TARİH
1) “Tarihi olaylar arasında süreklilik gösteren bir bağlantı
vardır. Bir olayın nedenleri önceki olayın sonuçları
arasında yer alabilir.
Yukarıdaki durum,tarihi olayların aşağıdaki hangi
özelliği ile açıklanabilir?
A)Neden-sonuç ilişkisine dayanması
B)Olaylarda aynı kişilerin etkili olması
C)Zamana bağlı gerçekleşmesi
D)Liderlerin olayları yönlendirmesi
E)Belli bir coğrafyada meydana gelmesi

2) Durum I: Hititler,merkezi yönetimi korumak amacıyla
devlete karşı isyanı en büyük suç saymışlardır.
Durum II: Frigler, tarımı korumak amacıyla tarım
aletlerine ve hayvanlara verilen zararı en büyük suç
saymışlardır.
Bu durumlar dikkate alındığında, aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılabilir?
A) İlk yazılı kanunlar Anadolu’da ortaya çıkmıştır.
B) Kanunların belirlenmesinde dinlerin etkisi büyüktür.
C) İlk Çağ kanunları ağır koşullar taşımaktadır.

D) Hükümdarlar aynı zamana kanun koyucu
durumundadır.
E) Kanunların oluşturulmasında siyasi ve ekonomik
ihtiyaçlar etkili olmuştur.

3) I.Atı evcilleştirmeleri
II. Türk boylarının birbirleriyle olan mücadeleleri
III. Tekerlekli arabalar yapmaları
IV.Çin baskıları
Yukarıdakilerin hangileri,Orta Asya’dan göç eden
Türkler’in, çok uzak bölgelere ulaşmalarına kolaylık
sağlamıştır?
A) I ve II

B) I ve III
D) I, III ve V

C) II ve IV
E) III,IV ve V

4) Büyük Selçukluların son dönemlerinde bu devlete bağlı
olan beylik ve devletler Anadolu’nun muhtelif yerlerinde
bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.
Bu duruma göre;
I.Büyük Selçuklu Devleti’nin merkezi otoritesi bozulmuştur.
II. Anadolu’da feodal bir yapı ortaya çıkmıştır.
III. Anadolu tamamen Türk yurdu haline gelmiştir.

Yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
D) I ve II

B)Yalnız II
C)Yalnız III
E) I, II ve III

5) Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde ;
-Hamitoğulları’ndan parayla toprak satın alınmıştır.
-Germiyanoğulları’ndan çeyiz yoluyla bazı bölgeler elde
edilmiştir.
- Karesioğulları toprakları, taht kavgalarından
yararlanılarak ele geçirilmiştir.
İzlenen bu politikalar, Osmanlı Devleti’yle ilgili
aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A)Müslüman dünyası ile iyi ilişkiler kurulduğunun
B)Ekonomik hayatın giderek güçlendiğinin
C)Anadolu Türk birliğini sağlama yolunda değişik
yöntemlere başvurulduğu bir politika izlenmiştir.
D)Batı’daki fetih hareketlerinin önemini kaybettiğinin
E)Anadolu Türk birliğinin geniş ölçüde sağlandığının

6) Osmanlı Duraklama Dönemi’nde maliye bozulmuş ve
gelir kaynakları azalmıştır. Buna karşılık giderler
artmıştır.
Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden
hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Toprak sisteminin bozulması
B) Medreselerin özünden sapması
C) Savaşlardan elde edilen ganimetlerin azalması
D) Paranın değerinin düşmesi
E) Cülus giderlerinin artması

7) “Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans, Eski Yunan
kültürünün yeniden canlandırılması sürecini anlatır.
Rönesans’ın yaratıcılığı, yenilikçiliği ve canlılığının itici
gücü kent insanları yani bir bakıma tüccarlardır.
Bu bilgiler;
I.Dinin etkisi devam etmektedir.
II. Roma hukuku önemini kaybetmiştir.
III.Rönesans, ticari faaliyetlerin sonucunda
yaygınlaşmıştır.
Yargılarından hangisi ya da hangilerini
doğrulamaktadır?

A)Yalnız I
D)I ve III

B)Yalnız II
C)Yalnız III
E) II ve III

8) Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda
Almanya’nın yanında girmesinde politik yalnızlıktan
kurtulma amacı etkili olmuştur.
Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Osmanlı
Devleti’nin bu tutumunun haklı gerekçeye dayandığına
kanıt olarak gösterilebilir?
A)Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması
B)ABD’nin İtilaf Devletleri yanında savaşa girmesi
C)Wilson İlkeleri’nin yayınlanması
D)Brest Litowsk Antlaşmasının imzalanması
E)Avrupalı Devletlerin gizli antlaşmalarla aralarında
Osmanlı’yı paylaşmaları

9) Birinci TBMM döneminde gerçekleştirilen;
.TBMM’ye karşı çıkan isyanları bastırmak amacıyla Hıyanet i
Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
.1921 Anayasası’nın kabul edilmesi
.Saltanatın kaldırılması
Uygulamalarına bakılarak TBMM ile ilgili aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?

A) Ulusal egemenlik anlayışı pekişmiştir.
B) Devletin temel nitelikleri belirlenmiştir.
C) Meclisin Anadolu’daki otoritesi artmıştır.
D) Kabine sistemine geçilmiştir.
E) Yasama gücü kullanılmıştır.

10)Saltanatın kaldırılmasından sonra bir süre daha
devam ettirilen Halifelik, TBMM tarafından cumhuriyetin
ilanından sonra kaldırılmıştır.
Bu durumun,
I.Ulusal egemenlik
II.Üniter devlet
III. Laik devlet
Anlayışlarından hangilerini güçlendirdiği söylenebilir?
A) Yalnız I
D)I ve II

B) Yalnız II
E)I ve III

C)Yalnız III

COĞRAFYA
1.
I. Akdeniz ikliminde en fazla yağış
yazın düşer.
II. Samyeli rüzgarı kuzeyden eser.
III. En fazla yağış Doğu Karadeniz’de
görülür.

3.

IV. Adana’nın yıllık ortalama sıcaklığı
Rize’den yüksektir.
V. Kışın en düşük sıcaklık Güneydoğu
Anadolu’ görülür.
Yukarıda verilen bilgilerden kaç
tanesi yanlıştır?
A) 1
4

B) 2
E) 5

C) 3

D)

Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde
verilen numaralı yerlerin hangileri
arasındaki sıcaklık farkının nedeni
enlemdir?
A) I-VII
C) III-IV

B) II-V
D) VII-VI

E) I-III

2.
Aşağıdakilerden
hangisi,
ülkemizdeki
yer
şekillerinin
oluşumuyla ilgili doğru bir bilgi
değildir?
A) Çarşamba ovası akarsu biriktirme
şeklidir.
B)
Ülkemizde
görülmez.
C)
Ege’de
uzanmıştır.

fiyortlu

dağlar

D) Nemrut, Süphan
orojenez
sonucu
dağlarımızdır.

kıyılar

kıyıya
ve

dik

Erciyes
oluşmuş

E) Karstik şekiller Akdeniz bölgesinde
yaygındır.

4.
Haritalar kullanım amaçlarına göre
fiziki, beşeri, ekonomik, siyasi ve özel
haritalar olarak sınıflandırılır.
Buna
göre
aşağıdakilerden
hangisinin
gösterilmesi,
fiziki
haritaların
öncelikli
kullanım
amaçları arasında yer almaz?
A) Dağların yükseltisi
B) Delta ovalarının oluşumu
C) Yer altı kaynaklarının dağılışı

D) Akarsu ve göllerin dağılışı

6.

E) Dağın yamaç eğimi

5.
Ayşe Hanım bir firmanın üst düzey
yöneticiliğini yaparken, Kemal Bey ise
geçimini hayvancılıkla sağlamaktadır.
Buna göre Ayşe Hanım ve Kemal
Beyin meslekleri aşağıdakilerden
hangisinde
ekonomik
faaliyet
kollarına
göre
doğru
sınıflandırılmıştır?
Ayşe Hanım

Kemal

Yukarıda taralı olarak gösterilen
alanların hangileri birinci derece
deprem
alanı
arasında
gösterilemez?
A) I-II
C) II-V

B) I-IV
D) II-III

E) IV-V

Bey
A)
Birincil
B)
Dördüncül
C)
Üçüncül
D)
İkincil
E)
Birincil

Üçüncül
İkincil
Birincil

7.
Doğum oranı fazla olan gelişmemiş
ülkelerde;
I. Çocuk bağımlı nüfus oranı

Beşincil

II. Ortalama yaşam süresi
III. Ortanca yaş

Dördüncül

özelliklerinden
yüksektir?
A) Yalnız I
C) I-II

hangileri
B) Yalnız III
D) II-III

E) I-III

A) I numaralı yerde yerel saat en
geridir.
B) II numaralı yer ile Ankara’nın
boylam derecesi birbirine yakındır.

8.
Humus toprağın üst kısmındaki
bitkilerin
dal
ve
yapraklarının
çürümesiyle oluşan, toprağın verimini
artıran organik maddedir.
Aşağıdaki toprakların hangisinde
humus oranı diğerlerine göre
daha fazladır?
A)

C) III numaralı yer I numaralı yere
göre öğle vaktini önce yaşar.
D) Güneşin doğuşu en
numaralı alanda yaşanır.

erken

IV

E) Başlangıç boylamına en uzak I
numaralı alandır.

Laterit

B) Podzol
C)Çernezyom
D) Terra rossa
E) Kahverengi
step

10.
Merk
ez
I
II
III
IV
V

Maksimu
m
Nem
(g/mᶟ)
30
25
10
5
20

Mutlak
nem
(g/mᶟ)
30
15
9
15
25

Yukarıda maksimum ve mutlak
nemi
verilen
merkezlerin
hangisinde bağıl nem oranı daha
yüksektir?
9.

Yukarıda
verilen
numaralı
alanlarla ilgili olarak aşağıdaki
yargılardan hangisi yanlıştır?

A) I
D) IV

B) II
E) V

C)III

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1)”Andolsun ki Resulullah sizin için, Allah’a ve ahiret gününe
kavuşmayı umanlar ve Allah’I çok zikredenler için güzel bir
örnektir.””
Bu ayete bakılarak Hz.Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?

A) Evrensel ilkelerinin olduğunu
B) Allah’tan aldığı öğütleri, emir ve yasakları kendi
hayatında uyguladığı
C) Kur’an’ın öngördüğü Müslüman tipinin bütün
özelliklerini şahsında topladığına
D) Ahlakının Kur’an ahlakı olduğuna
E) Kur’an’ın. Hz.Peygamberi kendi buyruklarının canlı bir
örneği ve doğru bir uygulayıcısı olarak tanımladığına

2)”Ey insanlar! İşte size Rabb’inizden bir öğüt ,kalplere bir şifa
ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan
Kur’an geldi. “Yunus suresi, 57.ayet
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi açıklanmıştır?

A)Ahiret hayatı
B)Kur’an’ın gönderiliş amacı
C) Kur’an’dan nasıl faydalanılması gerektiği
D) Kur’an’ı okuma yöntemi
E)Kur’an’ın kapsamı

3)Kur’an’ın bildirdiğine göre bazı insanlar;putları,gök
cisimlerini, bazı canlıları, insanları ve bazen de istek ve
arzularını ilahlaştırmışlardır.
Bu kişiler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Allah’a şirk koşmuşlardır.
B)Peygamberlerin öğretilerine karşı gelmişlerdir.
C)Batıl bir inanç sistemini benimsemişlerdir.
D)Allah’ın sıfatlarını bütünüyle kabul etmişlerdir.
E)Doğru inançtan sapmışlardır.

4)İslam dini, doğru davranışları önem derecesine göre
hükümlere bağlamış, ayrıca birçok doğru davranışı da ahlaki
görevler çerçevesinde emir ya da tavsiye etmiştir.
Bu davranışlardan yapılması zorunlu olanlar
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sünnet

B)Mubah

C)Mekruh

D) Helal

E)Farz

5)Türkler Müslüman Araplarla ilk olarak Emeviler Dönemi’nde
karşılaşmışlardır. Ancak bu dönemde Türkler arasında,
İslamiyet pek rağbet görmemiştir.

Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin daha etkili
olduğu savunulabilir?
A)Türklerin milli dinlerine olan bağlılıkları
B)Türkler arasında tek tek tanrı inancının yaygın olması
C)Din adamlarının toplumda ayrıcalıklı bir konumda olmaması
D)Emevilerin milliyetçi politikaları
E)Türkler arasında atalar kültünün görülmesi

FELSEFE
1)Hayatta en önemli şey nedir?diye sorulsa açlığın sınırında
olan bir kişi “yiyecek” sıcaktan bunalan bir kişi “serinlik”
kendini yalnız hisseden kişi ise “başka insanlarla beraber
olmak’der. Acaba tüm bu ihtiyaçlar karşılansa, yine de tüm
insanları ilgilendiren ve ihtiyaç duydukları başka şeyler var
mıdır? Evet, her şeyin ötesinde, insanların ihtiyaç duyduğu
başka bir şey vardır: “İnsanlar, kim olduklarını ve nerden
meydana geldiklerini bilmek” isterler. İşte felsefe bu isteği
karşılama çabasından doğmuştur.
Parçaya göre, felsefenin ortaya çıkışında aşağıdakilerden
hangisi etkili olmuştur?
A)Toplumsal yapı
B)Kültürler arası etkileşim
C)Evreni tanıma ve anlama isteği
D)Demokratik bir ortamın varlığı
E)Akla olan güven

2).Mencius:”İnsanın doğası iyidir.”
.Platon:”Bilmek hatırlamaktır.”
.”Plotinos: ”Güzellik,Tanrısal aklın evrendeki ışımasıdır.
Yukarıdaki sözler sırasıyla aşağıdaki felsefe disiplerinden
hangisi ile ilşkilendirebilir?
A) Etik-Epistemoloji-Estetik
B) Epistemoloji-Etik-Ontoloji
C) Etik-Ontoloji-Epistemoloji

D) Ontoloji-Epistemoloji-Etik
E) Aksiyoloji-Epistemoloji-Ontoloji

3) Otobüste yaşlı bir insana yer verebilir veya
vermeyebiliriz. Fakat içimizdeki güç bize yer vermenin iyi,
vermemenin ise kötü bir davranış olduğunu söyler.
Parçada, ahlakla ilgili hangi kavramlar üzerinde
durulmuştur?

A)Ahlak yasası- Vicdan
B)Özgürlük- Sorumluluk
C)Ahlak yasası- Vicdan
D)Özgürlük-Vicdan
E)Sorumluluk-Ahlak yasası

4) Kişinin, kendi özgürlüğünün başkalarınnki ile sınırlanmış
olduğunu kabul ettiğini, kendi özgürlüğünü kendi özgūr
kararlarıyla sınırlamasını bildiği bir anlayış, insanın varlığını
sürdürmesi için gereklidir.
Parçada sözü edilen kavram, aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Eşitlik

B)Düzen

C)Adalet

D)Karmaşa

E)Egoizm

5) Bilim, insanlarının inanç, felsefi bakış açısı ve dünya
görüşünden bağımsız olan, herkesi içine alan bir bilgidir.
Bundan dolayı, bilimsel bilgi kişiden kişiye, toplumdan
topluma değişmez. Bilimsel doğrular,herkes için geçerli olan
ve kendilerini adeta zorla kabul ettiren doğrulardır. Çünkü bu
bilgiler, deneysel yollarla kanıtlanabilir bilgilerdir. Örneğin;
normal koşullarda “Su 100 derecede kaynar”önermesi gibi.

Parçada bilimin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?

A)Tekrarlanabilir olması
B)Dogmatik olması
C)Öznel olması
D)Eleştirel olması
E)Objektif olması

TYT
COĞ
TYT
COĞ
1-C
2-D
3-E
4-C
5-A
6-B
7-A
8-C
9-E
10-D

