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11. Deneme Diğer sayfaya geçiniz.
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1. Bu şiir parçasında, E seçeneğinde belirtildiği gibi bir ki-
şileştirmeden söz edilemez çünkü yoğurtçu, zaten bir 
insandır ve kişileştirme sanatının unsuru olamaz. 

Cevap: E

2. Sorudaki şiir parçasının dörtlük nazım birimiyle, 11’li 
hece ölçüsü ile yazılmış olması gibi özellikleri A seçe-
neğini doğrular. Şiirin dizelerini hece sayısı bakımından 
incelediğimizde 11 hecede eşitlendiğini görürüz, bu da 
B seçeneğini doğrular. Dizelerde “melil melil” ifadesinin 
birden çok kere yer alması C seçeneğini doğrular. Yine 
aynı ifadeler (melil melil) 2 ve 4. dizeler arasında redif 
oluşturduğu için E seçeneği doğrulanır. Ancak dizelerde 
cinaslı kafiye yoktur.

Cevap: D

3. Mehmet Akif Ersoy şiirlerinde aruz ölçüsü kullanmış bir 
şairdir. Bu bilgi ışığında öncüldeki dizelerde ahenk un-
suru olarak aruzun yer aldığı doğrudur. Dize sonlarında 
ses benzerlikleri incelendiğinde, “asker’’ kelimesi kök 
olduğundan redife ulaşılamayacağı; “e, r’’ seslerinin 
benzerliğinin tam kafiye oluşturduğu söylenebilir. Dize-
lerde iç kafiye yani dize ortasında alt dize ile örtüşen bir 
ses tekrarı yoktur. Örnek metin bir şiir parçası olduğu 
ve seci, düz yazıda aranması gereken bir ahenk unsuru 
olduğu için bu özellikler elenmelidir.

Cevap: B

4. Yazarın herhangi bir konuda düşüncelerini dile getirdiği, 
bilimsel söyleyişten uzak, samimi bir üsluba sahip yazı-
lar deneme türünün örneğidir.

Cevap: A

5. Kutadgu Bilig’de kahramanların her biri belirli bir değeri 
temsil eder. Küntogdı hükümdardır ve hukuku/adaleti 
temsil eder; Aytoldı vezirdir ve saadeti/devleti temsil 
eder; Ögdülmiş vezirdir ve aklı temsil eder; Odgurmış 
ise akibeti / kanaati temsil eder. Buna göre öncülde yer 
alan beyit akıl ve bilgiden söz ettiği için Ögdülmiş’i an-
latmaktadır.

Cevap: B

6. Meddah oyunlarında anlatıcılar hikayelerini çok zengin 
kaynaklara dayandırır. Meddahın hikaye dağarcığını 
Dede Korkut, Köroğlu gibi geleneksel Türk kaynakla-
rından gelen konular, İslam geleneğinden gelen dinsel 
konular, efsaneler oluşturur. Bu nedenle III. cümlede 
verilen bilgi yanlıştır. IV. cümlede verilen bilgi ise orta 
oyununa aittir.

Cevap: E

7. Parçada sözü edilen sanatçı Nabi, eseri Hayriyye’dir.

Cevap: A

8. Siyer, Hz. Muhammed’in hayatını anlatan yapıtlardır. 
Gazavatname ise ordunun akınlarını, savaşlarını, kah-
ramanlıklarını, zaferlerini anlatan düz yazı ya da şiir bi-
çimindeki edebi türdür. Bu nedenle I ve III. maddelerde 
açıklamalar yanlış eşleştirilmiştir.

Cevap: B

9. Öncülde tanıtılan, sultanü’ş-şuara unvanına sahip şair 
Baki’dir.

Cevap: A

10. Mantıku’t-Tayr bir mesnevidir ve sözlü edebiyat gelene-
ğinin ürünü değildir.

Cevap: C

11. Parçada sözü edilen sanatçı Muallim Naci’dir.

Cevap: B

12. Sorunun D seçeneğinde sözü edilen ve Kutadgu Bilig, 
Orhun Kitabeleri gibi eserleri Türkçeye çeviren Şemset-
tin Sami’dir.

Cevap: D

13. Tevfik Fikret, Doksan Beşe Doğru şiirini İttihat ve Te-
rakki’nin Meclis-i Mebûsan’ı kapatması üzerine kaleme 
almıştır. Oğlu Haluk’a ve onun nezdinde Türk gençliği-
ne yol göstermek için yazdığı eser Haluk’un Defteri’dir.

Cevap: E
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14. Hüseyin Rahmi Gürpınar, C seçeneğinde söylenenin 
aksine gözleme çok önem vermiştir. Romanlarının en 
önemli özelliği döneminin sosyal yaşamını, şehir kültü-
rünü en ince ayrıntısına kadar yansıtmasıdır.

Cevap: C

15. Ziya Gökalp, Genç Kalemler dergisinde yazdığı Turan 
şiiri ile Turancılık idealini ortaya koymuştur. Ancak daha 
sonraları bu idealini devam ettirmemiş, dış Türklerle 
arasına mesafe koyan bir anlayışa yönelmiş ve idealini 
Türkçülük olarak sınırlamıştır.

Cevap: D

16. Kemal Tahir’in parçada tanıtılan eseri, Osmanlı Dev-
leti’nin kuruluş sürecini anlattığı Devlet Ana romanıdır.

Cevap: C

17. Parçada Yedi Güzel Adam olarak tanınan şairler Cahit 
Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pak-
dil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay 
düşündürülmek istenmiştir. Ancak B seçeneğinde adı 
verilen Hüseyin Atlansoy bu topluluktan değildir.

Cevap: B

18. Parçada tanıtılan yazar Reşat Nuri Güntekin’dir.

Cevap: A

19. Parçada tanıtılan yazar Peyami Safa’dır.

Cevap: A

20. Parçada tanıtılan yazar Behçet Necatigil’dir.

Cevap: B

21. Parçada tanıtılan yazar Selim İleri’dir.

Cevap: D

22. Cahit Külebi, Cumhuriyet şiirinde kendine has bir şiir 
anlayışı ile yer edinmiş önemli bir şairdir. Şair, halkı an-
lattığı halka yakın bir şiir yazmıştır ancak şiiri toplumcu 
şiir anlayışı içinde değerlendirilemez. Şiirlerinde insan, 
yurt ve doğa sevgisini dile getirmiş, halkın yaşam güç-
lüklerine tanıklık etmiş; halk şiirinden, türkülerden de 
yararlanarak çağdaş bir şiir oluşturmuştur. Şiirlerinde 
sosyalist bireysellik arayışı, söylev üslubu da yoktur.

Cevap: A

23. Öncülde verilen dizeler Mehmet Akif Ersoy’a aittir. An-
cak soruyu çözmek için diğer seçeneklerde yer alan 
şairlerin şiir anlayışı ile şiirde dile getirilen anlayışı kar-
şılaştırmak yeterlidir. Şiirde hayalden, imgeden uzak; 
gerçeğe yaslanan bir bakıştan söz edilmektedir. Oysa 
A seçeneği dışındaki şairler şiirlerini imgeli bir anlatıma 
dayandırmışlardır.

Cevap: A

24. E seçeneğinde tanıtılan şair, İsmet Özel değil Tuğrul 
Tanyol’dur.

Cevap: E

25. Çin’e egemenlik kuran toplumların zamanla Çin kültü-
rünü benimsemesi Çin’de yüksek bir uygarlığın varlığını 
işaret etmektedir.

Cevap: A

26. Kavimler Göçünün sonuçlarından biri de Katolik kilise-
sinin ve onun öğretilerinin güç kazanmasıdır. Böylece 
Avrupa’da yüzlerce yıl sürecek Skolastik bir düşünce 
sistemi doğmuş, özgür düşünce ortamı sınırlandırılmış-
tır. Bu durum Kavimler Göçünün kültürel sonucu olarak 
değerlendirilmelidir.

Cevap: E

27. Haçlı seferleri Anadolu’da büyük tahribatlar yapmış, gü-
venlik bozulmuş, ekonomik faaliyetler durma noktasına 
gelmiştir. Ancak yeni Türkmen beyliklerinin kurulması 
Haçlı seferleriyle bağlantılı değildir. Beylikler fethedilen 
yer fetheden kişinin yönetimine bırakılması anlayışının 
bir sonucudur. 

Cevap: D

28. Mondros Mütarekesinin uygulanmasını sağlamak için 
batılı devletler azınlıkları kışkırtarak karışıklıklar çıkar-
mışlar, böylece Anadolu topraklarını işgal için haklı ge-
rekçeler oluşturmaya çalışmışlardır. Ayrıca 24. madde 
ile Anadolu’da bir Ermeni devleti kurdurup Osmanlı top-
raklarını parçalamayı hedeflemişlerdir.

Cevap: E

29. 1841 Londra Boğazlar sözleşmesi ile İngiltere Boğaz-
ları kapatarak Rusya’nın Akdeniz ve sıcak denizlere 
inmesini engellemiştir. Ancak bu sözleşme uluslararası 
bir konferansın sonucunda Osmanlı’ya kabul ettirilerek 
Osmanlı’nın egemenlik hakları zedelenmiştir. Boğazların 
stratejik önemi hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir.

Cevap: B
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30. Kuvayimilliye düzensiz ve her türlü ihtiyacı halk tarafın-
dan karşılanan askeri birliklerdir. Ancak zaman içinde 
istenen asıl amacı gerçekleştirmede yeterli olmayınca 
düzenli ordu sistemine geçilmiştir. Hareketin her aşa-
masında Kuvayimilliye halk tarafından gerekli desteği 
görmüştür.

Cevap: A

31. Almanya ve İtalya’nın Akdeniz bölgesinde yayılmacı 
politika izlemesi üzerine Türkiye Balkan Antantını im-
zalayarak batı sınırını, Sadabat Paktını imzalayarak 
güney sınırlarını güvence altına almıştır. Bu gelişmeler 
üzerine boğazlar sorununu gündeme getirerek Montrö 
Boğazlar Sözleşmesini imzalayıp boğazlar üzerinde 
egemenliğini sağlamıştır.

Cevap: E

32. Kabotaj bir ülkenin kıyıları boyunca, iskele ve limanları 
arasında gemi işletme işidir. Osmanlı’da XIX. yüzyıldan 
itibaren bu hak yabancılara verilmişti. 1926’da Kabotaj 
hakkının Türklere verilmesi ile yerli tüccarın desteklen-
mesi ve Kapitülasyonların etkisinin kaldırılması amaç-
lanmıştır. Yabancıların ticaretini engellemeye yönelik 
değildir.

Cevap: E

33. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, Türk 
Medeni Kanunu’nda yer almaz.

Cevap: B

34.  I. Varşova Paktı’nın dağılması

 II. Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’ne üye olması

 III. Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesi

Tüm öncüller SSCB’nin kurmuş olduğu Doğu Bloğu’nun 
dağıldığının göstergesidir.

Cevap: E

35. Büyükşehirlerde iş olanakları daha fazla olduğu için dı-
şarıdan daha fazla oranda göç alır. Bu nedenle büyük 
şehirlerde nüfus artışının temel nedeni iş olanaklarının 
fazla olmasına bağlı olarak göçlerin fazla olmasıdır.

 Cevap: C

36. Haritada gösterilen K noktasının bulunduğu bölge kıyı 
boyunca alçalıcı hava hareketlerinin etkili olduğu alan-
da yer aldığı için yağış miktarı çok azdır. L noktasının 
bulunduğu bölgede ise yaz musonları denizden geldiği 
için yazları bol yağışlı geçmesini sağlar.

 Cevap: B

37. I. Hava kütlesi bağıl nemi %20, II. hava kütlesinin %25, 
III. hava kütlesinin bağıl nemi %100, IV. hava kütlesi-
nen bağıl nemi %50’dir. Maksimum nemi en fazla olan 
IV. hava kütlesinin sıcaklığı en fazladır. Çünkü sıcaklık 
arttıkça havanın nem taşıma kapasitesi artar.

II. hava kütlesinin bağıl nemi %25 olduğu için nem açı-
ğa %75’tir. III. hava kütlesinin içinde taşıyabileceği ka-
dar nem bulunduğu için III. hava kütlesi neme doymuş-
tur. En soğuk olan hava kütlesi I. hava kütlesi iken en 
sıcak olan hava kütlesi IV. hava kütlesidir. Bağıl nemi en 
yüksek olan hava kütlesi IV. hava kütlesi (%50) değil, 
III. hava kütlesidir. (%100)

 Cevap: A

38. A. I. bölgenin kuzey ve güney uç noktalarının enlem de-
recesi aynı olduğu için çizgisel hızlarıda aynıdır.

B. Yerçekimi kuvveti Dünya’nın Geoid şeklinden 
dolayı Ekvatordan kutuplara doğru artar. III. bölge 
(50° – 70°K) kutuplara en yakın olduğu için yerçekimi 
en fazla olan bölgedir.

C. I. bölgenin doğusu ile batısı arasında 20 meridyen, 
II. bölgede 10 meridyen, III. bölgede 50 meridyen, IV. 
bölgede 45 meridyen bulunur. Bu nedenle doğusu ile 
batısı arasında en fazla yerel saat farkı olan III. bölge 
iken en az yerel saat farkı olan II. bölgedir.

D. Bölgeler içinde en fazla enlem farkı olan II. bölge 
olduğu için iklim çeşitliliği en fazla olan bölge de II. böl-
gedir. 

E. IV. bölge III. bölgeye göre Ekvatora daha yakın oldu-
ğu için Güneş ışınlarını daha büyük açılar ile alır.

 Cevap: C

39. Heyelan ve kütle hareketlerinin oluşumundaki iklimsel 
etkiler, yağışın fazla olması ve kar erimeleri ile toprağın 
su ile doygun hale gelmesidir. Türkiye’de heyelan olay-
larının %65 gibi yüksek oranla ilkbaharda gerçekleşme-
si kar erimelerinin ilkbaharda artması ile ilgilidir.

 Cevap: D

40. Çin medeniyetinin kurulduğu bölgede yer alan V nu-
maralı nokta Gökırmak ve Sarıırmak gibi akarsuların 
suladığı tarım alanlarında yer alır. Bu bölgede yerleş-
meler hayvancılığa bağlı olarak değil tarıma bağlı ola-
rak kurulmuştur.

 Cevap: E
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1.  I.  Orhun Yazıtları ile ilgili olarak,

 II. Danimarkalı Wilhelm Thomsen tarafından okunmuş-
tur.

 III. Günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde bulun-
maktadır 

bilgileri doğrudur. Ancak Orhun Yazıtları, Asya Hun 
Devleti Döneminde değil; II. Kök Türkler Döneminde 
yazılmıştır.

Cevap: D

2. Büyük Selçuklu Devleti askerî ve idari görevlilere veri-
len iktaları aynı kişilerde sürekli tutmayıp belirli süreler-
le yer değiştirmelerinin sebebi;

 I. ülkede feodal güçlerin ortaya çıkmasını önlemek,

 II.  ikta sahiplerinin halka baskı yapmasını engellemekti.

Cevap: D

3. Nizamiye Medreseleri ve Celâli Takvimi Büyük Selçuklu 
Dönemi ile ilgilidir, ancak Beyt’ül Hikme, Abbasiler Dö-
nemi ile ilgilidir.

Cevap: C

4. Osmanlı Devleti XV. ve XVI. yüzyıllarda Kapıkulu Ocak-
larının asker ihtiyacını karşılamak amacıyla devşirme 
sistemini Balkanlar’da gerçekleştirmiştir.

Cevap: A

5. Osmanlı askerî teşkilatında yer alan Humbaracılar, top 
dökme ve topları kullanmaktan sorumlu olmayıp, el 
bombası yapımından sorumludurlar.

Cevap: E

6. Nişancı, Osmanlı ilmiye sınıfı içerisinde olmayıp, kale-
miye sınıfı içerisinde yer almaktadır.

Cevap: C

7. Sıbyan mektebi; Köy ve mahallelerde genelde cami 
yanında halkın katkılarıyla kurulur ve dört ve altı yaş 
arasında kız ve erkek çocuklara eğitim verirdi.

Cevap: B

8. Öncülde özellikleri verilen Osmanlı bilim insanı Sabun-
cuoğlu Şerafettin’dir.

Cevap: A

9. Verilen öncüllerin tamamı, Türkiye Cumhuriyeti dünya 
barışına katkıda bulunmak için yapmış olduğu faaliyet-
lerdir.

Cevap: E

10. 1961 Anayasası ve 1982 Anayasası, askerî darbeler 
sonucunda oluşturulmuştur.

Cevap: C

11. Verilen öncüllerin tamamı, Türkiye’nin 1974’te Kıbrıs 
Barış Harekâtı’nı düzenlemesinde etkili olmuştur.

Cevap: E

12. Dünya’nın küresel şekline bağlı olarak meridyenler 
arasındaki mesafe Ekvatordan kutuplara doğru azalır. 
Mesafe ile birlikte çizgisel dönüş hızıda azaldığı için 
meridyenler arasındaki zaman farkı değişmez.

 Cevap: B

13. Bir akarsuyun ulaşımda kullanılabilmesi için rejiminin 
düzenli olması ve yatak eğiminin az olması gerekir.

 Cevap: B

AYT DENEME 1
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14. Fırtına ve kasırgalar tropikal kuşakta okyanuslar çev-
resinde ısınan nemli hava kütlesinin hızla yükselmesi 
sonucunda oluşur. Fırtına ve kasırgalar kutba yakın böl-
gelerde pek görülmez.

 Cevap: C

15. Bir bölgede karstik yerşekillerinin oluşabilmesi için ko-
lay eriyebilen kayaçların (kalker, jips, kaya tuzu) kalın 
bir tabaka oluşturması ayrıca bu kayaçların yeraltı ve 
yer üstü suları tarafından eritilmesi gerekir. Akdeniz 
Bölgesi’nde kalkerli araziler geniş yer kapladığı için 
karstik şekiller yaygındır.

Cevap: E

16. İzmit, İskenderun, Mersin ve Samsun limanları ham 
madde, sanayi ürünleri taşımacılığı ve ticaret amacıyla 
kullanılır. Bodrum Limanı ise turizm amaçlı kullanılmak-
tadır.

 Cevap: A

17. Dağların kıyıya paralel uzandığı alanlarda; falez  
oluşumu fazla, yağış miktarı daha fazla, limanların 
beslenme alanı dar ve boyuna kıyılar oluşur. Dağların 
uzanış doğrultusu kıyıların kuş uçuşu uzunluğunu be-
lirlemez.

 Cevap: B

18. Kırsal kesimlerden kentlere olan göçlerin en önemli 
nedeni ekonomiktir. Tarım alanlarının parçalanması, 
tarımda makine kullanımının artması, hızlı nüfus artışı 
ve şehirlerin sunduğu hizmetlerden faydalanma isteği 
kırsal kesimdeki göçlerin temel nedenleridir. Kırsal ke-
simde ulaşımın yetersiz olmasının göçler üzerinde etki-
si diğer seçeneklere göre daha azdır.

 Cevap: E

19. Engebenin az olduğu ve düzlüklerin geniş yer kapladığı 
yörelerde tarımda makine kullanımı fazladır.

 Cevap: E

20. Tarımın başlaması ve yerleşik hayatın başlamasından 
önce insanlar avcılık, toplayıcılık ve taşlarla alet yap-
maktaydı. Tarımın başlaması ile birlikte birçok farklı 
meslek ortaya çıktığı için toplumsal iş bölümü ortaya 
çıkmıştır.

 Cevap: A

21. Ekvator’dan kutuplara doğru ve yükselti arttıkça sıcak-
lık ortalamaları düştüğü için bitki türleri de değişir.

 Cevap: C

22. Atmosferde sera gazlarının artması fosil yakıt kullanı-
mının sonucudur.

 Cevap: B

23. Gönül gözü ifadesi sezgiye karşılık gelir.

Cevap: B

24. Demokritos mekanik materyalizm akımının temsilcile-
rindendir. Buna göre evrende mekanik kanunlar ve bu 
kanunlara bağlı zorunluluklar vardır. Bu durum kendini 
atom hareketlerinde gösterir.

Cevap: A

25. Ölçüm yapmak pozitif ispat yapmaktır. Doğadan fayda-
lanmak onu kontrol altına almakla mümkündür. Bu da 
bilginin pratiğe uygulanmasını gerekli kılar.

Cevap: E

26. Balık yağı → Koşulsuz uyarıcı

Kola → Koşullu uyarıcı

Kola istememeye başlama koşullu tepkidir.

Cevap: D

27. İşlem öncesi dönemde (2 - 7 yaş) mantıksal düşünme 
gelişmediği için algılanan nesnelerin şekillerindeki deği-
şiklikler doğru yorumlanamamaktır.

Cevap: B

28. Fiziksel engellenme, bireyin kendinden ya da bir başka-
sından kaynaklanmayan, dış koşullardan kaynaklanan 
nedenlerle hedefine ulaşamamasıdır.

Cevap: C



61. Deneme

H
ar

f E
ği

tim
 Y

ay
ın

cı
lığ

ı

29. Grup üyeleri arasında samimi, karşılıksızlık ilkesine da-
yalı ve duygu yüklü ilişkilerin olması o grubun birincil 
grup olduğunu, (I) dayanışma içinde olduklarını (II) gös-
terir. Temel insan gereksinimlerini sağlaması toplumun 
en temel birimi olduğunu ifade eder. (II)

Cevap: E

30. Parçada bahsi geçen kişinin tezgâhtar, sendika üyesi, 
eş olma gibi bir çok statüsü vardır(A). O statülere göre 
davranır(B). Sendika üyeliğini kimi sever kimi sevmez 
çünkü statülere verilen değerler değişkendir. (C) Statü-
lerin kimi kazanılır (tezgahtarlık) kimi doğuştan getirilir 
(erkek olma)(D).

Cevap: E

31. Toplumsal çözülme parçada sözü edilen durumların ya-
şanmasıyla ortaya çıkan dayanışmanın zayıflayıp bağ-
ların kopması sürecidir.

Cevap: C

32. a) ∼ (p ∨ ∼ p) önermesinde p’nin D (Doğru) değer aldığı-
nı düşünelim:

    ∼ (D ∨ ∼ D) ≡ ∼ (D ∨ Y) ≡ ∼ D ≡ Y

 b) ∼ (p ∨ ∼ p) önermesinde p’nin Y(Yanlış) değer aldığı-
nı düşünelim:

   ∼ (Y ∨ ∼ Y) ≡ ∼ (Y ∨ D) ≡ ∼ D ≡ Y

 c) (p ⇔ ∼ p) önermesinde p : D değer alırsa

   D ⇔ ∼ D ≡ D ⇔ Y ≡ Y

 d) (p ⇔ ∼ p) önermesinde p : Y değer alırsa

      Y ⇔ ∼ Y ≡ Y ⇔ D ≡ Y

Yani I. ve III. önermelerde p doğru değer alsa da yanlış 
değer alsa da sonuç yanlış (Y) olmaktadır. Ancak ikinci 
önermede (p ⇒ ∼ q) iki farklı önerme vardır ve sonuç 
doğru da olabilir yanlış da.

Cevap: C

33. Çözümleyici çizelge kurallarına göre tutarlılık denetle-
nirken önermenin kendisi alınır, kurallar uygulanır ve 
yollardan en az biri açık ise önermenin tutarlı olduğu 
sonucuna ulaşılır. Eğer önermenin değili alınsaydı ge-
çerliliğin denetlendiği görülürdü.

Cevap: A

34. Yüklemler mantığı önermelerin niceliklerini yani tümel 
mi (∀ x) tikel mi ( ∃x) olduklarını gösterir. Bu da önerme-
nin iç yapısı hakkında daha fazla bilgi vermektir. p, Sa, 
∀xSx türü gösterimlerin hepsi sembolleştirmedir.

Cevap: E

35. “İman edip salih ameller işleyenlere gelince halkın en 
hayırlısı onlardır. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, on-
lar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır.” ayeti iman ve salih 
amel konularını işlediği için Yüce Allah’ın varlığına ve 
birliğine işaret eden bir ayet olarak gösterilemez.

Cevap: E

36. Verilen cümlelerden hangisinin insanın Allah ile olan 
iletişimini açıklayan bir cümle olarak gösterilemeyece-
ği sorulmaktadır. A seçeneğindeki “Dinin inanç esasları 
ortak yönleri oluştururken, ibadetlerin yapılış biçimlerin-
de farklılıklar görülebilmektedir.” Cümlesinde ibadetler-
deki yapılış farklılıklarına dikkat çekilmiştir.

Cevap: A

37. Paragrafta ele alınan konu, parçada geçen Allah’ın 
kendisini işittiğinin bilincinde olması veya insan onun-
la dileklerini aracısız olarak Allah’a iletmesi ve ondan 
yardım istemesi gibi ifadelerden kolayca anlaşılacağı 
üzere “Dua” konusudur.

Cevap: A

38. Tanımlamaların hangisinin yanlış eşleştirilmiş olduğu 
sorulmaktadır. “Varlığının başlangıcı yoktur; başlangıç 
itibariyle sonsuzdur, ezelîdir.” tanımı “Kudret” değil “Kı-
dem” sıfatının tanımıdır.

Cevap: B

39. “... Yoluna gücü yetenlerin o evi ziyaret etmesi, Allah’ın 
insanlar üzerinde bir hakkıdır.” meali ile verilen bu ayet, 
zekât ibadeti ile ilgili değil Hac ibadeti ile ilgilidir.

Cevap: D

40. Çevirmenlerin ihtiras ve iktidar kaygısı taşımaları, 
Kur’an meallerindeki farklılıkların sebepleri arasında 
gösterilemez.

Cevap: B


