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Diğer sayfaya geçiniz.3. LYS DENEME

1. Anal,  Pankuş: Hitit uygarlığı, Tapates, Kibele: Frig Uy-
garlığına ait kavramlar iken; Ziggurat ise Sümer yani 
Mezopotamya Uygarlığına ait bir kavramdır.

Cevap: D

2.   Öncüllerde verilen bilgiler Frig Uygarlığına ait bilgiler-
dir.

Cevap: B

3. Hazar ve Türgişler, İslam ordularına karşı koyarak İs-
lamiyet’in Orta Asya’da yayılmasına engel olmuşlardır.

Cevap: A

4.  Orhun Yazıtları ile ilgili olarak,

 II. Danimarkalı Wilhelm Thomsen tarafından okun-
muştur.

III. Günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde bulun-
maktadır 

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

Cevap: D

5.  İlk Türk devletlerinde ülke meselelerini divan denilen 
mecliste değil, kurultayda görüşülmüştür.

Cevap: B

6. Sasaniler, Büyük Selçuklu Devleti ile çağdaş bir devlet 
değildir. Çünkü Hz. Ömer Döneminde siyasi varlıkları-
na son verilmiştir.

Cevap: B

7.  Emeviler,

II. İstanbul’u kuşatmışlardır.

III. İspanya’yı fethetmişlerdir

ancak ordularında Türklere yer vermemişlerdir.

Cevap: D

8.    I. Sasanilerle yapılan Köprü Savaşı

III. Bizansla yapılan Yermük Savaşı, Müslümanlarla 
gayrimüslimler arasında yapıldığından cihat özelli-
ği taşımaktadır. Ancak Hz. Ali ile Muaviye arasında 
yapılan Sıffin Savaşı Müslümanlar arasında yapıl-
dığından cihat özelliğine sahip değildir.

Cevap: D

9.  Büyük Selçuklu Devleti askerî ve idari görevlilere ve-
rilen iktaları aynı kişilerde sürekli tutmayıp belirli süre-
lerle yer değiştirmelerinin sebebi;

 I. ülkede feodal güçlerin ortaya çıkmasını önlemek,

II.  ikta sahiplerinin halka baskı yapmasını engelle-
mekti.

Cevap: D

10.  • Kösedağ Savaşı sonrası Konya ve civarında ku-
rulmuştur.

• Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya çalışan

Osmanlı Devleti’nin en çok mücadele ettiği beyliktir.

Yukarıda özellikleri verilen Türkmen beyliği “Karama-
noğulları”dır.

Cevap: KARAMANOĞULLARI

11.  Nizamiye Medreseleri ve Celâli Takvimi Büyük Sel-
çuklu Dönemi ile ilgilidir, ancak Beyt’ül Hikme, Abba-
siler Dönemi ile ilgilidir.

Cevap: C

12.  Akkoyunlu Devleti, 

 II. Otlukbeli Savaşı’nda Osmanlılara yenilerek dağıl-
ma sürecine girmişlerdir.

III. Ankara Savaşı’nda Timur’a destek vermişlerdir.
Ancak Anadolu’daki Moğol varlığına son vermemiş-
lerdir.

Cevap: D

13.  Osmanlı Devleti’nin, Kuruluş Dönemi’nde izlediği poli-
tikalar arasında;

 I. Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak

II.  Cihat ve gaza anlayışı ile İslamiyet’i geniş alanlara 
yayma vardır. Ancak Memlûklerin Orta Doğu’daki 
egemenliğine son verme amaçları Yükseliş Döne-
mi ile ilgilidir.

Cevap: C

14. Osmanlı Kuruluş Döneminde Haçlılarla dönem dönem 
yapmış olduğu yukarıdaki savaşların oluş sıralaması,

  I. Sırp Sındığı 

 II. Birinci Kosova 

III.  Niğbolu

IV.  Varna

V.  İkinci Kosova 
şeklindedir.

Cevap: B

LYS 4 / 3.DENEME
TARİH TESTİ ÇÖZÜMLERİ



2

H
A

R
F 

E
Ğ

İT
İM

 Y
AY

IN
C

IL
IĞ

I

Diğer sayfaya geçiniz.3. LYS DENEME

15. Osmanlı Devleti XV. ve XVI. yüzyıllarda Kapıkulu 
Ocaklarının asker ihtiyacını karşılamak amacıyla dev-
şirme sistemini Balkanlar’da gerçekleştirmiştir.

Cevap: A

16.  I. Murat Döneminde taht kavgaları olmamış, Haçlılarla 
mücadele edilmiştir. Çelebi Mehmet Döneminde ise, 
taht kavgaları olmuş ancak Haçlılarla herhangi bir mü-
cadele olmamıştır. Dolayısıyla her iki hükümdarın tek 
ortak özellikleri Kuruluş Dönemi padişahları olmaları-
dır.

Cevap: A

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

Cevap: E

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

Cevap: C

19.  Verilen öncüllerin tamamı, merkeze bağlı salyanesiz 
(Yıllıksız) eyaletlerin genel özellikleri ile ilgilidir.

Cevap: E

20.  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

21. Preveze ve Cerbe Deniz Savaşları Kanuni Dönemin-
de, İnebahtı Deniz Savaşı ise II. Selim Döneminde 
(Sokullu) meydana gelmiştir.

Cevap: C

22.  Öncülde özellikleri verilen Osmanlı bilim insanı Sa-
buncuoğlu Şerafettin’dir.

Cevap: A

23.  Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda İran ile yaptığı ve 
doğuda en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşma Ferhat 
Paşa Antlaşması’dır.

Cevap: A

24.  Verilen öncüllerin tamamı 17. yüzyılda Anadolu’da or-
taya çıkan Celâli İsyanlarında etkili olmuştur.

Cevap: E

25.  Osmanlı Devleti 18. yüzyılda bütçe açığını kapatabil-
mek için,

 II. Esham denilen iç borçlanma yoluna gitme

III. İltizam sistemini uygulamıştır.
Avrupa’dan borç para alma yoluna ise 19. yüzyılda 
gidilmiştir.

Cevap: D

26.  Grek ve Dakya Projeleri, 18. yüzyılda Avusturya ve 
Rusya’nın, Osmanlı topraklarını paylaşmaya yönelik-
tir.

Megali İdea ise, Rumların Eski Bizans’ı yeniden can-
landırma projesidir.

Cevap: D

27.   I. Osmanlı Devleti’nin Rusya ile Hünkar İskelesi Ant-
laşması’nı yapması

II. Boğazların uluslararası bir sorun hâline gelmesi
1833 Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa İsyanı’na bağlı ola-
rak ortaya çıkan gelişmelerdir. Ancak Yunanistan’ın 
bağımsızlığını kazanması bu isyandan öncedir (1829).

Cevap: C

28.  Verilen öncüllerin tamamı, Osmanlı Devleti’nin, Müs-
lüman olmayanların devlete olan bağlılığını artırmak 
ve Avrupa devletlerinin iç işlerine karışmasını engelle-
mek amacıyla yapmış olduğu faaliyetlerdir.

Cevap: E

29.  Millî Mücadele’nin Hazırlık Döneminde, 

 I. Misak-ı Millî kararlarının kabul edilmesi (Son Os-
manlı Mebusan Meclisinde kabul edilmiştir.)

II.  Temsil Heyeti ile Amasya Görüşmeleri’nin yapıl-
ması (İstanbul Hükûmeti ile Temsil Heyeti arasında 
yapılmıştır.) Dolasıyla İstanbul Hükûmeti’nin des-
teklediği faaliyetlerdir. Ancak Sivas Kongresi’nin 
toplanmasını İstanbul Hükûmeti Sadrazamı, Da-
mat Ferit engel olmak istemiştir.

Cevap: D

30.  I. Kanun-u Esasi

II.  Misak-ı Millî kararları
Osmanlı Mebusan Meclisinde kabul edilmiş, Hıyanet-i 
Vataniye Kanunu ise Birinci TBMM Döneminde kabul 
edilmiştir.

Cevap: C
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Diğer sayfaya geçiniz.3. LYS DENEME

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

Cevap: B

32.  Atatürk Döneminde, Çok partili sisteme geçiş dene-
melerine son verilmesi Menemen Olayından sonra 
olmuştur.

Cevap: B

33.    I.  Molla, ağa gibi ayrıcalıklı unvanların yasaklanma-
sı (Halkçılık)

 II.  Kabotaj Kanunu’nun yürürlüğe konulması (Milliyet-
çilik)

III.  Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi 
(Cumhuriyetçilik) ilkeleriyle ilgilidir.

Cevap: B

34.  Verilen öncüllerin tamamı, Türkiye Cumhuriyeti dünya 
barışına katkıda bulunmak için yapmış olduğu faali-
yetlerdir.

Cevap: E

35.   I. Türk ordusunun Kore Savaşı’nda üstün mücadele 
vermesi

II. SSCB’nin Boğazlar konusunda Türkiye’yi tehdit et-
mesi, Türkiye’nin, NATO’ya üye olmasında etkili ol-
muştur. Bu dönemde Türk Hükümetinin Başbakanı 
ise İsmet İnönü değil, Adnan Menderes’tir.

Cevap: D

36.  1961 Anayasası ve 1982 Anayasası, askerî darbeler 
sonucunda oluşturulmuştur.

Cevap: C

37.  Slovakya, Yugoslavya’nın dağılmasıyla ortaya çıkan 
devletler arasında gösterilemez.

Cevap: E

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

Cevap: E

39.  1961 Anayasası, 12 Eylül 1980 Askerî Müdahalesiyle 
yürürlükten kaldırılmıştır.

Cevap: B

40.  SSCB, 1991’de dağılmıştır. 

Berlin Duvarını’nın yıkılması 1988, 

Birinci Körfez Savaşı’nın başlaması 1992,

Yugoslavya’nın dağılması 1994’tür.

Cevap: A

41.  Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi lideri, Ma-
hatma Gandhi’dir.

Cevap: D

42.  İngiliz dışişleri bakanı Arthur Balfour’un girişimiyle 
başlatılan ve Filistin topraklarında bir Yahudi devleti-
nin (İsrail) kurulmasına amaçlayan proje “Balfour Dek-
larasyonu”dur.

Cevap: B

43.    I. Körfez Savaşları

III. ABD’nin Afganistanı işgali

Ortadoğu’nun siyasi yapısında değişimlere neden ol-
muştur. Ancak Suriye iç Savaşı’nda henüz bir siyasi 
yapı değişmemiştir.

Cevap: D

44. Akdeniz limanları önemini kaybederken, Atlas Okya-
nusundaki limanların önem kazanması, Haçlı Seferle-
rinin değil, Coğrafi Keşiflerin sonucunda olmuştur.

Cevap: E
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Diğer sayfaya geçiniz.3.LYS DENEME

LYS4 / 3.DENEME
COĞRAFYA TESTİ ÇÖZÜMLERİ

1. 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

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

 Cevap: B

3. Fırtına ve kasırgalar tropikal kuşakta okyanuslar çev-
resinde ısınan nemli hava kütlesinin hızla yükselmesi 
sonucunda oluşur. Fırtına ve kasırgalar kutba yakın 
bölgelerde pek görülmez.

 Cevap: C

4. 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

5. İzmit, İskenderun, Mersin ve Samsun limanları ham 
madde, sanayi ürünleri taşımacılığı ve ticaret amacıy-
la kullanılır. Bodrum Limanı ise turizm amaçlı kullanıl-
maktadır.

 Cevap: A

6. Kekik, lavanta, zeytin, defne, zakkum ve keçi boynuzu 
gibi bitkiler Akdeniz iklim bölgelerinde yaygın olarak 
görülür. Akdeniz iklimi ülkemizde Akdeniz kıyıları, Kıyı 
Ege, Güney Marmara ve Güneydoğu Anadolu Bölge-
si’nin batı kesimlerinde etkilidir. Seçeneklerde verilen 
illerden Adana’da Akdeniz iklimi görülür.

 Cevap: C

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

 Cevap: B

8. Yaylacılık yaz döneminde hayvan otlatmak amacıyla 
yüksek yerlere gidilmesidir. Yaylacılık Karadeniz, Ak-
deniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yaygındır. II. nu-
maralı yörede yaylacılık faaliyeti yaygın değildir.

 Cevap: B

9. Kırsal kesimlerden kentlere olan göçlerin en önemli 
nedeni ekonomiktir. Tarım alanlarının parçalanması, 
tarımda makine kullanımının artması, hızlı nüfus artışı 
ve şehirlerin sunduğu hizmetlerden faydalanma iste-
ği kırsal kesimdeki göçlerin temel nedenleridir. Kırsal 
kesimde ulaşımın yetersiz olmasının göçler üzerinde 
etkisi diğer seçeneklere göre daha azdır.

 Cevap: E

10. İçten yanmalı ve içten patlamalı motorlar, motorin ve 
benzinle çalıştığı için motorun icadı petrolün önem ka-
zanmasını sağlamıştır.

 Cevap: PETROL

11. Engebenin az olduğu ve düzlüklerin geniş yer kapladı-
ğı yörelerde tarımda makine kullanımı fazladır.

 Cevap: E

12. Ekvator’dan kutuplara doğru ve yükselti arttıkça sı-
caklık ortalamaları düştüğü için bitki türleri de değişir.

 Cevap: C

13. 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

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

 Cevap: B
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Diğer sayfaya geçiniz.3. LYS DENEME

1. Model alarak öğrenme bir davranışın başka kişileri tak-
lit ederek, onları örnek alarak kazanılmasını sağlayan 
bir öğrenme yöntemidir. Verilen ifadelerde de bu tür bir 
örnek alma söz konusudur.

Cevap B

2. Parçada psikoloji ile fiziksel özelliklerin birbirini karşılık-
lı etkilediği belirtilmiştir. (I ve III) Biyolojik yapı psikoloji 
üzerinde etkilidir ama tek belirleyici değildir. (II)

Cevap C

3. İşlem öncesi dönemde (2 - 7 yaş) mantıksal düşünme 
gelişmediği için algılanan nesnelerin şekillerindeki de-
ğişiklikler doğru yorumlanamamaktır.

Cevap B

4. Verilen örneklerde de görüldüğü gibi bazı bilimsel so-
nuçlar insanları etiketlemek ve sınıflandırmak için kul-
lanılmaktadır.

Cevap A

5. Sağır çocuklar dil olmadan da muhakeme yapabildikle-
rini göstermiştir. Dolayısıyla konuşma, düşünme için bir  
ön koşul değildir.

Cevap A

6. Kişilik kuramları var olan özellikleri betimlerler. Hiçbir bi-
lim “ideal”, “olması gereken” kriterlerin arayışına girmez.

Cevap E

7. Fiziksel engellenme, bireyin kendinden ya da bir baş-
kasından kaynaklanmayan, dış koşullardan kaynakla-
nan nedenlerle hedefine ulaşamamasıdır.

Cevap C

8. Parçada belirtildiği gibi tutumun oluşmasını sağlayan bi-
leşenler (inanç, duygu, biliş) birbirini etkiler. Birinde ger-
çekleşen olumsuz yöndeki bir değişim, diğerlerinde de 
aynı yönde değişmeler meydana getirebilir.

Cevap A

9. Grup üyeleri arasında samimi, karşılıksızlık ilkesine 
dayalı ve duygu yüklü ilişkilerin olması o grubun birin-
cil grup olduğunu, (I) dayanışma içinde olduklarını (II) 
gösterir. Temel insan gereksinimlerini sağlaması toplu-
mun en temel birimi olduğunu ifade eder. (II)

Cevap E

10. Mübalede karşılıklılık esasına dayalı ancak tarafların 
gönüllülükle bunları gerçekleştirdiği etkileşim türüdür. 
Yapılan bir iyiliğe karşılık teşekkür etmek de bu tür bir 
etkileşimdir.

Cevap Mübadele

11. Norm ve değerlerin güveni sağlaması birbirini destek-
lediğini ve uygulanmalarının toplumsal kontrolü sağla-
dığını gösterir.

Cevap B

12. Toplumsal olayların kuşaktan kuşağa aktarılması öğre-
nildiğini, insanların tek başlarına meydana getiremeyişi 
kollektif olduğunu, davranışları biçimlendirmesi zorla-
yıcı olduğunu, topluma ve zamana göre değişmesi de-
ğişken olduğunu gösterir. Niceliksellik ise sayıyla ifade 
edilebilmeyi gösterir.

Cevap D

13. 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

14. Parçada sosyolojinin olayları yönlendirme becerisi 
olması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca sosyoloji için “iyi” 
ifadesi kullanılmıştır.(I) Bu durum objektifliği ortadan 
kaldırır(II). Ancak gerçek hayata ilişkindir(III).

Cevap C

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

Cevap C

16. Bir toplumda bireylerin sosyoekonomik seviyelerinde 
olumlu ve olumsuz yönde değişimlerin olabilmesi o top-
lumun açık bir tabakalaşma yapısına sahip olduğunu 
gösterir. Bu tür değişimlere de dikey hareketlilik denir.

Cevap B

17. 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

LYS 4 / 3.DENEME
FELSEFE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ ÇÖZÜMLERİ
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Diğer sayfaya geçiniz.3. LYS DENEME

18. Eksik girişimlilik türü ilişkilerde iki kavramın bazı eleman-
ları kesişir.

 

Güzel kokulu

Çiçek

Cevap C

19. Kollektif - Distrübitif türü kavram ilişkilerinde distrübitif kav-
ramlar birleşerek kollektif kavramı oluştururlar. Oyuncular 
takımı, koyunlar sürüyü, ağaçlar ormanı, askerler orduyu 
oluşturur. “Bütün müzisyenler sanatçıdır.” yargısından anla-
şılacağı üzere müzisyen ve sanatçı terimlerinin aralarında 
tam girişimlilik ilişkisi vardır. Ancak müzisyenler birleşe-
rek sanatçı kavramını oluşturmazlar.

Cevap A

20. Düz döndürme kurallarına göre tümel olumlu bir öner-
menin düz döndürmesi tikel olumlu olur. Özne ve yük-
lem yer değiştirir. İki önerme birbiriyle eşdeğerdir.

Cevap C

21.    a) ∼ (p ∨ ∼ p) önermesinde p’nin D (Doğru) değer aldı-
ğını düşünelim:

     ∼ (D ∨ ∼ D) ≡ ∼ (D ∨ Y) ≡ ∼ D ≡ Y

b) ∼ (p ∨ ∼ p) önermesinde p’nin Y(Yanlış) değer aldı-
ğını 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 de-
ğer alsa da sonuç yanlış (Y) olmaktadır. Ancak ikinci öner-
mede (p ⇒ ∼ q) iki farklı önerme vardır ve sonuç doğru da 
olabilir yanlış da.

Cevap C

22. (p ⇒ q) ∨ ∼ q önermesinin doğruluk tablosu şöyledir:

p q ∼ q p ⇒ q (p ⇒ q) ∨ ∼ q

D D Y D D

D Y D Y D

Y D Y D D

Y Y D D D

 Bu önerme totolojidir yani her satırı doğru değer aldığı 
için geçerlidir. Seçeneklerde verilen önermelerden sade-
ce p ∨ ∼ p önermesi totolojidir.

Cevap D

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

Cevap E

24. Çok değerli mantıkta, iki değerli mantıktan farklı olarak 
yarı tutarsız, yarı geçerli gibi kavramlar vardır. p ∨ ∼ p 
önermesinin doğruluk değerlerinde B yani belirsizlik ol-
duğu ancak önerme hiç Y(yanlış) değer almadığı için 
yarı geçerlidir.

Cevap B

25.  “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

26.  Verilen cümlelerden hangisinin insanın Allah ile olan 
iletişimini açıklayan bir cümle olarak gösterilemeyeceği 
sorulmaktadır. A seçeneğindeki “Dinin inanç esasları 
ortak yönleri oluştururken, ibadetlerin yapılış biçimle-
rinde farklılıklar görülebilmektedir.” Cümlesinde ibadet-
lerdeki yapılış farklılıklarına dikkat çekilmiştir.

Cevap: A

27.  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
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28.   Tanımlamaların hangisinin yanlış eşleştirilmiş olduğu 
sorulmaktadır. “Varlığının başlangıcı yoktur; başlangıç 
itibariyle sonsuzdur, ezelîdir.” tanımı “Kudret” değil “Kı-
dem” sıfatının tanımıdır.

Cevap: B

29.  Namazda sübhaneke duasını okumak, namazın sün-
netlerinden biri olup namazın farzlarından biri değildir.

Cevap: E

30.  “... 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

31.  Meali verilen ayette açıkça “Resulüm! Kalk ve insanları 
uyar!” ifadesi ile Hz. Muhammed’in uyarıcı yönüne dik-
kat çekilmiştir.

Cevap: C

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

Cevap: B
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