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15. Deneme Diğer sayfaya geçiniz.
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1. Pir Sultan Abdal’ın en güzel örneklerini verdiği, öncülde 
tanıtılan ve örneklenen nazım türü “nefes”tir 

Cevap: B

2. A seçeneği;

….bakın a

….ancak b

….uzak b

…..yakın  a sarmal uyak oluşturmuştur.

B seçeneği; 

Parçada ilk ve son dizeler arasında “akın” seslerine da-
yalı zengin kafiye vardır.

C seçeneği;

Şiirde redif yoktur.

D seçeneği;

Son iki mısrada kelime tekrarları ile ahenk sağlanmıştır.

E seçeneği;

“Uzak” ve “yakın” ile tezat sanatı yapılmıştır.

 Cevap: C

3. Irmağa binen balık, güneş sırtında taşıyan dağ gibi ifa-
deler akla aykırı olduğundan mübalağa,

Binmek ve taşımak bilinçli yapılan bir şeydir ve balığın 
ırmağa binmesi, dağın güneşi taşıması insanın bir özel-
liğinin doğaya aktarılmasıdır; kişileştirme,

Balığın ırmağa binmesi ifadelerinde balık insana ben-
zetilmiştir, insana yani kendisine benzetilene yer veril-
memiş kapalı istiare,

Hayrete düşmek ve umursamamak tezat sanatı oluş-
turmuştur.

Cevap: E

4. Parçada tanıtılan Şairname adlı eserin sahibi Aşık 
Ömer’dir. 

Cevap: B

5. Öncülde verilen şiirin sahibi ve XIII. yüzyıl hümanist şa-
iri Mevlana’dır.

Mesnevi, Mecalis-i Seba, Mektubat, Fih-i Ma-fih; Mev-
lana’nın Vesiletü’n Necat, Süleyman Çelebi’nin eseridir.

 Cevap: A

6. XIV. yüzyılda Türkçe yazmaya önem vermiş ve Türkçe 
şiir söylemiş şairler Gülşehri ve Aşık Paşa’dır. 

Cevap: A

7. Karagöz Hayali adı verilen kişi tarafından oynatılır ve 
seslendirilir; orta oyununda ise birçok oyuncu oynar. 

Cevap: E

8. Taç beyit, şairin adının geçtiği bölümdür. Şiirde şair adı 
olmadığı için taç beyit yoktur.

Cevap: A

9. Tevfik Fikret, Haluk’un Defteri; Mehmet Akif Ersoy da 
Asım adlı eserde oğulları üzerinden Türk gençlerine 
nasihat vermiştir.

Cevap: C

10. Şiirde metafizik konulara eğilmiş, üstat lakaplı şairimi-
zi Abdülhak Hamit’tir. Eski ve yeni şiirin sentezcisi ve 
aruzu Türkçeye başarı ile uygulamış sanatçımız da Mu-
allim Naci’dir. 

Cevap: E

11. Öykücülüğü meslek edinmiş ve sadece öykü yazmış, 
konularını çocukluk anılarından, kahramanlık öyküle-
rinden, Anadolu efsanelerinden seçmiş ve Maupas-
sant’tan etkilenip olay hikayesi yazan sanatçımız Ömer 
Seyfettin’dir. 

Cevap: B

12. Şiirde kışın, baharın gelmesiyle ortaya çıkan doğa gü-
zelliklerin üstünü örtüşü üzerinde durarak Cenap Şaha-
bettin, hayal-hakikat temasını işlemiştir. Bu şiirde bahar 
umudu, güzel günleri, kar ve kış ise yaşanan olumsuz 
durumu, gerçeği karşılar. Seçeneklerdeki romanlar için-
de bu temayı işleyen Mai ve Siyah’tır. Romanın baş-
kahramanı Ahmet Cemil’in mai, umut dolu bir gecede 
başlayan hikâyesi siyah karamsar bir gecede gerçekle 
yüzleşmesi ile son bulur.

Cevap: C

13. Memleketimden İnsan Manzaraları eserinin yazarı Na-
zım Hikmet’tir.

Cevap: D
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14. Gül Yordamı, Kavganın Yüreği, Bir Ölü Yaz adlı eserler 
Refik Durbaş’a değil Kemal Özer’e aittir. 

Cevap: C

15. Millî şair unvanlı, Türkçe Şiirler’in yazarı Mehmet Emin 
Yurdakul’dur.

Cevap: A

16. Öncülde verilen roman parçası Ayşe, İhsan, Peyami’nin 
başkahramanı oldukları Ateşten Gömlek romanına aittir.

Cevap: D

17. Öncülde tanıtılan Türkçülük akımı çevresinde gelişen 
edebi dönemimiz Millî edebiyattır. 

Cevap: B

18. Bekir Sıtkı Erdoğan Hisar grubuna katılmış ve millî de-
ğerleri öne çıkaran şiirler kaleme almıştır. Toplumcu ba-
kış açısıyla şiir yazmamıştır.

 Cevap: E

19. Oktay Rifat, halkın yaşamından kopmuş İkinci Yeni şi-
irine karşı çıkmış ve şiirde konuya önem veren Garip 
şiirini savunmuştur.

Cevap: A

20. Üç Şehitler Destanı, Nazım Hikmet’e değil Fazıl Hüsnü 
Dağlarca’ya aittir.

Cevap: C

21. Celladıma Gülümserken Çektirdiğim Son Resmin Arka-
sındaki Satırlar”, “Erbain / Kırk Yılın Şiirleri”, “Bir Yusuf 
Masalı” eserlerini kaleme alan şairimiz İsmet Özel’dir.

Cevap: A

22. Hayri İrdal’ın başkahramanı olduğu roman, Saatleri 
Ayarlama Enstitüsü’dür. 

Cevap: A

23. Başkahramanı C. olan Aylak Adam romanının yazarı 
Yusuf Atılgan’dır. 

Cevap: B

24. Selim Işık’ın başkahramanı olduğu 1970 TRT Roman 
Ödülü’nü alan Oğuz Atay’a ait eser Tutunamayanlar’dır.

Cevap: D

25. Büyük Hun Devleti, konar - göçer bir yaşam sürdürdü-
ğünden yazılı belgeler ve tapınak kalıntıları gibi mater-
yallere rastlanması söz konusu olamaz.

Cevap: D

26. Abbasiler Dönemi’nde Türkler etkin bir konuma gelmiş. 
Ancak Türk-İslam dünyasının lideri hâline Osmanlılar 
Dönemi’nde (Yavuz Dönemi) gelmişlerdir.

Cevap: B

27. 19. yüzyılda yapılan ıslahatların amacı genelde devletin 
dağılmasını önlemeye yönelikti. Fetih hareketlerine ye-
niden canlılık kazandırmak söz konusu değildir.

Cevap: C

28. Misakımilli kararları Osmanlı Mebusan Meclisi tarafın-
dan 1920’de kabul edilmiştir. Bu nedenle Amasya Ge-
nelgesi’nin yayınlanmasında Misakımilli’nin bir rolün-
den söz edilemez. 

Cevap: A

29. Verilen bilgilerden hareketle Ermenistan’ın toprak bü-
tünlüğünün korunmasına yönelik yargıya ulaşılamaz.

Cevap: E

30. Erkan-ı Harbiye Umum Vekaleti’nin kaldırılması ordu-
nun siyasetten arındırılmasına yönelik bir uygulamadır. 
Ulusal kimliği güçlendirme ile bir ilgisi yoktur.

Cevap: D

31. Verilen öncüllerin tamamında laik anlayışın yerleştiril-
mesi ile ilgili uygulamalar yapılmıştır. Örneğin;

Siyasi: Halifeliğin kaldırılması, 

Hukuk: Medeni Kanun’un kabulü, 

Eğitim: Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü

Cevap: E

32. Mustafa Kemal, bu sözüyle ülke bütünlüğünü koruma 
ve bağımsızlığı ilke edinmeyi amaçlamıştır.

Cevap: B
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33. Kıbrıs adasındaki toplumlar arasındaki çatışmanın baş-
langıcı olarak kabul edilen olay Kanlı Noel’dir. 24 Aralık 
1963’de yaşanan Rum baskınları sonucu 374 kadar 
Türk katledilmiş, bunun üzerine Türkiye garantörlük 
haklarını tek başına kullanma kararı almıştır. 

 Cevap: A

34. 7 Şubat 1992 tarihinde imzalanan ve Kasım 1993’te 
yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması ile Avrupa Eko-
nomik Topluluğu, Avrupa Birliği adını almıştır. 

Cevap: C

35. Tundra çalı topluluğu değil ot topluluğudur.

Frigana (Garig) ot topluluğu değil çalı topluluğudur. 

Bu nedenle Tundra (3) ile Frigana’nın (5) yerinin değiş-
mesi gerekir. 

 Cevap: E

36. Ekvatorda sürekli 12 saat gündüz 12 saat gece yaşanır. 
Bu nedenle Ekvatora yakınlıklarına göre M kenti daha 
yakın (13 saat gündüz), ikinci sırada K kenti (16 saat 
gündüz), en uzak olan L kentidir (7 saat gündüz). 21 
Aralık’ta Güney Yarımküre’de gündüz süresi 12 saatten 
uzundur. Bu nedenle K ve M kentleri Güney Yarımkü-
re’de iken L kenti Kuzey Yarımkürede’dir.

 Cevap: D

37. Grafiğe bakıldığında gelişmiş ülkelerin nüfus artış oran-
ları ile gelişmekte olan ülkelerin nüfus artış oranları ara-
sındaki farkın en fazla olduğu dönemin 1965 yılı olduğu 
görülür.

 Cevap: E

38.   – Dünya’nın en önemli finans merkezi: New York’dur.

 – Akdeniz’in en büyük liman kenti: Marsilya’dır.

 – Shen Nehri üzerinde kurulmuş, Dünya’nın moda 
merkizi: Paris’tir.

 – Avrupa’nın en büyük sanayi bölgelerinden olan 
Ruhr Bölgesi’nde ki şehir: Essen

Soru kökünde Roma ile ilgili bilgi verilmemiştir.

 Cevap: D

39. Orta kuşak ülkelerinde tarım ürünü çeşitliliğinin fazla ol-
ması doğal koşullarla ilgilidir (iklim çeşitliliği).

 Cevap: ?

40. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi, Amasya, Çorum, 
Tokat ve Samsun illerini kapsar.

 Cevap: E



45. Deneme Diğer sayfaya geçiniz.
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1. Kök-Türkler göçebe hayvancılığa dayalı bir yaşam sür-
dürdükleri için tarım ürünlerinin ağırlıklı olarak satıldığı 
bir ticarete sahip olamazlar. 

Cevap: D

2. Türkiye Selçukluları Anadolu’nun coğrafi konumun-
dan dolayı ticaret alanında gelişmişlerdir. Bu amaçla 
Kervansaraylar yapmışlar, çeşitli devletlere imtiyazlar 
vererek ticareti canlı tutmuşlar, ticarette ilk kez sigorta 
uygulaması getirmişlerdir. 

Cevap: E

3. Kadı Osmanlı ulema sınıfı içinde yargı işleriyle uğra-
şan görevlidir. Seçeneklerde verilen diğer görevliler 
ise ekonomik işlerle uğraşan kalemiye sınıfı mensubu 
kişilerdir. 

Cevap: B

4. Osmanlı devleti milliyetçilik karşısında imparatorluğun 
toprak bütünlüğünü korumak için bütün tebaayı eşit sa-
yan Osmanlıcılık düşüncesini benimsemiştir. Ancak ar-
tan Milliyetçilik olayları bu düşüncenin başarılı olmasını 
engellemiştir. 

Cevap: B 

5. Osmanlı devleti Kapıkulu Ocaklarının devlete bağlılıkla-
rını devam ettirmek için her padişah değişiminde Cülus 
bahşişi dağıtmıştır. Ancak 17. yüzyılda Osmanlı’da sık 
sık taht değişikliğinin olması Cülus uygulamasının hazi-
neye büyük bir yük getirmesine yol açmıştır. 

Cevap: A 

6. Osmanlı’da, dini cemaatler kendi içlerinde hukuksal bir 
takım işlerde serbestlik kazanmışlardır. Ancak Lozan 
Antlaşmasında bütün her kesin Türk vatandaşı olarak 
kanun önünde eşitliği kabul edilmiştir. Medeni Kanun 
patrikhane ve konsoloslukların hukuksal yetkilerini kal-
dırarak, azınlık sorunu gerekçesi ile Türkiye’nin içişleri-
ne karışılmasını önlemiştir. 

Cevap: C

7. Kapitülasyonlar Lozan Barış Antlaşmasında kaldırıldığı 
için Cumhuriyet dönemi ekonomik sıkıntıları ve Türki-
ye’nin devletçi ekonomiye geçmesinde bir etkiye sahip 
değildir. 

Cevap: D

8. Yaklaşan II. Dünya savaşı koşullarında Almaların Fran-
sızları tehdit etmesi üzerine Fransa Ortadoğu’daki sö-
mürgelerinden çekilmek zorunda kalmıştır. Bu durum 
üzerine Türkiye Hatay sorununu gündeme getirerek 
çözümünü sağlamıştır. 

Cevap: E

9. ABD Sovyet Rusya ve Komünizm’in Ortadoğu’da yayıl-
masını engellemek amacıyla bu bölgeye yönelik askeri 
ve ekonomik destek kararları almıştır. Böylece Ortado-
ğu toplumlarını kendi yanına çekmeye çalışmıştır. 

Cevap: C

10. Soğuk Savaş dönemi içinde süper güçler arasında bir 
yumuşama dönemi yaşanmıştır. Çünkü nükleer silah-
lanma endişe verici boyutlara gelmiştir. Varşova Pak-
tı’nın dağılması 1991’de sosyalist rejimlerim çökmesin-
den sonra olmuştur. 

Cevap: D

11. II. Dünya Savaşı öncesinde Almanya ve İtalya’nın Ak-
deniz havzasında yayılmacı bir politika izlemesi Tür-
kiye’nin dış politikasını yakından ilgilendirmiştir. Bu 
gelişmeler üzerine Atatürk, İslam ülkeleriyle Sadabat 
Paktı’nı, Balkan ülkeleriyle de Balkan Antantı’nı kura-
rak İtalya ve Almanya’nın yayılmacılığına karşı önlem 
almıştır. 

Cevap: C

AYT DENEME 5
SOSYAL BİLİMLER 2 TESTİ ÇÖZÜMLERİ
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12. Deprem, tsunami, heyelan ve volkanizma jeolojik - jeo-
morfolojik (yer kökenli) iken, Tropikal siklonlar meteorolo-
jik (atmosfer) kökenlidir. 

 Cevap: D

13. Ankara’nın yer aldığı İç Anadolu Bölgesi’nde ormanlar 
çok az olduğu için, Ankara’ya kurulan mobilya sanayisi 
ham madde kaynaklarının uzağında yer alır.

 Cevap: D

14. Nüfus miktarının fazla olduğu, büyük tüketim merkez-
lerinin sayısının fazla olduğu ve düzlüklerin geniş yer 
kapladığı Marmara Bölgesinde besi ve ahır hayvancı-
lığı daha yaygındır.

 Cevap: A

15. Gelişmiş ülkelerin ihracatında ham madde kaynakları 
ve işlenmemiş ürünler azdır. Gelişmiş ülkelerin ihracat 
gelirlerinin yüksek olmasının en önemli nedeni sanayi 
ürünler ve işlenmiş ürünler satmasıdır. Bu nedenle ge-
lişmiş ülkelerin ihracatında otomotivin payı diğer seçe-
neklerdeki ürünlere göre daha fazladır.

 Cevap: E

16. Ozon seyrelmesi, sera gazı salınımı, karbon salını-
mı ve kükürtdioksit salınımı sanayi faaliyetleri ve fosil  
yakıt tüketimi sonucunda gerçekleşir. Radyoaktif kirlilik 
ise nükleer santrallerde meydana gelen sızıntılar sonu-
cunda oluşur.

 Cevap: A

17. İstanbul ve Kocaeli’de araç sayısının fazla olması ve 
denizden gelen nem ile egzoz gazlarının birleşmesi 
sonucunda Los Angeles tipi hava kirliliği daha fazla ya-
şanır.

 Cevap: B

18. Sert karasal iklim bölgelerinde çayır bitki örtüsünün al-
tında oluşan humus oranı en fazla olan topraklara “çer-
nezyom” denir.

 Cevap: C

19. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın kurucu üyesi 
olmasın karşın Karadenize kıyısı olmayan ülkeler Er-
menistan ve Arnavutluk’tur.

 Cevap: E

20. Dünya’nın küresel şekline bağlı olarak meridyenler 
arasındaki mesafe Ekvatordan kutuplara doğru azalır. 
Bu nedenle izdüşüm alanı en dar olan bölge Ekvatora 
daha uzak olan I numaralı bölgedir. Daha küçük bir alan 
aynı kağıda çizildiğinde kullanılan küçültme oranı daha 
azdır. V numaralı bölgenin izdüşüm alanı daha geniştir. 
Geniş bir alan aynı kağıda çizildiğinde kullanılan küçült-
me oranı daha fazladır. Ölçek paydasındaki sayı büyü-
dükçe ölçek değer küçülür.

 Cevap: E

21. Daha önceki jeolojik devirlerde tatlı su gölü olan bir gö-
lün epirojenik hareketlere bağlı olarak deniz istilasına 
uğraması ve canlıların büyük bir kısmının ölmesi beşeri 
nedenlerle açıklanamaz.

 Cevap: B

22. İş gücü üretimi etkileyen beşeri faktördür.

 Cevap: A

23. Sensüalizm duyumculuk demektir. Doğru bilginin beş 
duyu organıyla elde edilebileceğini savunur.

Cevap: D
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24. Felsefenin sıfırdan başlamamasının nedeni birikimli 
olmasıdır (I). Biricik olması ve çağdan çağ değişmesi 
öznel ve dinamik olduğunu gösterir (II). Dünyayı ince-
lemesi, dünya görüşü oluşturması düşünsel olduğunu 
gösterir (III). 

Cevap: E

25. Verilen parça Aristotales’in “altın orta” görüşüne uygun-
dur. Ahlak ölçülülüğü gerektirir. Bu da evrensel değerle-
rin olduğunu gösterir. Erdemin mutluluk için araç olma-
sı, nihai hedefin mutluluk olduğuna işaret eder.

Cevap: E

26. Projektif testlerde cevap kısıtlılığı yoktur. (II) Şekil ve 
hikayeler üzerinde ölçüm yapılır. (I) Böylece kişiliğini 
saklayanların da özellikleri saptanmaya çalışılır. (III)

Cevap: E

27. Negatif ya da pozitif transfer öğrenme yönteminden 
kaynaklanmaz. Kişinin geçmiş öğrenmeleriyle ilgilidir.

Cevap: E

28. Gelişim psikolojisi döllenmeden ölüme kadarki yaşa 
bağlı olarak gerçekleşen davranış değişikliklerini ince-
lerken sosyal psikoloji bireyin grup içindeki davranışla-
rını, reklam, moda, propaganda, uyum gibi kavramları 
ele alır.

Cevap: D

29. Aile, eğitim, siyaset, ekonomi ve din birer toplumsal ku-
rumdur ancak işlevleri aynı değildir. (II) Toplumsal dav-
ranışı korumasının yanı sıra yeniliklere dirençli olabilir-
ler. (I) Ancak bazı toplumsal davranışlar çağın gerisinde 
kaldığı için değiştirilmesi daha sağlıklı olabilir.

Cevap: C

30. Parçada sosyolojinin grup, kurum ve tüm sosyal sü-
reçleri ele aldığı belirtilmiştir. (I) Hem teorik (kuramsal) 
hem de uygulama (pratik) karşılığı vardır. (III) Ancak 
ana konusu gruplar değildir.

Cevap: C

31. Otomasyon ve bilgisayarlaşma (teknoloji) hizmet en-
düstrisini yükseltmiş ve tüketici toplumu geliştirmiştir. 
(toplumsal değişim)

Cevap: A

32. 1. p ⇔ q ∧ r
2. p ⇔ q
3.     r (1)

2
4. p

q
∼ p
∼ q

D seçeneğindeki son basamak  
yanlış verilmiştir. (Yandaki gibi 
olmalıydı)

Cevap: D

33. ∃x(x bir bitkidir) açık önermesi tikel bir önermedir ve 
Y(yanlış) değer alabilmesi için verilen evrendeki hiçbir 
elemanca gerçeklenmemesi gerekir. Canlı, saksı ve var-
lık kelimelerinin hiçbiri çiçek değildir.

Cevap: C

34. 1. öncül tikel olumlu, 2.öncül tümel olumlu önermedir. 
Sonuç da tikel olmalıdır. Çünkü geçerli bir kıyasta so-
nuç önermesi zayıf olana (tikel ya da olumsuz) bağlanır 
iki zayıftan sonuç çıkmaz.

Cevap: C

35. Ayette “göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir” deni-
lerek evrendeki düzenin bozulması anlamına gelen ahiret 
hayatının kıyamet aşamasından bahsedilmektedir.

Cevap: B
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36. Yâsîn suresinde geçen ayette “Çürümüş kemikleri kim 
diriltecek? De ki: Onları ilk defa yaratan diriltecek” ifa-
desiyle Yüce Allah’ın insanlara verdiği mesaj, insanları 
ahiretin varlığına ikna etmektir.

Cevap: C

37. Paragrafta geçen cem, cemevi, Muharrem ayı ve Ker-
bela gibi kavramlardan rahatça anlaşılacağı üzere 
paragrafa konu olan ekol, bir tasavvufi ekol olan Alevi-
lik-Bektaşilik’tir.

Cevap: B

38. Eğitici bir soru olan ve soruda Peygamberimizin farz ve 
vacip dışında söylediği genel kural niteliğindeki söz ve 
davranışları ve yapılmasını uygun gördüğü işlere veri-
len ad olan sünnet ile ilgili bilgilerin hepsi doğrudur.

Cevap: E

39. Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Sünen-i Ebu Davud, 
Sünen-i Tirmizi ve Sünen-i Nesai ve Sünen-i İbni Mace 
Kütüb-i Sitte’denilen Hadis ilminin temel altı kaynakları-
dır. Ama El Muvatta bu altı kitaptan biri değildir.

Cevap: D

40. Paragrafta tanıtımı yapılan ve günümüzde yaşayan din-
lerden Yahudilik’tir. Yahova, on emir, sinagog, haham 
kavramları parçadaki ipuçlarıdır. 

Cevap: A


