1)Roman edebiyatımıza Batı’nın etkisiyle

2)Yukarıda konularına göre romanlar

girmiştir. Ancak daha önce de romanın
yerini

tutan

bazı

türler

verilmiştir.

bizim

Aşağıdaki

türünün

edebiyatımızda mevcuttu.

hangi

açıklaması

roman
yukarıda

verilmemiştir?

Buna göre aşağıdaki türlerden hangisi

A)Fantastik

romanın yerine geçebilecek bir tür

roman

C)Egzotik roman

değildir?

B)Tezli

roman

D)Sosyal roman

E)Psikolojik roman

A)Destan

B)Efsane

D)Mesnevi

E)Koşma

C)Masal
3)

Şimdi

koca

bir

dünyanın

yükü

omzunda idi Serdar’ın. Eline çapayı alıp
I)Uzak ve yabancı ülkelerin doğa ve

tarlaya doğru yola çıktı. Cılız, saçları

insanlarını konu

dökülmüş, eski ama temiz elbiseleriyle

edinen

roman

nefes nefese tarladaki işi bitirince ne

II)Gerçeküstü olay, kişi ve yerleri konu

yapacağını düşünüyordu. Her çapayı

alan roman

salladığında sanki koca dünyayı salladığını
hissediyordu ama akşam eve dönünce

III)Sınıf çatışması, geçim sıkıntısı, göç gibi

yarınki işi düşünmekten başka bir işi

toplumsal ve ekonomik sorunları veya

olmadığını çok iyi biliyordu.

birtakım töreleri ele alan roman
IV)İnsanın

iç

dünyasını,

Yukarıdaki metne hâkim olan bakış açısı

bilinçaltını,

aşağıdakilerden hangisidir?

olayların insanın ruh dünyasına etkilerini

A)Kahraman bakış açısı

anlatan roman

B)Gözlemci bakış açısı
C)Hâkim bakış açısı
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D)Objektif bakış açısı

E)Hikâyede mekân romandakine göre
daha çok ve çeşitlidir.

E)Kameraman bakış açısı

6)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme

4) Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça
kökenli

kelimeler etmek,

eylemek,

olmak,

işareti yanlış kullanılmıştır?

edilmek,

olunmak yardımcı

A) Onun için Batı’da bunlara birer

fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses
değişmesine

veya

ses

fonksiyon buluyorlar.

türemesine

B) 1919 senesi Mayıs’ının 19’uncu günü

uğradıklarında bitişik yazılır.
Buna

göre

hangi

kelimenin

Samsun’a çıktı.
yazımı

C) Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden biri de

yanlıştır?

Yunanistan’dır.

A)Emretmek B)Menetmek C)Defolmak
D)Arzetmek

D)Türk Dil Kurumu’nun resmi sitesinden

E)Hissetmek

kitap siparişi verdi.
E)Kanuni Sultan Süleyman’ın mahlası
Muhibbi’dir.

5)Aşağıda roman ve hikâye arasındaki
farklılıklar verilmiştir. Buna göre hangi
şıktaki karşılaştırma yanlıştır?

7)Aşağıdakilerden

A)Romanda olay zinciri söz konusu iken

edebiyatındaki ilk roman örneğidir?

hikâye tek olay üzerine kurulur.
B)Romanda kişi kadrosu hikâyedekine
göre daha geniştir.

B)Cezmi

C)Araba Sevdası

D)Taaşşuk-u Talat ve

E)Karabibik

daha geniştir.
D)Romanda kişi ve mekân betimlemeleri
hikâyedekine göre daha ayrıntılıdır.
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Türk

A)İntibah

Fitnat

C)Romanda zaman hikâyedekine göre

hangisi

8)Annesi şaşırarak şöyle dedi ( ) “Ne var (

sermişler. Sana da tuhaf gelmiyor mu,

) neyi düşünüyorsun?” Şen şakrak kızının

anılarına fiyat biçmiş olmaları? Burada

yüzündeki

çok

durgunluğa

bir

anlam

dikkatli

yürümelisin.

verememişti ( ) “Bez bebeğimi, dedemin

geçeceğin

aldığı bisikleti, kırmızı uçurtmamı, parlak

düğmesinin bile öyküsü vardır, eşyaların

ayakkabılarımı ( ) Aslında ne kadar

seslerini

güzelmiş benim çocukluğum ( ) değil mi

oyuncaklara benzemez bunlar (V) hepsi

anne?”

sahibinin sesini taşır.

Bu parçada parantezle ( ) belirtilen

Bu parçadaki numaralanmış yerlerden

yerlere,

hangisine, herhangi bir noktalama işareti

aşağıdaki

işaretlerinden

noktalama

hangisi

sırasıyla

küçücük

Yanından

oyuncağın

duyacaksın

(IV)

bir

bildiğin

koymaya gerek yoktur?

getirilmelidir?
A) I
A) (:) (;) (.) (…) (,)

IV

B) II

C) III

D)

E) V

B) (!) (,) (:) (.) (,)
C) (!) (;) (…) (.) (;)

10) … , Anadolu insanının yaşantısını,
sorunlarını, kişisel duygularını, inançlarını

D) (:) (,) (.)(…) (,)

süssüz,
E) (,) (?) (:) (.) (!)

yapmacıksız,

konuşulan

Türkçenin tüm yalınlığı ve açıklığıyla dile
getiren bir yazardır.

9) Bitpazarının girişinde duruyorsun.

Onu

Birazdan

gelinceye kadar yazdığı küçük öyküler,

bambaşka

bir

dünyaya

ünlendiren Çalıkuşu romanına

dalacaksın. Sabahın erken saatlerinde

tiyatro

gelmişler (I) tezgâhlarını dizmişler (II)

izlenimleri de dikkati çeker.

geçmişlerinde ne var (III) ne yoksa bir bir
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eleştirileri,

piyesler,

gezi

Yukarıdaki

boşluğa

hangi

sanatçı

A) Ticari bir getirişi olmadığı gerekçesiyle

getirilmelidir?

gazetelerden

uzaklaştırıldığına

B) Bir zamanlar yaşamın her alanında

A)Reşat Nuri Güntekin

varlığını

B)Refik Halit Karay

C)

Kendini

hissettirdiğine
yenileyemediği

İçin

ilgi

C)Halide Edip Adıvar

görmediğine

D)Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) İkinci plana itildiği için, dil, düşünce ve
espri

E)Hüseyin Rahmi Gürpınar

kalitesinin

düştüğüne

E) Ticari zihniyetin egemen olmaya başlamasıyla etkisini yitirdiğine

11) Edebiyat; hava gibi, su gibi, güneş
gibi, toprak gibi vazgeçilmezdi. Onunla

12) (I) Resimde ele alınan konu çok

yatılıp onunla kalkılıyordu ve yaratıcı

çeşitli olabilir. (II) Sanatçı doğayı, sosyal,

gücünün sonsuzluğuna, edebiyatın insanı

dini ya da ideolojik bir temayı, bilineni ya

insan yapma büyüsüne İnanılıyordu.

da

Toplumun yozlaşmaya ve her şeyin
parayla

ölçüldüğü,

bilgi

duyulan

saygının,

kredi

ve

kültüre

kovulunca

da

gazeteler

çirkinleşti,

(IV) Önemli olan sanatçının eserinde
kendini anlatabilmesi, izleyenin eserde
sanatçıyı görebilmesidir. (V) Bu nedenle
konu, resmin temel öğelerinden biri

gazetelerle birlikte dil de espri de

değildir; sadece sanatçının iç dünyasını

düşünce de sığlaşıp yüceliğini yitirdi.

yüzeye aktarabilmesinde bir aracıdır.

Bu parçaya dayanılarak, edebiyatla ilgili
olarak

aşağıdakilerden

tuvaline

sanat değeri taşıyıp taşımadığı tartışılır.

edebiyat "Bir işlevi yok." düşüncesiyle
Edebiyat

alıp

sahip değilse üretmiş olduğu eserin,

kartlarına,

kovuldu.

ele

taşıyabilir. (Ill) Zaten böyle bir özgürlüğe

görselliğe yönelmeye başladığı yıllarda,
gazetelerden

bilinmeyeni

hangisine

varılamaz?
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Bu parçada anlatılmak isteneni içeren en

C) Öyküleme-Betimleme

genel yargı numaralanmış cümlelerden

D) Betimleme-Tartışma

hangisidir?
E) Öyküleme-Tartışma
A)l. B) II. C) III. D) IV. E) V.
14)

Günümüzde

çıkan

kitapları

bir

düşünün. Bir yıl içerisinde çıkan kitap
13)

Herkesin

sessiz

şekilde

sayısı üç yüzün üzerinde. Bu kitapların

televizyona daldığı esnada kapı zilimiz

hepsini okumaya çalışsak bile her gün bir

çaldı. O eski, dökük kapıyı açtığımızda

kitap okumak zorundayız. Peki bu kadar

Ahmet'i

Ahmet,

kitabın çıkması edebiyatımızı olumsuz

oldukça gergin ve sinirliydi. Kızgın bir

etkilemiyor mu? Bence kesinlikle hayır!

bakışla gözlerimin içine daldı. Sonra

Çoğunluğun olduğu yerde rekabet olur

ayakkabısını

ve en güzel eserler verilmeye çalışılır.

karşımızda

bir

gördük.

çıkarmadan

hemencecik

içeri girdi. Herkesin oturduğu odaya girdi.

Aynı

zamanda

kötü

Odaya bir göz gezdirdikten sonra hızlıca

seçmemiz mümkün mü?

olmadan

iyiyi

odadan çıkıp mutfağa yöneldi. Orada da
fazla durmayarak diğer odaya geçti.
Sonra hiçbir şey söylemeden yine içeri
girdiği kapıdan çıkıp hızlıca uzaklaştı.

Yukarıdaki parçanın

anlatımında

aşağıdakilerden

hangilerine

başvurulmuştur?

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki
A) Açıklama -Betimleme

anlatım türlerinden hangileri ön plana

B) Tanımlama

çıkmıştır?

-Sayısal

verilerden

yararlanma
C) Sayısal

A) Öyküleme-Açıklama

Tartışma
B) Betimleme-Açıklama
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verilerden

yararlanma -

D) Öyküleme- Betimleme
E) Sayısal

verilerden

başarılı bir romancının özelliklerinden
biridir?

yaralanma-

Karşılaştırma
A) Ülkesinin
15)

Dünya

edebiyatında

ilk

kurtuluşu

için

ideal

karakterler çizmesi

roman

…tarafından kaleme alınan ….sayılır.

B) Romanın ezilen insanların sorunlarını
dile getirmesi gerektiğini düşünmesi

Bu

cümlede

boş

bırakılan

yerlere

C) Romanını sokağa ayna tutarcasına

aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

kaleme alması

A) Cervantes-Don Kişot

D) Romanını gençlerin milli duygularını
güçlendirmek amacıyla kaleme alması

B) Victor Hugo-Sefiller

E) Haksızlıkla

C) Dostoyevski-Suç ve Ceza

mücadele

için

ideal

karakterler yaratması

D) John Steinbeck-Fareler ve İnsanlar
E) Tolstoy-Anna Karanina

17) Çocukluğundan beri rahatsız olan ve
kimseyi dinlemeyen birisinin başından
16) Başarılı bir romancı, romanın içine

geçenleri anlatan “Dokuzuncu Hariciye

girip olaylara müdahale etmez, kanlı canlı

Koğuşu” edebiyatımızda

bir karakter yaratır ve bu karakter normal

zirvelerindendir.

…. türünün

hayatta nasıl yaşayacaksa onu romanda
öylece yaşatır. Düşüncelerini insanlara

Bu

aktarmak için kukla roman karakterleri

parçada

boş

bırakılan

aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

yaratan romancı başarılı olamaz.
A) tezli roman

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi

B) macera romanı
6

yere

C) sosyal roman

D) Romanda olayların geçtiği yerlere
mekân adı verilir ve olaylar her yerde

D) psikolojik roman

geçebilir.
E) realist roman
E) Anlatma tekniğiyle yazılan romanlarda
anlatıcı
18) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi

aradan

çekilir,

kişilerin

iç

konuşmalarıyla olaylar ilerler.

doğrudur?
20.
A) İlk edebî roman-Araba Sevdası

I.

B) İlk realist roman-Taaşşuk-ı Talat ve

Romanda

anlatılan

olayları

gerçekleştiren kişilere

Fitnat

roman kahramanları adı verilir.

C) İlk köy romanı-Cezmi

II. Roman kişileri her an rastladığımız ya

D) İlk yerli roman-Karabibik

da rastlayabileceğimiz kişilerdir.

E) İlk psikolojik roman-Eylül

III. Roman kahramanlarının fiziksel ve
ruhsal özelliklerine dair bilgiler okura
sunulur.

19) Aşağıdakilerin hangisinde romanın

IV. Bu kişilerden davranışları abartılı

yapı unsurlarıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

olana

karakter,

davranışlarıyla

diğerlerinden ayrılan, farklı olana da tip
A) Romanda zaman, olayların başladığı ve

denir.

sonlandığı ana kadarki dilimi kapsar.

V. Romanlarda olay örgüsü sürekli

B) Bazı romanlarda zaman unsuru geriye

değişip geliştiği için roman ilerledikçe

dönüşlerle desteklenebilir.

yeni kişiler de esere dâhil olur.

C)Özetleme

tekniğiyle

yazılan

uzun

dilimler yoğunlaştırılarak anlatılır.
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Numaralanmış

cümlelerin

hangisinde

roman kahramanlarıyla ilgili bilgi yanlışı
yapılmıştır?

A) V. B)IV. C)III. D)II. E)I.
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CEVAP ANAHTARI
1.E 2.B 3.C 4.D 5.E 6.D 7.D 8.D 9.C 10.A
11.C 12.E 13.C 14.C 15.A 16.C 17.D 18.E 19.E 20.B

1

2

3

9.SINIF MATEMATİK CEVAP ANAHTARI

4

1:D 2:B 3:E 4:A 5:C 6:B 7:B 8:D 9:A 10:A 11:D 12:E 13:E 14:D
15:D 16:D 17:E 18:E 19:E 20:A

I.Organik polimer→organik monomer

İfadelerinden hangileri doğrudur?

II.Glikoz+6O₂→6CO₂+6H₂O+32ATP
III.n(aa)→Protein+(n-1)

A) Yalnız II

H₂O

IV.6CO₂+6H₂O

ışık

B) Yalnız III

D) II ve III

C) I ve III

E) I,II ve III

+klorofil

C₆H₁₂O₆+6O₂

3)

Aşağıda

su

ile

ilgili

verilen

V.Glikoz +Fruktoz →Sükroz+H₂O

özelliklerinden hangisi yanlıştır?

1)

A) Zehirli atıkların seyreltilmesinde görev

Yukarıda

olaylarından

verilen
hangileri

metabolizma
bütün

canlı

alır.

hücrelerde meydana gelen anabolizma

B)

olaylarındandır?

Kompleks

organik

moleküllerin

hidrolizinde görev alır.

A) Yalnız II

B) Yalnız III

C) I ve III

C)

D) I,II ve III

İnsanın

vücut

ısısının

düzenlenmesinde görevlidir.

E) I,III ve V

D) Bütün fotosentez reaksiyonlarında
hidrojen kaynağı olarak kullanılır.
2) Canlılarda meydana gelen büyüme ve

E) Su molekülü polar bir çözücüdür.

gelişme ile ilgili olarak;
I.Tek hücreli canlılarda büyüme ,hüce
hacminin ve kütlesinin artışı ile sağlanır.
II.Bütün

canlılarda

büyüme

4) Oksijenli solunumda 1 molekül glikoz

mitoz

yerine

bölünme ile sağlanır.

1

molekül

ayağ

asidinin

kullanılması durumunda daha fazla ATP

III.Çok hücreli canlılarda büyüme ,hücre

elde edilmesinin nedeni;

sayısının artması ile olur.

1

I.

yağ asitlerinin polimer , glikozun

6)

Canlılarda

bulunan

imonomer yapıda olması

moleküller şunlardır;

II. yağ asitlerinin glikoza göre hücre

-yağ asidi

zarından daha kolay geçmesi.

-amino asit

III. yağ asitlerinin yapısındaki hidrojen

bazı

organik

-glikoz

sayısının glikoza oranla fazla olması
Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bu
Hangileri ile açıklanabilir?
A) Yalnız I
C) Yalnız III

moleküller için ortak değildir?
B) Yalnız II

A)hücre zarının yapısına karılma

D) I,II ve III
B)Solunum tepkimelerinde kullanılma

E) I,III ve V

C) C,H ve O elementlerini bulundurma
D))Hücre zarından doğrudan geçme

5)

E)Hayvan
üretilebilme

2

hücreleri

tarafından

7)

9)

10)
8)

3

11)

13)

14)

12)
15)

4

16)

18)

17)
19)

5

20.

CEVAP ANAHTARI:
1.B 2.C 3.B 4.C 5.E 6.E 7.B 8.D 9.D 10.A 11.A
12.C 13.C 14.A 15.C 16.C 17.E 18.E 19.A 20.E
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1) Aşağıdakilerden hangisi Sümerler ile

3) Tarihi çağlara ayırmanın temel amacı

ilgili bir kavram değildir?

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çivi Yazısı

A)

Tarihi

olayları

incelemeyi

B) Gılgamış Destanı

kolaylaştırmak.

C) Ayyılı Esaslı Takvim

B) Uygarlıkları öğretmek.

D) Ziggurat

C) Takvimin başlangıcını öğrenmek.

E) Anallar

D) Yardımcı bilimlerden faydalanmak.
E) Toplumları bölmek.

4)
Hicri Takvim

II.

Miladi Takvim

III.

Oniki

Hayvanlı

B) Yeniçağ başladı.

Türk

C)

Hıristiyanlık

barbarlar

arasında

yayıldı.

2) Yukarıdaki takvimlerden hangisi veya
hangileri Güneş yılı esaslıdır?

D) I ve II.

kavimler

A) Roma imparatorluğu ikiye ayrıldı.

Takvimi

B) Yalnız II.

hangisi

göçünün sonuçlarından değildir?

I.

A) Yalnız I.

Aşağıdakilerden

D) Günümüz Avrupa'sının temelleri
atıldı.

C) Yalnız III.

E) II ve III

E) Avrupa Hun Devleti kuruldu.

1

I.

II.

Avrupa Hun Devletinin en

7) Tarih boyunca Türkler çok çeşitli dini

önemli hükümdarıdır.

inançlara sahip olmuşlardır. Aşağıdaki
dini

Tanrının kırbacı olarak bilinir.

III.

Doğu ve Batı Roma'yı baskı

Yukarıdaki

olayları

hangisi

Uygurlar

döneminde kabul edilmiştir?
A) Maniheizm

altına aldı.
5)

inançlardan

B) Hıristiyanlık

gerçekleştiren

devlet adamı kimdir?

C) Göktanrı

A) Cengizhan

B) Attila

D) Yahudilik

C) Timur

D) Metehan

E) İslamiyet

E) Teoman
8)

vardı.

Aşağıdaki

ilk

tarih

yazıcılığını

başlatmışlardır. Yazdıkları yıllıklarına Anal

6) İslamiyet öncesi Türklerde ahiret
inancı

Hititler

adını vermişlerdir. Hititler bu yıllıkları

ifadelerden

doğru yazmışlar ve tarafsız olarak kayıt

hangisi bunu kanıtlar?

etmişlerdir.
A) Savaşçı olmaları.

Hitit

yazıldıklarının

B) Göçebe olmaları.

yıllıklarının

kanıtı

doğru

aşağıdakilerden

hangisi olabilir?

C) Ölülerini eşyalarıyla gömmeleri.

A) Olayları sıra ile yazmaları.

D) Hayvancılıkla uğraşmaları.

B) Galibiyetlerinin yanında yenilgilerini

E) Boylar halinde örgütlenmeleri.

de yazmaları.
C) Ayrıntılı yazmaları.
D) Yıllıklarını hükümdarlara sunmaları.
E) Kronolojiye önem vermeleri.

2

I.

Onlu sistemi kurdu.

II.

Çini esaret altına aldı.

11) İlk Türk yazılı eserleri olan Orhun
Kitabeleri

aşağıdaki

hangi

devlet

döneminde hazırlandı?
III.

Türkleri ilk defa bir bayrak
A) Kutluk ( II. Köktürk )

altında topladı.
9)

Yukarıdaki

olayları

yapan

B) Uygurlar

tarihi

şahsiyet kimdir?

C) Asya Hun

A) Metehan.

C) Teoman.

D) Hazarlar

B) Timur.

D) Bumin Kağan.

E) Türgişler

E) Kültiğin
12) Tarihte ilk defa yerleşik hayata geçen

10)

Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

I.

Hayvan hastalıkları

II.

Boylar arası rekabet

III.

Dış baskılar

IV.

Hızlı nüfus artışı

V.

Cihat isteği

A) Köktürkler
B) Avrupa Hun
C) Uygurlar
D) Hazarlar
E) Akhunlar

Yukarıdakilerden hangileri İslam

öncesi Türklerde, Türklerin tarih boyunca

13)

Orta

eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Asya’dan

başka

yerlere

göç

etmelerinin nedenlerindendir?
A) I ve II.
D) I,II,III,IV.

B) II ve III.

Aşağıdaki

destan

ve

A) Ergenekon – Köktürk
C) I ve III.

B) Türeyiş – Uygur

E) I,II,III,IV,V
C) Alpertunga – İskit ( Saka )
D) Oğuz Kağan – Hazar
E) Göç – Uygur
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devlet

14) Yoğun seferler sonucu Çinlilerin Çin

17) İslam öncesi Türk devletlerinde

Seddini inşa etmelerine sebep olan

devlet

devlet aşağıdakilerden hangisidir?

bağlandığı yere verilen ad nedir?

işlerinin

A) Uygurlar

A) Boy

B) Asya Hun

B) Budun

C) Avrupa Hun

C) Kurultay

D) Köktürk

D) Divan

E) Hazarlar

E) Balbal

I.

İlk çağ başladı.

II.

Bilgi birikimi sağlandı.

III.

İletişim gelişti.

aleminin başına geçen kişiye ne isim

15) Yukarıdakilere neden olan gelişme
A) Halife

aşağıdakilerden hangisidir?

B) Takvim.

B) Vali

C) Tekerlek.
D) Tarım.

karara

18) Hz. Muhammed'den sonra İslam
verilirdi?

A) Yazı.

görüşülüp

C) Sultan

E) Para

D) Hakan
E) Vezir

16) İstanbul’u ilk kuşatan Türk devleti
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avarlar
B) Asya Hun
C) Ak Hun
D) Uygur
E) İskit ( Saka )
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19) Aşağıdaki kavramlardan hangisi İslam
öncesi Türklere ait bir kavram değildir?
A) Kurgan
B) Divan
C) Yuğ
D) Balbal
E) Kurultay

20) Alfabeyi bularak yazının daha rahat
yazılmasını

sağlayan

ilkçağ

uygarlığı

aşağıdakilerden hangisidir?
A) İyon
B) Fenike
C) Yunan
D) Hitit
E) Sümer
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CEVAP ANAHTARI
1. E
2.E
3.A
4.B
5.B
6.C
7.A
8.B
9.A
10.D
11.A
12.C
13.D
14.B
15.A
16.A
17.C
18.A
19.B
20.B

1)Aşağıda verilen insan faaliyetlerinden
hangisinde

insanın

D)Karayolu yapım maliyeti azdır

hidrosfere

E)Engebe fazladır.

müdahalesi söz konusudur?
A)Tarım etkinlikleri için toprağı eğime dik
sürmek

3) I.Türkiye pamuk üretim alanları

B)Barajlardan elektrik enerjisi üretmek

II.Türkiye Akdeniz iklim haritası

C)Otlak ve çayirlarin ıslahı

III.Erozyan bölgeleri fazla olan alanlar

D) Yapay uyduların kullanılması

haritasını

E)Nesli

tehlike

altında

olan

sınıfa

getiren

coğrafya

öğretmeni Ders anlatırken coğrafya'nin

bazı

hangi ilkesinden de bahsetmiş olur.

hayvanların koruma altına alınması

A)Dağılış

ilkesi

B)Bağlılık

ilkesi

C)neden-sonuç ilkesi
2) Renklendirme yöntemiyle çizilmiş bir

D) Karşılaştırma ilkesi

topoğrafya haritasında yeşil renginin hiç
kullanılmadığı
yanında

koyu

görülmüştür.

Bunun

kahverengi

rengin

E)harita ilkesi

yoğunlukta olduğu görülmektedir.Buna
göre bu yerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Makineleşme sınırlıdır.
B)Akarsuların

aşındırması

derine

doğrudur

4)Dünya

aşağıdaki

C)İzohips haritası yapılacak bu yerin

Türkiye’de

haritasinda eğriler sık çizilir.

gerçekleşmez?
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konumdayken

aşağıdakilerden

hangisi

A)Türkiye’de en uzun gündüz Hatay

6)Aşağıda dağılışı verilen iklim tipiyle ilgili

ilinde yaşanır.
B)Türkiye’de yaz başlangıcıdır.
C)Kuzey kutbuna doğru gündüzler uzar.
D)Güneş isinlarinin geliş açısı büyüktür.
E)Yaz turizmi yoğun olarak görülür.
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
A) Günlük sıcaklık farkı yüksektir.

5)Aşağıda oluşum türü verilen yağış

B) Yıllık yağış miktarı çok fazladır.
C)Belirli bir bitki örtüsü yoktur.Yer yer
kaktüsler görülür.
D) Türkiye’de bu iklim tipine rastlanmaz
çeşidi ile ilgili olarak aşağıdakilerden

E) Fiziksel çözülmeye bağlı olarak toprak

hangisi söylenemez?

tipi kumul topraklardır.

A)Dünyada en çok ekvatoral bölgede
görülür.

7)Aşağıdakilerden hangisi Atmosfer(hava

B)Türkiye’de iç Anadolu Güneydoğu

küre) 'de görülen doğa olaylarından

Anadolu'da ve doğu Anadolu’da görülür.

biridir.

C)Türkiye’de

A)Yeraltı sularının yüzeysel akış ile başka

en

çok

sonbahar

mevsiminde görülür.

alanlara taşınması

D)Alçak basınç merkezlerinde oluşur.

B)Sıcak su kaynaklarinin belirli bir hat

E) Ekvatoral bölgede her mevsim oluşan

boyunca yeryüzüne çıkması

yağış çeşididir.

C) Asit yağmurlarının meydana gelmesi
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D)Türkiye’deki bitkilerin belirli bir kuşak

B)Ardışık iki meridyen arasındaki mesafe

boyunca yayılış göstermesi

8 dakikadır.

E)

Dağların

yüksekliğinin

zamanla

C)iki

aşınmaya uğraması

paralel

arası

uzaklık

111

kilometre'dir.
D)Bir meridyen yayını tam bir çembere

8)Aşağıdakilerden

hangisi

batıdan

doğru

doğuya

tamamlayan meridyene anti meridyen

dünyanın

denir.

dönmesinin

sonuçları arasında yer almaz?

E)En büyük paralel dairesi ekvatordur

A)coğrafi yönlerin oluşması
B)Doğudaki yerel saatin batıdaki yerlere
göre daha ileri olması
C)Mevsimlerin süresinin eşit olmaması
D)Sürekli rüzgarların sapmaya uğraması
E)Güneşin doğuda erken doğup erken
batması

9)Paraleller

ve

meridyenler

coğrafi

koordinat sisteminde kullanılan hayali
çizgilerde
Paralel ve meridyenlerle ilgili olarak
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)90 kuzeyde 90 güneyde toplamda 180
tane paralel dairesi vardır.

3

10) Aşağıda verilen büyük ve küçük
ölçekli

haritalarla

ilgili

olarak

aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Büyük ölçekli haritalar ayrıntı gösterme
gücü fazladır.
B)Küçük ölçekli haritalar geniş alanları

12)Aşağıda verilen izohips haritasında A

gösterir.

ve B de bulunan akarsularla ilgili

C)Büyük ölçekli haritalar küçültme oranı

hangisine ulaşılamaz ?

azdır.

A)A noktasında bulunan akarsuyun akış

D) Küçük ölçekli haritalarda bozulma

yönü kuzeybatı güneydoğu yönlüdür.

oranı fazladır.

B)B

E)Küçük ölçekli haritalara planlar örnek

noktasında

bulunan

akarsuyun

aşındırıcı gücü daha fazladır.

verilebilir.

C)Renklendirme yöntemiyle çizilecek bu
haritada B deki akarsuda sarı renkler yer

11)Aşağıdakilerden hangisi CBS(Coğrafi

alır.

Bilgi Sistemleri) nin yararlarından biridir.

D) A noktasında bulunan akarsuda

A)Doğal

Rafting sporu yapılamaz.

afetlerde

acil

müdahaleleri

kolaylaştırır.

E)Her iki akarsuda denize dökülür.

B)CBS de analiz veri toplama yoktur.
C)Sadece meteorolojide kullanılmaktadır.
D)CBS

kolay

uygulanan

bir

sistem

değildir.
E)CBS'de tek bir uydu kullanılır.
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13)Su

buharının

tamamı

bu

14) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi

katmandadir.Yercekiminin etkisiyle en
yoğun

katmandir.Hava

enlem-sıcaklık ilişkisine ters düşer.

olaylarının

A)

meydana geldiği katmandir.
Yukarıda
atmosferin

özellikleri
katmanı

Ekvatordan

kutuplara

gidildikçe

sıcaklık azalır.
verilen

B)Mersin’in hava sıcaklığının sinoptan

aşağıdakilerden

fazla olmasi

hangisidir.
C) Ankara 'nin günlük sıcaklık farkı
A)Ekzosfer

B)İyonosfer

C)Stratosfer

D)Troposfer

İzmir’den fazladır.
D)Şanlıurfa

E)Mezosfer

ve

Antalya'nin

sıcaklık

değerlerinin yakın olması
E)Kalıcı kar sınırının kutuplara doğru
azalması

15)Aşağıdaki iklim tiplerinden hangileri
Tümüyle Türkiye’de görülür
A)çöl iklimi- muson iklimi-kutup iklimi
B) Akdeniz iklimi-karasal iklim- Karadeniz
iklimi
C)Tundra iklimi-okyanusal iklim- muson
iklimi
D) Ekvatoral iklim- karasal iklim- Çöl iklimi
E)Karadeniz iklimi- muson iklimi-karasal
iklim
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Cevap Anahtarı:1-B 2-D 3-A 4-A 5-C 6-B 7-C 8-C 9-B 10-E
11-A 12-A 13-D 14-C 15-B
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1) Topluma, zamana ve coğrafyaya bağlı
olmaksızın evrensel kabul gören
değerlere değişmez değerler denirken,
kişiden kişiye farklılık gösterebilen
değerlere değişebilir değerler denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
değişebilen değerlere örnektir?

4) İslam’da doğru bilginin kaynakları
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Güzellik B) Adalet
D) Sevgi
E) Saygı

“Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir
haber getirirse onun doğruluğunu
araştırın. Yoksa bilmeden bir
topluluğa kötülük edersiniz de
sonra yaptığınıza pişman
olursunuz.” (Hucurât suresi, 6.
ayet.)
5- Yukarıdaki ayetin vermek istediği mesaj
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğru da olsa yalan da olsa hiçbir
habere inanmamak gerekir.
B) Yanlışa düşmemek için bize haber
verilenlerin doğruluğunu
araştırmamız gerekir.
C) Yanlışa düşmemek için haber
dinlememek gerekir.
D) Yaptıkları kötülüklerden pişman olmak
insanların özelliklerinden biridir.
E) Kötülük yapmak için bilgili olmak
gerekir.

A) Vahiy
B) Selim akıl
C) Salim Duyular D) Mütevatir Hadis
E) İlham

C) Dürüstlük

2) Aşağıdakilerden hangisi bilgi
türlerinden birisi değildir?
A) Felsefi Bilgi
B) Dini Bilgi
C) Gündelik Bilgi
D) Teknik Bilgi
E) Sihir Bilgisi

3)“Kanun,hüküm,ceza,ödüllendirme,sayg
ı,itaat,
teslimiyet,ibadet,egemenlik,adet,yol”
gibi anlamlara gelir.
Yukarıda tanımı verilen kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İman
C) Fıtrat

B) Selim Akıl
D) Ahad
E) Din
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6) Aşağıdakilerden hangisi selim aklın ön
şartlarından biri değildir?
A) Düşünme
B) Araştırma
C) İnanma
D) Anlama
E) Kavrama

I. Yalan üzerinde birleşmesi mümkün
olmayan bir topluluk tarafından
nakledilmiş olması.
II. Nakledenlerin sayısında azalmanın
olmaması.
III. Olayı/haberi nakledenlerin görmüşduymuş olması.
9) Yukarıda bahsedilen haber çeşidi
aşağıda-kilerden hangisidir?

7) “… Allah’a karşı ancak; kulları içinden
âlim olanlar derin saygı duyarlar.
Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir,
çok bağışlayandır.”
verilen ayet hangi konuyla
ilişkilendirilebilir?
A) İman-Amel İlişkisi
B) İman-Tasdik
İlişkisi
C) İman-Bilgi İlişkisi
D) İman-İkrar
İlişkisi
E) İman-İbadet İlişkisi

A) Mütevatir Haber B) Ahad Haber
C) Merfu Haber
D) Meşhur Haber
E) Garip Haber

10) Yüce Allah’ın birliğini, Hz.Peygamberin
peygamberliğinin ve onun Allah’tan
getirdiklerini kabul ettiğini söyleyip
Müslüman gibi yaşadığı halde kalpten
inanmayan kişiye ne denir?

8) İmanın niteliği bakımından verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Taklidî iman delillere dayanmadığı için
zayıftır
B) Taklidî imana sahip olan kişi küçük bir
engel veya itirazla karşılaştığında
şüpheye düşerek imanı sarsılabilir
C) Tahkikî iman delillere, bilgiye,
araştırma ve kavramaya dayalı
imana denir.
D) Çevrenin yönlendirmesiyle oluşan
imana Tahkikî iman denir.
E) Tahkikî imanda bilgiye dayalı zihinsel
faaliyet ve kalpten bağlılık söz
konusudur

A) Mümin B) Kafir C) Müşrik
D) Putperest E) Münafık

“Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına
düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül,
bunların hepsi ondan sorumludur.”
(İsrâ/36)
11) Bu ayete göre insanın aşağıdakilerden
hangisini yapması yasaklanmamıştır?
A) İftira atması
B) Zanda bulunması
C) Yalancı şahitlik yapması
D) Bilmediği bir konuyu araştırması
E) Bilmediği bir olay hakkında hüküm
vermesi
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12) Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın Zati
sıfatlarından olan “KIDEM” in anlamıdır?

15) Akıl sahiplerinin kendi istek ve hür
iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden
hem bu dünyada hem de ahirette
mutluluğa ulaştırmayı hedefleyen ilahi
kurallar bütününe ne denir?

A) Allah her şeyi bilendir
B) Allah hiç bir şeye benzemez
C) Alah’ın varlığının başlangıcı yoktur
D) Allah’ın varlığının sonu yoktur
E)Allah her şeyi işiten ve görendir.

A) Mezhep
B) Din
D) İbadet E) İhlas

“İman edip sâlih amel işleyenlere ise
içinden altlarından ırmaklar akan
cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş
budur.” (Buruc/12)
13) Bu ayet aşağıdaki konuların hangisine
örnek olabilir?
A) İman bilgi ilişkisi B) İman ikrar ilişkisi
C) İman amel ilişkisi D) İman ihlas ilişkisi
E) İman tasdik ilişkisi

C) Tarikat

16) İslam inanç akidesinin temelini
oluşturan ; ‘La ilahe illallah’ (ALLAH’TAN
BAŞKA HİÇ BİR İLAH YOKTUR) ifadesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tekbir
C) Takva
E) İhlas

B) Kelime-i Şehadet
D) Kelime- i Tevhid

17) “Dayanaklarını Kur’ân-ı Kerîm ve
sünnetten alan, insanın îmânını
güçlendirmek için yapılan tüm güzel
davranışlar, inançlar, ibâdetler ve
insanlığın faydasına yapılan işlerdir.”
Aşağıdaki kavramlardan hangisi but anımı
ifade eder?

14) Allah’ın sonradan yaratılanlara
benzememesi
Allah’ın zati sıfatlarından hangisi ile
ilgilidir?
A ) Kıdem
B) Beka
C) Vahdaniyet
D) Kıyam bi nefsihi
E) Muhalefetün lil havadis

A) Tekvin
D) İlim

3

B) Hüsn-i Zan C) Sâlih amel
E) Taklidi İman

18) İnsanın kulluk vazifesi içinde Yüce
Allah’a sevgi, saygı, itaat ve teşekkürünü
göstermek ve hoşnutluğunu kazanmak
amacıyla onun emirlerine uyup
yasaklarından kaçınmak için yaptığı
davranışlara ne denir?
A) İbadet
B) İnkar
D) Taklit E) Tekbir

20) İhlas “ samimi olmak, içtenlik,
doğruluk, saflık gibi anlamlara gelir ve
ibadeterde olmazsa olmaz ilkelerdendir.
İhlas, yapılan ibadetin samimiyetle,
gönülden inanarak, dünyaya ait bir
menfaat beklemeden sır Allah için
yapılmasını ifade eder.” Aşağıdaki
davranışlardan hangisi bu tanıma aykırı
olarak yapılan bir davranıştır?

C) İman

A) Koronavirüsünden dolayı işe
gidemeyen ihtiyaç sahibi birine yardım
etmek
B) Ramazan orucunu farz olduğu için
tutmak
C) Başkalarının takdirini toplamak için
namaz kılmak
D) Vacip olduğu için fıtır sadakası vermek
E) Soğuk havalardan dolayı yiyecek
bulamayan hayvanlara yiyecek temin
etmek

19) Yüce Allah’ın mükelleflere yapılmasını
açık ve kesin bir şekilde emrettiği fiillere
farz denir. Buna gore aşağıdakilerden
hangisi farz değildir?
A) Cenaze namazı B) Ramazan orucu
C) Fıtır sadakası D) Cuma namazı
E) Hac
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CEVAP ANAHTARI
1-A
2-E
3-E
4-E
5-B
6-C
7-C
8-D
9-A
10-E
11-B
12-C
13-C
14-E
15-B
16-D
17-C
18-A
19-C
20-C

