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Sorular
1. Kıbrıs adasının en eski adının “Alashia” olduğu düşünülmektedir. Bunun bugün doğru olup olmadığı
kesin olarak bilinmemektedir.
Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak bilinmemesinin sebebidir?
A)
B)
C)
D)

O dönemlerde yazının henüz kullanılmaması.
O döneme ait Kıbrıs Minos yazısının okunamaması.
Konuyla ilgili çok başka iddiaların oluşu.
Alashia’yla ilgili hiçbir kaynağın bulunamaması.

2. Kıbrıs’ın bugünkü adına en yakın ismi olan (Kypros) adını veren ilkçağ düşünürü kimdir?
A) Homeros

B) Tales

C) Herodot

D) Anaksimenes

3. Kıbrıs’ın Kuzeyinde 1023 metre ile en yüksek noktaya sahip olan Servili Tepe zirvesi aşağıdaki hangi
dağ grubuna aittir.
A) Kayalar Dağları

B) Beşparmak Dağları

C) Kantara Dağları

D) Lapta dağları

4. Kıbrıs’ın Güneyindeki Trodos Dağlarının büyük bir bölümünün verimsiz oluşunun sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Yağış miktarının az oluşu.
Kurak bir iklime sahip oluşu.
Volkanik bazalt taşlarından oluşması.
Sürekli karlarla kaplı oluşu.

5. Aşağıdakilerden hangisi adaya has bitkilerin oluşmasında en önemli faktör olarak gösterilebilir?
A)
B)
C)
D)

Kıbrıs’ın çok sıcak oluşu ve buradaki bitkilerin sadece Kıbrıs’ta yaşayabilmeleri.
Kıbrıs’ın tarihinde hiçbir anakarayla bağlantısının olmayışı.
İngiliz döneminde adanın bitki örtüsünün değiştirilmesi.
Adanın çok kurak olması.

6. İngilizler tarafından 19. Yüzyılda Avustralya’dan getirtilen Okaliptus ağaçlarının ekilmesinin sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Kıbrıs adasını yeşil bir ada haline getirmek istemeleri.
Kerestesinden faydalanılmasının düşünülmesi.
Muhtelif yerlerdeki bataklıkların kurutulması.
Okaliptusun İngiliz kraliyetinin simgesel ağacı oluşu.
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7. Kıbrıs orkidelerinin sürekli olarak toplanıp yok edilmelerinin en önemli sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Orkide çiçeklerinin kaçak olarak satılması.
C) Orkidelerin ilaç yapımında kullanılmaları.
B) Kır gezisine çıkanlar tarafından toplanmaları. D) Soğanlarının salep yapımında kullanılması.
8. Girne Sıradağları üzerinde üç doğal boğaz bulunmaktadır. Bu boğazların isimleri aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Girne Boğazı-Kantara Boğazı- Karpaz Boğazı.
B) Kayalar Boğazı- Beşparmak Boğazı-Girne Boğazı.
C) Girne Boğazı- Geçitköy Boğazı- Mersinlik Boğazı.
D) Kayalar Boğazı-Girne Boğazı-Karpaz Boğazı.
9. Aşağadakilerden hangisi Kıbrıs’ta bulunan neolitik dönem yerleşim yerleri arasında sayılamaz?
A) Kalavasos – Tenta

B) Petra tou limnidi

C) Kirokitia

D) Enkomi (Tuzla)

10. Kıbrıs’ta Doğu Akdeniz iklimi görülür. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise serin az yağışlıdır.Sıcaklık
ender olarak 0 derecenin altındadır.
Aşağıdakilerden hangisi Kıbrıs’ın iklimi için söylenemez.
A)
B)
C)
D)

Kıbrıs adası bulunduğu yerden dolayı Doğu Akdeniz iklimi hüküm sürer.
Yazları sıcak ve hava kuraktır.
Kışları serindir.
Kışın sürekli yağış vardır.

11. Tarih öncesi dönemlerde Kıbrıs adasında cüce fil ve su aygırlarına rastlanmaktaydı. Bunun doğruluğu
nasıl kanıtlanmıştır?
A)
B)
C)
D)

Dönemin yazılı kaynaklarından
Deniz kenarlarında bulunan kemik ve fosilerden
Günümüze kadar gelen hikayelerden
Tarih kitaplarında yazılı olduğu için

12. Tarih öncesi dönemlerin isimlendirilmesi aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle yapılmıştır?
A)
B)
C)
D)

Yörenin özelliklerine bakılarak isimlendirilmiştir.
O dönemdeki insanlar tarafından konan isimlerdir.
İnsanların kullandıkları ham madde ve dönemin teknolojisi göz önüne alınarak yapılmıştır.
Hala bilinmemektedir.

13. Tarih öncesi devirlerden kalma bir kazı yerinde, ev kalıntısına rastlanmıyorsa insanların yerleşik hayata
geçtiklerini başka türlü nasıl anlayabiliriz?
A)
B)
C)
D)

Yazılı kaynakları çözerek ve bunlardan bilgi alarak.
Tarımla ve hayvancılıkla ilgili kalıntılardan anlayabiliriz.
Kesinlikle anlayamayız.
Bölgenin coğrafik özelliklerinden anlayabiliriz.
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14. Tarih öncesi devirler ile tarih devirleri birbirinden ayıran buluş nedir?
A) Konuşma

B)Ateş

C) Yazı

D) Avlanma

15. Tatlısu - Çiftlikdüzü ( Akanthou) bölgesinde yapılan kazılarda buranın Anadolu’yla bağlantılı olduğu
kabul edilmiştir. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
B)
C)
D)

Burada Kıbrıs’ta bulunmayan ve Anadolu’da varolan obsidien camının bulunması.
Dönemin gezginlerinin konuyla ilgili yazdıkları.
Kil tabletlerden elde edilen bilgiler.
Hepsi.

16. Cilalı taş devrinde mezarlar genellikle evlerin tabanlarında olurdu. Ve ölü yanında taştan yapılan
günlük hayatta kullanılan eşya ve kaplarıyla gömülürdü. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Böyle bir gelenek olduğundan
B) Eşyaları gömmenin uğur getireceğine inanmaları
C) Ölümden sonra hayata inanmaları
D) Ölünün her şeyini gömmeleri
17. Erken akeramik neolitik dönemde yapılan evlerin şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A)
B)
C)
D)

Kare yapılı ve ahşap mertekliydiler.
Kerpiçten yapılan dikdörtgen biçimi evler idi.
İki katlı taş evlerdi.
Temelleri taş ve kerpiçten ve dairemsiydiler.

18. Tarih öncesi dönemlerde Kalavasos – Tenta kazı yerinde bulunan mezarlardaki insanların en çok 30 –
36 yaşına kadar yaşadıkları ortaya çıkarılmıştır. Buradaki insanlarda yaygın olarak talasamia
hastalığına da rastlanmaktadır. Bilim adamları bu bilgiye nasıl ulaşmış olabilirler?
A)
B)
C)
D)

Bulunan yazılı kaynakların incelenmesi sonucu.
Mezarlardan çıkarılan kemiklerin incelenmesi sonucu.
Günümüze deyin ulaşan hikaye ve anlatımlardan.
Ölülerin yaşlarına bakılarak.

19. Aşağıdakilerden hangisi Kıbrıs’ta bulunan neolitik dönem yerleşim yerleri arasında sayılmaz?
A) Kalavasos – Tenta

B) Petra tou Limnidi

C) Kirokitia

D) Enkomi (Tuzla)

20. Aşağıdakilerden hangisi, Kıbrıs’ta Neolitik yerleşim yerlerinden Kirokitiya’yı diğerlerinden ayıran
belirgin bir özelliktir?
A)
B)
C)
D)

Evlerin dairesel şekilde yapılmış olması.
Evlerin kerpiç ve taştan yapılması.
Kirokitiya’nın yüksek duvarlarla çevrili olması.
Hayvancılık ve tarımla uğraşmaları.

Not: Soruların yanıtlarını “Optik Yanıt Formu” na doğru işaretlediğinizi kontrol ettikten sonra formu teslim ediniz.
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