hangi isimle anılmaktadır? 

A) Çat Köprüsü                           B) Şimşirli Taşköprü’sü 

C) Çinçiva (Şenyuva) Taşköprü’sü           D) Kale Kemer köprüsü 

 

3- Yöremizde birçok kuş ve kelebek türlerince zengin olan ilçemizde dağ horozu olarak da bilinen kuşların yerinde 

gözlemlenmesi amacıyla değişik ülkelerden ve yurt içinden gelen turistlere belediyenin ev sahipliği yaptığı ilçemiz 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) İkizdere               B) Çamlıhemşin 

C) Güneysu               D) Hemşin 

  

4-Çayeli İlçesi'ne 12 km,  Rize Merkeze 30 km mesafede olan ve Şairler Deresi üzerinde bulunan günümüzde çok miktarda 

yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği şelale aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ağaran Şelalesi              B) Uzundere Şelalesi 

C) Çataldere Şelalesi             D) Mençuna Şelalesi 

 

5- Bölgemizde İkizdere, Çayeli, Çamlıhemşin, Fındıklı ilçelerinde çokça yetişen ağaç türü olup genellikle ahşap mutfak 

gereçlerinin yapımında kullanılan, son yıllarda nedeni belli olmayan bir hastalık sonucu kuruyup yok olma tehlikesiyle karşı 

karşıya kalan ve kesilmesi yasak olan ağacın adı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ladin             B) Meşe  

C) Kestane             D) Şimşir 

 

6- Halkımızın mesire yeri olarak kullandığı yerler ve bu yerlerin bulunduğu ilçeler aşağıda eşleştirilmiştir. Ait oldukları ilçe 

itibariyle yanlış eşleştirilen yer hangisidir? 

A) Çat Vadisi-Hemşin          B) Gürcü Düzü - Fındıklı  

C) Çağırankaya-İkizdere          D) Handüzü-Güneysu 

 

7- Bir İlçemizin köyünde yüzyıllar önce yapılmış tarihi ahşap köprü olup, çürümesini önlemek için üzeri Hartıma (Hartama) 

ile örtülen derenin iki vadisini birbirine bağlayıp günümüzde Kültür Bakanlığınca aslına uygun olarak onarılmakta olan 

köprü hangi ilçemiz sınırları içerisinde bulunmaktadır? 

A)Hemşin           B)Pazar 

C)Çayeli           D)Çamlıhemşin  

 

8- Tarihi kalelerimizden olan Ciha Kalesi hangi ilçemizin sınırları içerisinde bulunur?  

A) Ardeşen           B) Çamlıhemşin 

C) Pazar            D) Hemşin 

 

9-Bölgemizde birçok buzul göller bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesinin içerisinde yüzer ada mevcuttur, rüzgârın esiş 

yönüne göre yer değiştiren içinde alabalığı da olan yüzer adanın bulunduğu buzul göl hangi ilçenin yaylasında 

bulunmaktadır? 

A)İkizdere            B)Hemşin 

C)Çamlıhemşin           D)Fındıklı 

 

10-Pazar İlçe merkezinin batısında küçük bir yarım ada üzerinde, kayalık bir zeminde kurulu kalenin adı nedir? 

A)Rize Kalesi           B)Kız Kalesi 

C)Zil Kale           D)Kale-ı Bala 

  



 1-Aşağida yazılı ilçelerin eski isimle eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 

A)Çayeli-Mapavri           B)Pazar-Atina 

C)İyidere-Besalet         D)Fındıklı-Viçe 

2-Rizenin eski mimari yapılarından olan tamamen ahşap ve metal çivi kullanılmadan yapılan genellikle evin yakınında kurulup 

kullanılan yapının adı nedir? 

A)Palça           B)Merek 

C)Serender          D)Maran 

3-Cumhuriyetımızın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk çok az yurtdışı gezilerine çıkmış olmasına rağmen Anadolu’nun her 

tarafını ziyaret etmiştir. Atatürk ilimizi hangi tarihte ziyaret etmiştir? 

A) 19 Haziran 1935        B)17 Eylül 1924 

C)22 Ağustos 1927        D)3 Mart 1933 

4-1885 yılında İstanbul’da doğmuştur. Aslen Derepazarlı olup dönemin din âlimlerinden Ali Alaeddin Efendinin oğludur,9 

yaşında hafız olmuş güzel sesi ile İstanbul’da hafızlık ve mevlithanlık yapmıştır. Zamanla müziğe ilgisinin artması ile bestekârlık 

yapmaya başlamış “enginde yavaş yavaş, çile bülbülüm çile” eserleri ile Türk Sanat müziğinin pirleri arasına girmiştir.1963 

yılında vefat eden bu müzik üstadının adı nedir? 

A)Sadettin Kaynak       B)Münir Nurettin Selçuk 

C)Hafız Burhan        D) Alaadin Yavaşça 

5-Berlin uluslararası Filim festivalinde “ Altın Ayı” ödülünü kazanmış, çekimleri Rize’de gerçekleştirilen Semih Kaplanoğlu 

filminin adı nedir? 

a)Bal        B)Sevdaluk 

c)Yumurta       c)Çay 

6-Tulum enstrümanı hangi hayvanın derisinden yapılmıştır? 

A)Buzağı      B)Kuzu 

C)Oğlak         D) Ceylan 

 

7-Bölgemizde yaklaşık 70-100 yıl önce halk yokluk içindeydi, düğün ve bayramlarda, ödünç giysiler alınıp giyildiği 

bilinmektedir. Ayağa giymek için ayak kabı, terlik ve kara lastiğinde bulunmadığı o yıllarda düğünlere, bayram yerlerine, 

köylerden çarşıya yaya yürürken yırtılmaması için çıplak ayakla yürüdükten sonra varış yerine yakın yerlerde giyilen çarık 

neden yapılıyordu? 

A)Kendirden      B) Hayvan Derisinden 

C) Keçi Kılından      D)Hasırdan 

8-Aslen Rizeli olup meclis Başkanlığı görevini yapan siyaset adamlarımız hangileridir? 

A)Mesut Yılmaz-Köksal Toptan      B)Necmettin Karaduman-İsmail Kahraman 

C)İsmail Kahraman-Köksal Toptan    D)Köksal Toptan-İzzet Akçal 

 

9-İlimizin İyidere ilçesinde Pileki mağarası bulunmaktadır. Adını oradan çıkarılan taşlardan alan, yapay olarak oluşturulan bu 

mağaranın taşından yapılan “ pileki”  hangi amaçla kullanılmaktadır? 

A)Ayran yapımında     B)Hamsi koli, mısır ekmeği yapımında 

C)Muhlama yapımında     D)Laz böreği yapımında 

10-Bölgemizin vazgeçilmez yiyeceklerinden olan, muhlaması, mısır ekmeği ile yenilen bölgeden bölgeye farklı isimlerle de 

adlandırılan minci nasıl yapılır? 

A)Yoğurdu Mayalayarak    B)Tereyağını Eriterek 

C)Sütü Kaynatarak     D)Ayranı Çırparak 

 

 



YEDEK SORULAR 

1-Anavatanı Güney Amerika olan bu bitkinin dört yüz kat daha fazla tatlandırma özelliği vardır. Kalori ve protein içermeyen 

bitkinin ileride şekerin yerini alacağı düşünülmektedir. Çaykur bünyesinde son üç yıldır deneme üretimi yapılan ve başarı 

sağlanan yukarıda açıklanan bitkinin adı nedir?  

A)Stevia      B)Kİvİ 

C)Avagado      D)Greyfurt 

2-Kaçkar dağlarında yetişen mor lale olarak da adlandırılan bir lale türüdür. Ters lale olarak da bilinen bu çiçeğin adı nedir? 

 

A)Kardelen      B)Komar 

C)Orman Gülü      D)Ağlayan Gelin 

 

 

 

 

 

 

 


