1) İslamiyet öncesi Arabistan’da hac ve ticaret için gelenlerin haklarını
korumak,zayıf ve güçsüz kimselere yapılan haksızlıkları önlemek amacıyls
“Hılfü’l-fudûl” adıyla bir cemiyet kurulmuştur. Hz.Muhammed yirmi
yaşında bu cemiyete üye olmuştur.
Sadece bu durum aşağıdakilerden hangisini doğrulamaktadır?

A)Mekke’de farklı inançların varlık gösterdiğini
B)Hz.Muhammed’in adil kişiliğiyle öne çıktığını
C)Mekke’nin kervan güzergahlarının merkezinde bulunduğunu
D)Hz.Muhammed’in İslamiyet’i yayma çabalarının tepkiyle karşılandığını
E)Mekke’de katı bir sosyal tabakalaşmanın var olduğu

2) Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecinde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden
hangisi merkezi otorite açısından olumsuz bir durum ortaya çıkarmıştır?

A)Göçebelerin yerleşik hayata geçirilmesi
B)Ahilerden ve bazı tarikatlardan destek alınması
C)Osman Bey zamanındaki birliklerin aşiret askerlerinden oluşturulması
D)I.Murat Dönemi’nde Rumeli Beylerbeyliğinin oluşturulması
E)Orhan Bey’in devlet merkezini Bursa’ya taşıması

3) Osmanlı Devleti’nde XIX.yüzyılda eğitim alanında yapılan aşağıdaki
ıslahatlardan hangisi kültürel çatışma ortamına zemin hazırlamış
olabilir?

A)Kız rüştiyesinin kurulması
B)İlköğretimin İstanbul’da zorunlu hale getirilmesi

C)Sanayi-i Nefise Mektebinin açılması
D)Medreselerin yanında Avrupa tarzı eğitim veren okullar açılması
E)Sıbyan,rüştiye,idadi,sultani ve darulfûnunun eğitim basamakları olarak
belirlenmesi

4)Sivas Kongresi’nin kabul edilen yemin metninde “Yurdun kurtuluşundan
başka hiçbir siyasal amaca ve partiye hizmet edilmeyecek. İfadesi yer almıştır.
Benimsenmiş olan bu tutuma bakılarak,
I.Ulusal birlikteliği bozacak hareketlerden kaçınıldığı
II.Milli bağımsızlığın temel gaye olduğu
III.Kongrenin yerel nitelikli olarak toplandığı
Çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

A)Yalnız I
D)II ve III

N)Yalnız II

C)I ve II

E)I,II ve III

5)Atatürk ilkelerini öğrencilerine anlatan Aylin Öğretmen “Sınıf mücadelesini
reddeder ve sosyal dayanışmayı öngörür. “ifadesini kullanmıştır.
Buna göre, Aylin Öğretmen’in aşağıdaki ilkelerden hangisini anlattığı
savunulabilir?

A)Halkçılık
D)Laiklik

B)Milliyetçilik

C)Devletçilik

E)İnkılapçılık

6.Andronova kültüründe ilk defa tunçtan yapılmış eşyalara rastlanmıştır.
.Karasuk kültüründe ilk defa demir madeni kullanılmıştır.

Orta Asya’daki kültür çevreleriyle ilgili bu bilgiler aşağıdakilerden hangisini
doğrulamaktadır?
A)Türklerin en eski kültür bölgelerinin Andronova olduğunu
B) Türklerde yerleşik yaşamın geç başladığını
C)Andronova’nın Karasuk’ tan daha eski döneme ait olduğunu
D)Maden devrine ilk kez Orta Asya’da geçildiğini
E)Tuncun süs eşyası yapımında kullanıldığını

7) IX.yüzyıldan itibaren eski Yunan ve Roma dönemine ait eserler Arapça’ ya
çevrilmiştir. Daha sonra Avrupalılar Yunan eserlerini okumak için Arapça
öğrenmişlerdir. XII. Yüzyıl boyunca Arapçadan Latinceye yoğun şekilde çeviriler
yapılmıştır.
Bu durum Rönesans hareketlerinin başlamasında etkili olan hangi unsurla
ilgili olabilir?
A)Mesen sınıfının sanat ve bilim insanlarını koruması
B)Matbaa ve kağıdın yaygın olarak kullanılması
C)İstanbul’dan İtalya’ya giden Bizanslı bilginler
D)Skolastik düşüncenin etkisini yitirmesi
E)İslam medeniyetinin Avrupalıları etkilemesi

8) Osmanlı Devleti, I.Dünya Savaşı sırasında Ermeni azınlıkların zararlı
faaliyetlerine karşı Ermeni ahali için zorunlu göç uygulaması başlatmıştır.
Hasta,özürlü,yaşlı kişiler, yetim çocuklar ve dul kadınlar sevke tabi
tutulmamıştır. Söz konusu kişilerin yetimhanelerde ve köylerde koruma altına
alınarak, ihtiyaçları “Göçmen ödeneği”nden karşılanmıştır.
Bu politikası nedeniyle Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A)Sorumlu bir tutumla hareket ettiği
B)Ermeni azınlığı büyük şehirlere göç ettirdiği

C)Osmanlıcılık politikasıyla hareket ettiği
D)İmparatorluk niteliğinin sona erdiği
E)Ekonomik sorunlarını gidermek amacıyla yeni ödenekler oluşturulduğunu

9) Ekonomide millileşmeyi sağlamak isteyen Türkiye Lozan Antlaşması’nda
kapitülasyonları kaldırmıştır.
Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi bu politikayı güçlendirici niteliktedir?
A)İş Bankası’nın kurulması
B)Dış devletlerden alınan gümrük vergilerinin yükseltilmesi
C)Örnek çiftlikler kurulması
D)Aşar vergisinin kaldırılması
E)Toprak reformunun yapılmaya çalışılması

10) Türkiye’nin yabancı okullar için aldığı kararlara bazı Batılı ülkeler karşı çıkıp
konuyu Milletler Cemiyetinin gündemine taşımaya çalışmışlardır. Türkiye ise
belirlediği esaslara uymayan okulları kapatmışlardır.
Buna göre,
I.
II.
III.

Türkiye kararlı bir tutum izlemiştir.
Yabancı okulların Türkiye’deki varlığı sona ermiştir
Türkiye konuyu kendi iç meselesi olarak görmüştür.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A)Yalnız I
D)I ve III

B)Yalnız II
E) I,II ve III

C)I ve II

1.
Kayaçlar dış kuvvetlerin etkisi ile
zamanla ufalanıp dağılırlar.
Kayaçların çözülmesinde sıcaklık ve
yağış önemli etkenlerdir.

2.
Dünyada bazı ülkeler ekonomik
anlamda
hızlı
bir
kalkınma
gerçekleştirirken bazı ülkelerin ise
ekonomik anlamda pek gelişmediğini
ve
dışa
bağımlı
olduklarını
görmekteyiz

Buna göre yukarıda taralı
bölgelerden hangisinde kimyasal
çözünme, hangisinde mekanik
çözülme daha yaygındır?
Kimyasal çözünme
Mekanik çözülme

Aşağıdakilerden
hangisi
gelişmemiş
ülkelerde
görülebilecek özelliklerden biri
değildir.
A)Doğal nüfus artışları fazladır
B)Bebek ölüm oranları fazladır
C) Yaşlı nüfus oranı azdır

A)
IV

II

D)İhracatında sanayi ürünlerinin
oranı fazladır

B)
III

I

E)Hizmet sektöründe çalışanların
oranı azdır

C)
IV

III

D)
II

IV

E)
II

IV

3.

Yukarıdaki karitada gösterilen
numaralı merkezlerin hangisinde
yaz kuraklığı daha az hissedilir?

Bir akarsuyun herhangi bir kesitinden
saniye de geçen su miktarına
debi(akım) denir.

A) I
IV

Buna göre aşağıdakilerden
hangisi akarsuların debisini
etkileyen faktörlerden biri
değildir?

B) II
E) V

C) III

D)

A) Havzanın genişliği
B) İklim
C) Akarsuyun akış yönü
D) Buharlaşma

4.

E) Bitki örtüsü

Türkiye’de
mart
ve
eylül
aylarında güneş ışınlarının yere
düşme açısı aynı iken sıcaklığın
eylül
ayında
daha
fazla
olmasında;
I. Yükseltinin fazla olması
II.
Önceki
ortalaması

mevsimin

sıcaklık

III. Atmosferdeki ısı kaybı
IV. Atmosferdeki ısı birikimi
Faktörlerinden hangilerinin etkili
olduğu söylenebilir?
A) Yalnız II
C) II-III

B) I-II
D) III-IV

E) II-IV

6.
Antalya ve Mersin’deki mağaraları
gezen turistler çok sayıda sarkıt, dikit
ve sütun oluşumlarıyla karşılaştılar.
Rehber bu oluşumların
………………………………….
kayaçların özelliklerinden
kaynaklandığını söyledi.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi
yazılırsa verilen bilgi doğru olur?
A) Organik tortul
B) Kimyasal tortul
C) Başkalaşım
D) İç püskürük

5.

E) Mekanik tortul

D) Dalgalar- volkanizma
E) Akarsular- gelgit

7.
I. Kasırgalar
II. Okyanustaki depremler
III. Deniz altı volkanizma

9.

IV. Gel-git
Yukarıdakilerden hangileri
tsunamilerin oluşumunda
doğrudan etkilidir?
A) Yalnız III
C) II-III

B) I-II
D) III-IV

E) II-IV

Coğrafya biliminin yer
kabuğundaki depremleri
inceleyen alt dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Litoloji
Sismoloji

B)

C) Sismograf
Pedoloji

D)
E) Jeoloji

8.

10.

Yukarıda verilen yer şeklinin
oluşumunda hangi etkenler rol
oynamaktadır?
A) Volkanizma-sel suları
B) Orojenez-rüzgarlar
C) Buzullar- akarsu

Beşeri ve ekonomik özellikleri
göz önüne alınırsa aşağıdaki
ülkelerin hangisinde yaşlı bağımlı
nüfus oranının daha fazla olduğu
söylenebilir?
A) Sudan
C) Şili

B) Hindistan
D) Kanada

Nijerya

E)

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

1)Evrendeki her şeyi yoktan var eden; her birinin
şeklini,özelliklerini,ihtiyaçlarını bilen ve her şeyi yapma gücü
olan bir yaratıcı vardır. İşte bu yaratıcı Allah’tır. Kur’an-ı
Kerim’de şöyle buyrulmaktadır. “Allah her şeyi
yaratandır...”(Zümer, 62). “O, göklerin ve yerin eşsiz
yaratıcısıdır. Her şeyi o yaratmıştır.” En’am, 101)
Bu ayette Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından hangisi
vurgulanmaktadır?
A)İlim
D)Basar

B)Semi

C)Tekvin

E)Kelam

2)Hz.Ömer, halifeliği döneminde valilere gönderdiği
mektuplarda adaleti ve kul hakkını esas almış, Müslüman
olmayan topluluklara haksızlık yapılmamasını, onlardan fazla
vergi alınmamasını özellikle tavsiye etmiştir. Diğer taraftan
fakirlerden, yoksullardan, yaşlılardan, eğer mal ve mülkleri
yoksa cizye vergisi almamıştır. Bunun gibi, insanlardan
döverek, eziyet ederek veya hapsederek cizye toplamayı da
kesinlikle yasaklamıştır.
Hz.Ömer’in bu parçada yer alan uygulamalarının kaynağında
aşağıdaki ilkelerden hangisi bulunmaktadır?
A)Adalet herkese hakkını vermek ve ihtiyaçlarını karşılamaktır
B)Toplumun varlığı bireylerin mutlu olmasıyla sağlanır.
C)Üstünlük ırkta ve renkte değil, takvadadır.
D)Her insanın inanma ve ibadet etme özgürlüğü vardır.

E) İslam en son indirilen ilahi dindir.

3) Hz.Aişe şöyle anlatır: “ Allah Resulü, evinde herhangi bir
insan gibi davranırdı. Kendi elbisesini yamar, ayakkabılarını
tamir eder, ev işlerinde hanımlarına yardımda bulunurdu.”
Hz. Aişe bu sözlerinde Hz.Muhammed’in hangi yönünü
vurgulamıştır?
A)Kararlı olma

B)Sabırlı olma

D)Mütevazı olma

C) Cesur olma
E)Fetanet sahibi olma

4) Peygamberimiz zaman zaman Kur’an-ı Kerim’de yer alan
bazı konular üzerinde fazla durarak konunun önemini
insanlara göstermek istemiştir. Bazen de Kur’an’da yer alan
kapalı ifadeleri insanlara açıklamıştır. Yüce Allah
namaz,hac,zekat gibi ibadetleri Kur’an-ı Kerim’de emretmiş
ancak bu ibadetlerin yapılış şekillerini ayrıntılı olarak
açıklamamıştır. Peygamber Efendimiz hac ibadetini yapmış ve
“Haccı benden gördüğünüz gibi yapın.”buyurarak Kur’an’da
emredilen hac ibadetinin yapılışını insanlara açıklamıştır.
Bu parçada Hz.Muhammed’in hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Sabırlı ve kararlı olma
B) Kur’an-ı Kerim’i açıklama
C) İnsani özelliklere sahip olma
D) Kur’an ahlakına sahip olma
E) Fetanet sahibi olma

5) –“Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile
tartın. Bu,hem daha iyidir hem de neticesi bakımından
daha güzeldir. (İsra, 35)
-Şüphesiz ki bu Kur’an en doğru yola iletir; iyi
davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için çok büyük
bir mükafat olduğunu müjdeler. (İsra, 9)
Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi üzerinde
durulmaktadır?
A) Toplumsal adaletin
B) Eşitliğin
C) Doğru davranışın
D) İbadet etmenin
E) Kardeşlik duygusunun

1) Orta Çağ felsefesi bütünüyle Hristiyanlık inançlarına, dini
dogmalara ve onun teolojisine tabi olan bir felsefedir.
Orta Çağ felsefesi inanca, inanç ya da vahye tabi olmak
durumundadır. Bundan dolayı,Orta Çağ kültüründe çok
önemli bir rol oynayan din, felsefe ve rasyonel bir hayat
görüşü üzerinde de çok temelli bir etki yapmıştır.
Skolastik felsefede,vahyin temel ya da en azından aklın
vazgeçilmez yol göstericisi olduğuna inanılmıştır.
Skolastik düşünürler,her türlü konu ve problemi teolojiye
göre ele almış ve yine ona göre değerlendirmiştir.
Bu parçada Hristiyan felsefesinin hangi özelliği
vurgulanmaktadır?
A)Pek çok problemi ele alma
B)Konu evreni geniş olma
C)Hristiyanlık inançlarına bağlı olma
D)Dini,aklı esas olarak yorumlama
E)Hristiyanlığa mantıksal bir temel oluşturma
2)Tanrı tasarımı gibi, deneyden edilmemiş olan, ruhumuzda
deneyden önce yerleşik olarak bulunan düşünce ya da
tasarımlara Descartes “doğuştanğuştan ideler” adını
vermiştir. Ona göre insan aklında doğuştan olan fikirler
sadece Tanrı’nın varlığına ilişkin olan değildir. Matematik ve
geometrinin temel ilkeleri de doğuştan akılda mevcuttur.
Kısaca akılcılık olarak adlandırılır.

Bu parçada yer alan açıklamalar Descartes’ın felsefe
akımlardan hangisine bağlı olduğuna kanıt olabilir?
A)Skolastik felsefe

B) Nihilizm

D)Rasyonalizm

C)Rönesans
E)Reform

3)Modern çağda Batı’nın bilime ve bilgiye bakışı kökyen
değişmiştir. Bilgi, doğaya ilişkin olarak tahminde
bulunma ve onu kontrol etme yeteneğimizi geliştirmek
suretiyle, hayatlarımızı daha kesin ve muhtemelen daha
rahat hale getiren şeydir. Sadece Bacon değil, fakat
modern düşüncenin diğer büyük önderleri de bilimsel
sonuçların pratik uygulamalarıyla yakından
ilgilenmişlerdir. Buna göre bilim artık başka alanlardaki
gelişme için bir model olarak değerlendirilir, sosyal ve
politik reformlarda oynayacağı rol için istenir.
Bu parçafa aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A)Bilginin belirli bir işlevi yoktur.
B)Bilgi, insan için güçtür.
C)Bilgi hayata anlam kazandırır.
D)İnsan, edindiği bilgi kadar ďüşünebilir.
E) Her insan davranışının temelinde bilgi vardır.

4)Gençliğinde güzel olan bir kadın, gençliğinde güzel,yüzünde
kırışıklıklar çoğalınca güzel değildir. Şu halde duyusal dünyafa
bulunan güzel şeylerde,her şey göreli,geçici ve süreksizdir.
Oysa güzellik ideası, her zaman, her yerde ve herkes için
güzeldir. Onun başlangıcı,sonu yoktur; o,ne büyür,ne küçülür
yani değişmez, hep aynı kalır, mutlaktır. Güzellik ideası her tür
karışımdan uzaktır, onda maddenin kiri yoktur, çünkü onda
hiçbir maddi yan bulunmaz.
Platon bu parçada aşağıdakilerden hangisini
açıklamaktadır?
A)Gerçek güzelin ne olduğunu
B)Matematiksel güzelin ölçütlerini
C)Sanatın kaynağını
D)Sanatçının kim olduğunu
E)Güzelin insanı nasıl etkilediğini
5)İbn Rüşd’e göre felsefe ve din aynı yolun yolcusudur;
aynı hedefe giden yolda yürüyen bu disiplinler, sadece
farklı araçları kullanırlar. Aynı hakikat felsefede bilimsel
bir tarzda,dinde ise hitabet yoluyla veya imgesel bir
tarzda ifade edildiğinden, onlar yalnızca aynı hakikati
farklı şekilde dile getiren disiplenlerdir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A)Felsefe ve din aynı hakikatleri farklı şekilde açıklarlar.
B)Din ve felsefenin konusu ve amacı aynıdır.

C)Felsefe ve din birbirini destekler.
D)Din vahye, felsefe akla dayanır.
E) Akıl ve dinin bildirdiği hakikatler birbirinden farklıdır.

