
1

H
A

R
F 

E
Ğ

İT
İM

 Y
AY

IN
C

IL
IĞ

I

Diğer sayfaya geçiniz.1. LYS DENEME

1. Zigguratlar, rasathane, okul, tapınak, tahıl ambarı ola-
rak kullanılmış, ancak saray amacıyla kullanılmamış-
tır.

Cevap: D

2. Para, Lidyalılara ait bir icattır.

Cevap: D

3. İstemi Yabgu Dönemi’nde Kök Türkler’in, Bizans İm-
paratorluğu ile ittifak yaparak Sasanileri yıpratması 
Hz. Ömer’in ordularının İran’ı fethetmesine ortam ha-
zırlamıştır.

Cevap: B

4. Avarlar, İstanbul’u kuşatmışlar, Peçenekler ise Malaz-
girt Savaşı’nda taraf değiştirerek Büyük Selçuklular 
safına geçmişlerdir.

Cevap: A

5. Miryokefalon Savaşı sonrasında, Anadolu kesin ola-
rak Türk yurdu haline gelmiştir.

Cevap: C

6. İbn-i Sina ve İbn-i Rüşd, Avrupalıları uzun süre etkile-
miş Müslüman filozoflardır.

Cevap: C

7. Emevîler Döneminde İspanya’nın fethedilmesiyle, İs-
lamiyet İspanya üzerinden Avrupa’da yayılmaya baş-
lamıştır.

Cevap: E

8.  I. Haçlı Seferi sonucu, I. Kılıç Arslan devletin merkezi-
ni İznik’ten Konya’ya taşımıştır.

Cevap: A

9. Türkiye Selçuklularında Divan-ı Saltanata bağlı olarak 
çalışan divanlardan biri olan Divan-ı İnşa, ordunun her 
türlü ihtiyacını karşılamakla sorumludur.

Cevap: C

10. Şeyh Sait İsyanını bastırmak ve Doğu Anadolu Böl-
gesinde huzuru sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuri-
yeti tarafından hazırlanan kanun “Takririsükun” Kanu-
nu’dur.

Cevap: TAKRİRİSÜKUN

11. Türkiye Selçukluları Dönemi’nde, Anadolu’nun önemli 
bir ticaret merkezi olmasından dolayı, Venedik-Cene-
vizlilerle yapılan ticarette Bizans ve İtalyan paraları ve 
ölçü birimleri de kullanılmıştır.

Cevap: B

12.  Koyunhisar Savaşı Osmanlı Devleti ile Bizans arasın-
da yapılmış, diğer savaşlar ise Haçlı ittifakına karşı 
yapılmıştır.

Cevap: A

13. Silahtarlar, Osmanlı ordusunda Kapıkulu Ocaklarına 
bağlı süvari birlikleri arasında yer almaktadır.

Cevap: D

14.  Osmanlı Devleti’nde, tahta çıkmada ekberiyet usulüne 
geçilmesi ile en büyük şehzadeye iktidar yolu açılır-
ken diğer şehzadelerin iktidar yolu kapanmıştır. Yine 
sancağa çıkma usulüne son verilmesi ile şehzadeler 
devlet tecrübesinden yoksun olmuş, saray kadınları 
ve ağalarının devlet yönetimindeki etkinlikleri artmış-
tır.

Cevap: D

15. İpek, Coğrafi Keşiflerden çok öncesi ticareti yapılan 
bir üründür.

Cevap: E

16. Enderun Mektebi, yalnızca devşirme kökenlilerin eği-
tim aldığı, devletin nitelikli memur ihtiyacını karşılamak 
amacıyla Fatih Dönemi’nde açılan saray okuludur.

Cevap: D

17. İstanbul’un fethi sonrasında Fatih Sultan Mehmet, Or-
todoks Kilisesine seçilen patriğin atama yetkisini ken-
disi üstlenmekle; merkezî otoriteyi korumayı amaçla-
mıştır.

Cevap: B

LYS 4 / 1.DENEME
TARİH TESTİ ÇÖZÜMLERİ
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Diğer sayfaya geçiniz.1. LYS DENEME

18. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, II. Viyana Kuşatması-
nın başarısız olmasından sorumlu tutularak Osmanlı 
Padişahı IV. Mehmet tarafından idam ettirilmiştir.

Cevap: D

19. Nizam-ı Cedit ve İrad-ı Cedit, III. Selim Dönemi ile ilgili 
olup, Sekban-ı Cedit ise II. Mahmut Döneminde kuru-
lan bir ordudur.

Cevap: D

20. Kadı ve müderrislerin atanmasından kazasker sorum-
ludur.

Cevap: D

21. 1798 yılında Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesi, İngiltere 
ve Rusya’nın işine gelmediğinden, Osmanlı Devleti’ne 
destek vermişlerdir.

Cevap: E

22. Avrupa’ya ilk kez öğrenciler gönderilmesi II. Mahmut 
Döneminde olmuştur.

Cevap: B

23.  Süveyş Kanalı 1869’da açılmış ve İngiltere bu kanal 
sayesinde sömürgeleriyle bağlantı kurmuştur. Dolayı-
sıyla bu kanalın güvenliği için 1878’de Kıbrıs’a asker 
çıkarmış, 1882’de ise Mısır’ı işgal etmiştir. Osman-
lı Devleti ile Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi’ni ise 
1838’de yapmıştır.

Cevap: C

24. İngiltere’nin Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma poli-
tikası, 1878’den sonra Osmanlı-Almanya yakınlaşma-
sı sonucunda olmuştur.

Cevap: B

25.  Osmanlı donanması, 1770’de Çeşme’de ve 1854’te 
Sinop’ta yalnızca Rusya tarafından yakılmıştır. İne-
bahtı’da Haçlı ittifakı, Navarin’de ise İngiliz ve Ruslar 
tarafından yakılmıştır.

Cevap: D

26.  Osmanlı Devleti’nde II. Mahmut Döneminde meyda-
na gelen Vaka-i Hayriye sonucunda; Yeniçeri Ocağı 
kaldırılmış ve yerine Asakir-i Mansure-i Muhammedi-
ye ordusu kurulmuştur. Birçok devlet adamının idam 
edilmesi ise IV. Mehmet Döneminde Çınar Vakası ile 
olmuştur.

Cevap: C

27. Babıali Baskını, Birinci Balkan Savaşı devam ederken, 
İttihat ve Terakki Cemiyeti ileri gelenleri tarafından dü-
zenlenmiş ve Türk tarihine ilk “Hükümet Darbesi” ola-
rak geçmiştir.

Cevap: A

28. Osmanlı-Almanya yakınlaşmasının başlaması 1878’ 
den sonra başlamıştır dolayısıyla 1833’de Mısır Valisi 
Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanına bağlı olarak ortaya 
çıkan gelişmeler arasında gösterilemez.

Cevap: D

29.  Mavri Mira, Rumlar; Taşnak ve Hınçak Cemiyetleri ise 
Ermeniler tarafından kurulmuş olan zararlı cemiyetler-
dir.

Cevap: D

30. Milli Mücadelenin Hazırlık Döneminde manda ve hi-
maye fikri, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi’nde 
gündeme gelmiş ancak reddedilmiştir.

Cevap: D

31.  İtilaf Devletlerinin, Türk ordusunun Birinci İnönü Sa-
vaşı’nı kazanması üzerine Londra Konferansı’nı top-
lamak istemelerinin nedeni, Sevr Antlaşması’nı küçük 
değişikliklerle TBMM’ye kabul ettirmekti.

Cevap: A

32.  Türk’ün Ateşle İmtihanı, Halide Edip Adıvar’ın Millî 
Mücadele Dönemi’ndeki aydın-halk ilişkisini anlatan 
eseridir.

Cevap: D

33. Atatürk’ün, bizzat yazmış olduğu “Nutuk” 1919-1927 
yılları arası Millî Mücadele Dönemi ve sonrasında ya-
şanan gelişmeleri kapsamaktadır. Ancak Çanakkale 
Savaşları 1915 yılında gerçekleşmiştir.

Cevap: C

34.  Tevhid-i Tedrisat Kanunu – Şeriyye ve Evkaf Vekâleti 
ile ilgili olmayıp tüm eğitim kurumlarının Millî Eğitim 
Bakanlığı’na bağlanmasıyla ilgili bir kanundur.

Cevap: A

35.  İtalya, İkinci Dünya Savaşı sonucu kurulan Birleşmiş 
Milletlerin Güvenlik Konseyindeki daimi üyelerden biri 
değildir.

Cevap: A
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Diğer sayfaya geçiniz.1. LYS DENEME

36.  Basmacı hareketi sonucu, Türkistan’daki Türklerin ta-
mamen asimile olmamıştır.

Cevap: E

37.  John F. Kennedy, 1963 yılında ABD başkanlığını yap-
mıştır.

Cevap: B

38.  İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Dev-
letleri, Truman Doktrini ve Marshall Planı çerçevesin-
de, SSCB’ye karşı kuşatma politikası izlemiştir.

Cevap: A

39.  Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler nezdinde dün-
ya barışını korumak amacıyla Irak’ta herhangi bir gö-
rev almamıştır.

Cevap: D

40.  Camp David Antlaşması, Mısır – İsrail arasındaki an-
laşmazlıkları çözmeye yöneliktir.

Cevap: B

41.  Aziz Sancar, 2016 yılında Kimya alanında yaptığı ça-
lışmalardan dolayı Nobel ödülüne layık görülen bilim 
insanımızdır.

Cevap: C

42.   I. Rusya

 II. Gürcistan

III. Azerbaycan

Hazar Havzası’ndan çıkarılan petrolün Ceyhan üzerin-
den dağıtımını sağlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı 
Projesi’ni Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte destekleyen 
devletlerdir.

Cevap: E

43.  Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumunun 100. yılının, 
tüm üye ülkelerde kutlanması kararını alan ve onun 
barışseverliğini ödüllendiren uluslararası kuruluş 
“UNESCO”dur.

Cevap: D

44.  Candaroğulları Beyliği, 1243 Kösedağ Savaşı sonra-
sında, Türkiye Selçuklu Devleti’nin dağılma sürecine 
girmesi ve Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulmasıyla 
ortaya çıkmıştır.

Cevap: A
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Diğer sayfaya geçiniz.1.LYS DENEME

LYS4 / 1.DENEME
COĞRAFYA TESTİ ÇÖZÜMLERİ

1. Hortum ve kasırgalar tropikal bölgelerde ısınan nemli 
havanın ani olarak yükselmesi ve basıncın ani olarak 
düşmesi ile oluşan şiddetli rüzgarlardır.

 Cevap: D

2. Fosil yakıt kullanımının çok fazla olmasına bağlı ola-
rak atmosfere karışan karbondioksit kükürtdioksit ve 
sülfürdioksit gibi gazların su molekülleri ile bir araya 
gelmesi ile asit yağmurları oluşur.

 Cevap: C

3. Güney Marmara’da gösterilen III numaralı alanda en-
gebe az olduğu için kara ve demir yolu yapımında ma-
aliyet daha azdır.

 Cevap: C

4. Bir bölgede hızlı nüfus artışının sorun olması insanla-
rın temel ihtiyaçlarını karşılayamaması ve ekonomik 
varlıkların yetersiz kalmasıdır.

 Cevap: E

5. Batı Avrupa ülkelerinde (Hollanda, Almanya, Belçika) 
yükselti ortalaması ve engebe az olduğu için çığ düş-
meleri nadiren görülür.

 Cevap: A

6. IV numaralı noktanın bulunduğu alanda 1869 yılında 
Süveyş Kanalı açılmıştır. Süveyş Kanalının açılması 
ile birlikte Akdeniz ile Kızıldeniz arasında canlı geçiş-
leri yaşanmıştır.

 Cevap: D

7. Gelişmiş ülkelerde tarımda makine kullanımı fazla ol-
duğu için tarımda çalışanların oranı azdır. İntansif ta-
rım yönteminin uygulandığı bölgelerde modern tarım 
yöntemleri uygulanır.

 Cevap: B

8. Bir ülkenin ekonomisi üzerinde; nüfusu, iklimi, yer şe-
killeri jeopolitik konumu ve yeraltı kaynakları etkilidir. 
Ancak ülkelerin kuzey - güney genişliği veya doğu - 
batı genişliği ekonomi üzerinde etkili değildir.

 Cevap: E

9. Kırsal kesimden alınan göçlerin fazla olduğu şehirler-
de çarpık kentleşmeye bağlı olarak alt yapı sorunları-
nın fazla olduğu semtler ortaya çıkar.

 Cevap: A

10. Japonya; doğal kaynaklar fakir olmasına karşın ileri 
teknoloji ve sermaye birikimi nedeniyle sanayileşmiştir.

 Cevap: JAPONYA

11. Orta Doğu ve Büyük Sahra kömür yataklarının az ol-
duğu alanlardır.

 Cevap: B

12. Sert karasal iklimin etkili olduğu Sibirya’da alçak ke-
simlerde iğne yapraklı ormanlar (Tayga) yaygındır.

 Cevap: E

13. Haritada gösterilen noktalardan IV numaralı noktada 
(Amazon Havzası) Ekvatoral iklim etkilidir. Bu iklim 
bölgesi Dünya’nın fazla yağış alan alanlarından biridir.

 Cevap: D

14. Biyoçeşitliliği etkileyen; kıtaların kayması ve jeolojik 
devirlerdeki iklim değişiklikleri beşeri kaynaklı faktör-
ler değildir.

 Cevap: C
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Diğer sayfaya geçiniz.1. LYS DENEME

1. Geri bildirim sınav sonuçlarının öğrencilere bildirilmesi-
ni ifade eder. Öğrenci bu sayede eksik kaldığı konuları 
tamamlama olanağı bulur.

Cevap B

2. Mantığa Bürüme (Akla Uydurma, Bahane Bulma) başa-
rısızlığı akla uygun gerekçelerle açıklamak şeklinde 
gerçekleşen bir savunma mekanizmasıdır.

Cevap C

3. Galen’in açıklamasına göre her kişilik özelliğinin hem 
istenen hem de istenmeyen yanları bulunabilmektedir. 
Dolayısıyla sağlıklı olmak kişilik özelliklerine bağlan-
mamıştır.

Cevap D

4. Korelasyonel yöntem, değişkenlerin bir arada bulunma 
sıklığını gösterir ancak aynı anda etki eden diğer değiş-
kenler kontrol edilemez. Bu nedenle de neden-sonuç 
bağı göstermez.

Cevap A

5. Parçada dokunma duyusu, acı hissetme ve işitme du-
yusunun gelişim aşamalarındaki farklar anlatılmıştır.

Cevap B

6. Yordama olayları tahmin etmek demektir. Eğer bilimsel 
anlamda neden sonuç bağı gösteren bir açıklamanız 
var ise bu nedenin oluştuğu durumlarda sonucu olma-
dan tahmin edebilir ve gerekli tedbirleri alabilirsiniz.

Cevap A

7. Parçada verilen örnekte ikiz kardeşlerin seçilmesi ge-
netik faktörleri belirtmek içindir. Ancak farklı yerlerde 
büyütüldüklerinde tamamen farklı yetenekleri geliştire-
cek olmaları çevrenin etkisinin genetiği geçebileceğini 
gösterir.

Cevap C

8. İlk 4 tanım doğrudur. 5. tanımdaki hata ise dul kadının 
kayınbiraderiyle evlendirilmesinin egzogami değil en-
dogami türü bir evlilik olmasından kaynaklanmaktadır.

Cevap E

9. Parçada çim ekmenin sadece varlıklı kişilere ait bir 
lüks olduğu (I) ancak makineleşmeyle yaygınlaştığı (II) 
burjuvaziyle birlikte doğan yeni sınıfın da bu alışkanlığı 
sürdürdüğü anlatılmıştır. (III)

Cevap E

10. Psikolojinin uzmanlık alanlarından Endüstri Psikolojisi 
iş hayatındaki verimliliği artırmak için gerekli çalışma-
ları yapar. Bu da uygun işe uygun personel seçimi, 
hizmetiçi eğitim düzenleme, personel motivasyonu gibi 
konuları ele almasını gerektirir.

Cevap: ENDÜSTRİ

11. Yatay hareketlilik sosyoekonomik seviyede bir farklılık 
olmaksızın meslek ya da yer değiştirmektir. Bu nedenle 
söz konusu göçler yatay hareketlilik örnekleridir.

Cevap D

12. Coğrafi bölgenin yemek seçimlerini etkilemesi, iklim 
özelliklerinin türkülere konu olması fiziksel yapı ile kül-
türel yapı arasındaki ilişkiyi gösterir.

Cevap : B

13. Cinsiyet farklılıklarıyla ilgili rol farklılıklarının zorunlu 
olmaması mutlak olmadığını, kültürden kültüre değiş-
mesi öznel olduğunu, ödül-ceza sistemiyle öğrenilmesi 
yeni kuşaklara aktarıldığını gösterir.

Cevap B

14. Parçada küreselleşmenin olumsuz yönleri karşısında 
başımızı kuma gömebildiğimiz (II), faydalarının keyfini 
çıkarırken felaketlere tedbir almadığımız (I), bunun ulus-
lararası sonuçlar doğuracağı (III) belirtilmiştir.

Cevap E

15. Sosyoloji bir bilim olarak sadece olanı ele alır, ideal-
lerden söz etmez ancak Antik Yunan ve Çin filozofları 
toplumun nasıl organize olması gerektiğini ele alırken 
olması gerekenden söz etmişlerdir.

Cevap B

16. Marx, Martineau ve Engels ekonomi ile ilgilenmişler (I), 
Tonnies, Ferguson’ın görüşlerinin şekillenmesinde et-
kili olmuştur(II). Ancak ekonomi en önemli konu değil, 
sosyolojinin konularından biridir.

Cevap B

17. Parçada mantığın birçok uygulama alanı olduğu belir-
tilmiştir ancak bilimlerin başlangıç noktası olduğu söy-
lenmemiştir. Ayrıca bilimlerin çıkış noktası mantık değil 
felsefedir.

Cevap D

LYS 4 / 1.DENEME
FELSEFE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ ÇÖZÜMLERİ
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Diğer sayfaya geçiniz.1. LYS DENEME

18. p ⇒ ∼ q önermesi ile   ∼ p ∨ ∼ q önermesinin denkliği 
denetlenir. Bu amaçla önerme [(p ⇒ ∼q)] ⇔  (∼p ∨ ∼ q)] 
olarak yazılır ve değili alınır. Eğer değili alınmış önerme 
tutarsız ise bu iki önerme eşdeğerdir.

Cevap E

19. Tümel önermenin eklemi ∧ (ve) ile gösterilir. Bu öner-
menin doğru olabilmesi için özellemesi yapılırken tüm 
elemanlarca doğrulanması şarttır.

Cevap A

20. ∼q ∧ ∼ p , p ⇔ ∼ q ve q ∨ (p ⇔ r) önermelerinin birlikte 
tutarlılıkları denetlenmiştir. Tüm yollar kapalı olduğun-
dan bu üç önermenin birlikte tutarsız oldukları söylenir.

Cevap C

21. Öncüller sonuca dayanak oluştururlar. Bu durum öncül-
ler ile sonuç önermesinin ortak özelliği değildir. Sadece 
öncül durumundaki önermelere ait bir özelliktir.

Cevap D

22. Üç sınavdır çalışıyor önermesi bileşiği gizli, sınırlandırı-
cı bir önermedir. Buradan “üç sınav öncesinde çalışma-
dığı” anlamı da çıkar.

Cevap A

23. Bütün şairlerin duygusal olduğu doğru değildir.

∼ ∀ x Dx

∃ x ∼ Dx
bu iki önerme eşdeğerdir.

Önermenin önündeki değil işareti hem niceleyeciyi hem 
de yüklemi etkiler.

Cevap E

24. Levi Bruhl, ilkel insanların özdeşlik ve çekişmezlik ilke-
lerine sahip olmadıkları iddiasıyla açıklama getirmiştir. 
Bu nedenle kendilerini insan oldukları halde papağan 
ya da suda yaşayan bir hayvan sandıklarını söylemiştir.

Cevap A

25.  Soruda, paragrafta ele alınan konu sorulmaktadır. B 
seçeneğinde verilen dinin insanın doğal bir ihtiyacı 
olması cümlesi kuşatıcı ve en kapsamlı cümle olduğu 
için;

Cevap: B

26.  Eğitici bir soru olan bu soruda verilen monoteizm, poli-
teizm ve ateizm tanımlarının hepsi doğru olduğu için;

Cevap: E

27.  Tek Tanrıcılık (Monoteizm), Tanrı’nın varlığını ve birliği-
ni savunup eşi ve benzeri bulunmadığına inanma biçi-
mine denir. Soruda inanç türlerinden hangisinin vahiy 
kaynaklı olduğu sorulmaktadır. Bu yüzden;

Cevap: A

28.   Soruda verilen cümlelerden hangisinin dinin insan ha-
yatındaki yerini gösteren bir cümle olmadığı sorulmak-
tadır. İnsanın hoşgörüsünü geliştiren din için, “insanı 
bağnaz ve hoşgörüsüz yapar” seçeneği yanlıştır. 

Cevap: B

29.  Namaz abdestinin farzları, yüzü yıkamak, ayakları yı-
kamak, başı ıslak elle mesh etmek ve kolları dirseklerle 
beraber yıkamak olduğu için;

Cevap: D

30.  Metinde geçen “…su bulamamışsanız temiz toprakla 
yüzünüzü ve (dirseklere kadar) ellerinizi onunla mesh 
edin.” ifadesiyle anılan temizlik çeşidi teyemmümdür.

Cevap: C

31.  Kur’an-ı Kerim’in inmeye başlaması 610 yılında olduğu 
için bu bilgi Hicretin İslam tarihindeki sonuçları arasın-
da gösterilemez.

Cevap: A

32.  Müslümanlarla Yahudilerin, barış içinde yaşamaları; 
Yahudilerin kendi dinlerinde serbest kalması; dışarıdan 
bir saldırı olursa Medine birlikte savunulacak olması; 
Müslümanlarla Yahudiler arasında herhangi bir anlaş-
mazlık çıkarsa Hz. Muhammed’in hakem kabul edilme-
si Medine Sözleşmesi’nin maddelerinden biridir ama 
Müslümanların hakimiyetinin sağlanması bu maddeler-
den biri değildir.

Cevap: E
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