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Diğer sayfaya geçiniz.4. LYS DENEME

1.  Yazının bulunması, Malazgirt Savaşı, İstanbul’un Fet-
hi ve Fransız İhtilali; tarihî olaylardır. Anadolu’nun Türk 
yurdu hâline gelmesi ise tarihî olgudur.

Cevap: E

2. Eski paraları inceleyen ve bu paralar üzerinde bulu-
nan yazı ve resimler ile bu paraların ait oldukları döne-
min medeniyetleri hakkında tarihe yardımcı olan bilim 
dalı “Nümizmatiktir”.

Cevap: B

3.  Öncüllerde verilen özellikler, Hititlerin düzenlemiş ol-
dukları analların özellikleri ilgilidir.

Cevap: E

4.  Kök – Türkler ve Uygurlar Ötüken merkezli bölgede 
kurulmuşlar. Avarlar ise Kafkaslar ve Doğu Avrupa 
arasında kurulmuştur.

Cevap: D

5.  Avrupa Hun, Avar, Büyük Selçuklu ve Sabirler, Doğu 
Roma (Bizans) ile herhangi bir siyasi sorun yaşamış 
ancak Kimekler herhangi bir sorun yaşamamışlardır.

Cevap: E

6.  Verilen öncüllerin tamamı, Kavimler Göçü’nün siyasi 
sonuçları ile ilgilidir.

Cevap: E

7.  Antik Döneme ait eserlerin Arapçaya tercüme edilme-
si, Emeviler Dönemi ile ilgili olmayıp; Abbasiler Döne-
mi ile ilgilidir.

Cevap: E

8.  Beytül Hikme, Hz. Ömer Dönemi ile ilgili olmayıp; Ab-
basiler Dönemi ile ilgilidir.

Cevap: D

9.  İslamiyet, Karahanlılar Dönemi′nde değil, Büyük Sel-
çuklular Döneminde Anadolu’ya yayılmaya başlamış-
tır.

Cevap: A

10.  Büyük Selçuklular Döneminde Vezir Nizam’ül Mülk 
tarafından hazırlanan ve devlet yönetimi ile ilgili na-
sihatler içeren eserin adı “Siyasetname”dir.

Cevap: SİYASETNAME

11.  Türkiye Selçukluları ve Eyyubilerin ortak özellikleri, 
Haçlı Seferleriyle mücadele etmeleridir. Diğer öncül-
lerin bu iki devletlin ortak özellikleri ile ilgisi yoktur.

Cevap: B

12.  Edip Ahmet Yükneki, Karahanlılar Döneminde yaşa-
mıştır, dolayısıyla Türkiye Selçukluları ile ilgisi yoktur.

Cevap: C

13.  Bizansla savaşılması, Orhan Bey Döneminde Osman-
lı Devleti’nin ilkleri ile ilgili olmayıp; Osman Dönemi ile 
ilgilidir.

Cevap: B

14.  Kanuni Sultan Süleyman Döneminden önce, Anadolu 
Türk siyasi birliği kesin olarak sağlandığından; Anado-
lu Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik herhangi bir 
faaliyet söz konusu değildir.

Cevap: D

15.  Trabzon, Amasya, Kütahya ve Manisa, Osmanlı Dev-
leti′nin şehzade sancakları arasındadır.

Cevap: E

16.  Protestanlık, Anglikanizm, Calvinizm mezhepleri, Re-
form hareketleri sonrasında ortaya çıkmış olup; Or-
todoksluk mezhebi ise Roma İmparatorluğunun ikiye 
ayrılmasından sonra ortaya çıkmıştır.

Cevap: D

17.  Sultan Ahmet Camii, Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa’ya 
ait bir eserdir.

Cevap: D

18.  Osmanlı toprak sistemi içerisinde yer alan paşmaklık 
arazi: Vergi gelirleri padişah kızları ile ailelerine bıra-
kılan topraklardır. 

Cevap: B

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

19.  Osmanlı ticaret sistemi ile ilgili verilen kavramlardan 
tamamı doğru olarak verilmiştir.

Cevap: E

20.  Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik fikir akımların-
dan İslamcılık, II. Abdülhamit Döneminde yoğun ola-
rak gündeme gelmiştir.

Cevap: A
21.   Gazi Osman Paşa ve Nene Hatun 1877-1878 Osman-

lı-Rus Savaşı‘nda (93 Harbi) yapmış oldukları kah-
ramanlıklarla Türk halkının takdirini kazanmışlardır. 
Şeyh Şamil ise 19. yüzyıl ortalarında Ruslara karşı 
kazanmış olduğu başarılarla “Kafkas Kartalı” olarak 
nam kazanmıştır.

Cevap: C

22.  Öncüllerde verilen projelerin tamamı, Sokullu Döne-
minde gündeme gelmiştir.

Cevap: E

23.  Humbaracı Ahmet Paşa’nın Batı tarzında topçu ocağı-
nı dizayn etmesi 18.yüzyılda yapılan bir ıslahattır.

Cevap: E

24.  18. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Rusya arasında ya-
pılan Küçük Kaynarca Antlaşması Osmanlı Devleti 
aleyhine sonuçlanmış, Belgrad ve Prut Antlaşmaları 
ise lehine sonuçlanmıştır.

Cevap: A

25.  Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda Lehistan ile savaşma-
mıştır.

Cevap: B

26.  II. Mahmut Döneminde,

  I. Âyanlarla Sened-i İttifak Antlaşması’nın yapılması

 II. Yeniçeri Ocağının kaldırılması

III. Posta ve polis teşkilatının kurulması
merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik faaliyetlerdir.

Cevap: C

27.  Mısır, 19. yüzyılda İngilizler tarafından işgal edilmiş; 
Tunus ve Cezayir ise Fransa tarafından işgal edilmiş-
tir.

Cevap: A

28.  Kuvay-ı Milliye birlikleri, düşman ilerleyişini tamamen 
durdurmuş değil sadece yavaşlatmıştır.

Cevap: B

29.  Misak-ı Millî kararlarını kabul etme, Büyük Millet Mec-
lisi, kendisine karşı ayaklanma çıkaranlar için yapmış 
olduğu uygulamalardan biri olmayıp, millî sınırlarla il-
gilidir.

Cevap: A

30.  Verilen öncüllerin tamamı, 1921 Anayasası (Teşkilât-ı 
Esasiye) ile ilgilidir.

Cevap: E

31.  Seher Hanım (Kara Fatma), Batı Cephesi kahraman-
larımızdandır.

Cevap: B

32.  Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü ile tüm eğitim 
kurumları MEB’e bağlanarak dinle eğitim işleri birbi-
rinden ayrılmıştır dolayısıyla laiklikle ilgilidir. Yine Di-
yanet İşleri Başkanlığının kurulması ile de din ve dev-
let işleri birbirinden ayrılmıştır ki bu öncülde laiklikle 
ilgilidir. Ancak Erkan-ı Harbiye Vekâletinin kaldırılması 
ve yerine Genel Kurmay Başkanlığı’nın kurulmasıyla 
Ordunun siyasetten ayrılması amaçlanmıştır.

Cevap: C

33.  Boğazlar, 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Tür-
kiye’nin lehine çözülmüştür. Dolayısıyla 1923 ile 1932 
yılları arasında Lozan Barış Antlaşması’nda kesin çö-
züme kavuşamayan konularla ilgili değildir.

Cevap: C

34.    I. Ulusların, kendi geleceklerini kendilerinin sapta-
ması

III. Savaştan sonra toprak kazanılmayacaktır mad-
deleri, 1941 yılında ABD ile İngiltere tarafından 
yayınlanan Atlantik Bildirisi’nde yer alan ilkelerle, 
I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru ABD Başkanı 
Wilson’un yayınlamış olduğu ilkeler ile benzer özel-
liklere sahiptir.

Cevap: D

35.  Kadınların, iş hayatında aktif olarak yer almaya baş-
laması, 1929 yılında ABD’de başlayan ve kısa sürede 
tüm dünyaya yayılan “Dünya Ekonomik Krizinin” etki-
leri ile ilgili değildir. Çünkü krizle birlikte işsizlik hat saf-
haya ulaştığından kadınların, iş hayatında aktif olarak 
yer almaya başlaması da mümkün değildir.

Cevap: E
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Diğer sayfaya geçiniz.4. LYS DENEME

36.  Türkiye’deki ABD′ye ait Jüpiter füzelerinin sökülmesi, 
1962 yılında ABD ile SSCB arasında yaşanan Küba 
Krizi’nin Türkiye açısından sonuçları ile ilgilidir. Oysa 
Türkiye’nin NATO’ya üye olması 1954, Türkiye’de as-
keri darbeler ise 1960 ve 1980 yıllarında olmuştur. 

Cevap: A

37.  Varlık ve Toprak mahsulleri vergisi, Türkiye’nin II. 
Dünya Savaşı′nın etkisiyle çıkardığı vergilerdir. Ava-
rız vergisi ise Osmanlı Devleti Döneminde olağanüstü 
durumlarda (deprem, sel v.s) toplanan bir vergidir.

Cevap: C

38.  II. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Sovyet Rusya üze-
rine düzenlemiş olduğu genel saldırı, “Barbarossa 
Harekâtı”dır.

Cevap: A

39.  Sırbistan, 1991 yılında SSCB’nin dağılmasıyla bağım-
sızlığını ilan eden ülkelerden biri olmayıp, 1994’te Yu-
goslavya’nın dağılmasıyla bağımsızlığını ilan etmiştir.

Cevap: B

40.  Kore Savaşı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türki-
ye’nin fiilen katıldığı bir savaştır.

Cevap: B

41.  ASALA, Ermeni bir terör örgütüdür. ENOSİS ve EOKA 
ise Rumlarla ilgilidir.

Cevap: A

42.  “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Gün Olur Asra Bedel”, 
“Cemil” gibi eserleriyle tanınan dünyaca ünlü Kırgız 
yazar, Cengiz Aytmatov’dur.

Cevap: A

43. Azerbaycan, “Şanghay Beşlisi” diye adlandırılan eko-
nomik ve ticari birliğe dayalı gruba üye ülkelerden biri 
değildir.

Cevap: B

44.  Atabet’ül Hakayık – Hoca Ahmet Yesevi’ye ait olma-
yıp; Edip Ahmet Yükneki’ye aittir.

Cevap: E
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Diğer sayfaya geçiniz.4.LYS DENEME

LYS4 / 4.DENEME
COĞRAFYA TESTİ ÇÖZÜMLERİ

1. Dünya’nın küresel şekline bağlı olarak sıcaklık orta-
lamaları Ekvator’dan kutba doğru azalır. Buna bağ-
lı olarak kalıcı kar sınırı da Ekvatordan kutba doğru 
azalır. Dağlık alanlarda Ekvatora en yakın olanı I iken 
en uzak olanı II dir. Ekvatordan kutba doğru sıralama  
I, III, IV ve II şeklindedir.

 Cevap: B

2. Gelişen ve kalkınma hızı artan ülkelerde hizmet sektö-
ründe çalışanların oranı artar.

 Cevap: D

3. İş gücü kaynakları üretimi etkileyen beşeri faktörler-
den biridir.

 Cevap: A

4. Kısa mesafede yükselti değişimi sıcaklığın değişmesi-
ne neden olduğu için bitki türleri de değişir.

 Cevap: D

5. Madra Dağı ve Bakırçay grabeni orojenez ile oluşmuş-
tur. Doğu Karadeniz Dağları orojenez ile oluşmuştur. 
İstanbul ve Çanakkale Boğazları epirojenez ile oluş-
muştur. Nemrut Gölü, Erciyes ve Hasan Dağı volkanik 
oluşumlardır.

 Cevap: C

6. Her tarım ürününün yetişme koşulları farklıdır. Bir böl-
gede farklı iklimlerde yetiştirilen tarım ürünlerinin yeti-
şebilmesi iklim çeşitliliğinin en önemli göstergesidir.

 Cevap: B

7. Bir yerleşim biriminin nüfus miktarının artması üzerin-
de bitki örtüsününü etkisi diğer etkenlere göre daha 
azdır.

 Cevap: D

8. Seçeneklerdeki kentler arasında göç alma oranı en az 
olan kent Muğla’dır. Bu nedenle gecekondu bölgeleri-
ne daha az rastlanır.

 Cevap: B

9. Seçeneklerdeki ülkeler arasında gelişmemiş olan ve 
doğum oranları yüksek olan ülke Endonezya’dır. Bu 
nedenle Endonezya’nın nüfus artış hızını düşürmeye 
yönelik politika izlediği savunulabilir.

 Cevap: E

10. Aynı iklim ve bitki örtüsünün etkili olduğu bölgelerde 
yaşayan canlıların toplamına “biyom” denir.

	 Cevap:	BİYOM

11. Türkiye’de

 I. Nüfus miktarının ve göç alma oranının en fazla oldu-
ğu bölge; Marmara’dır.

 II. Yaz kuraklığının en şiddetli olduğu bölge; Güney-
doğu Anadolu Bölgesi’dir.

 III. Yıllık sıcaklık farklarının en az olduğu bölge; Kara-
deniz’dir.

 Cevap: A

12. İspanya, İtalya, Yunanistan ve Avusturalya’da yaz ku-
raklığının belirgin olduğu Akdeniz iklimi görülür. Bu ül-
kelerde güneşlenme oranı fazla iken Kanada da azdır.

 Cevap: C

13. Doğal kaynakların işletilebilmesi için; doğal kaynağın 
bulunduğu bölgede nüfus yoğunluğunun fazla olması 
ve doğal kaynağın tüketim merkezlerine yakın olması 
gerekmemektedir.

 Cevap: E

14. Hidroelektrik santrallerinde suyun hızı ile elektrik üre-
tildiği için karbon salınımı görülmez.

 Cevap: B
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Diğer sayfaya geçiniz.4. LYS DENEME

1. Genel uyarılmış hali güdülenme değil öğrenme süreçle-
riyle ilgilidir. Öğrenmeye hazır halde olmayı ifade eder.

Cevap A

2. Uyarıcıların mesafe olarak birbirine yakın olması algı-
da gruplama yaparken yakınlık algısının kullanılmasını 
sağlar.

Cevap A

3. I. madde geçerlilik, 2. madde güvenilirlik, 3. madde iç-
gözlem, 4.madde sistematik gözlemdir.

Cevap E

4. Anlatılan olayda oğul kendi ölmek istememekte ancak 
babasının ölmesini de istememektedir. Bu nedenle 
kaçma-kaçma çatışması yaşamıştır.

Cevap C

5. Arşimed’in suyun kaldırma kuvvetini bulmasıyla sonuç-
lanan akıl yürütmesinde kavrayış yoluyla öğrenme ya-
şanmıştır(Sezgisel). Önce bir konuda ciddi olarak dü-
şünsel denemeler yapılmış, sonuca ulaşılamamış, daha 
sonra bir ilham verici olay ya da nesnenin etkisiyle ay-
dınlanma yaşanmıştır. Burada zihinsel kurulum yoktur.

Cevap E

6. Önyargı ve batıl inançlar yaşanan bazı olaylar sonra-
sında yapılan genellemelerdir. Dolayısıyla öğrenme 
söz konusudur.

Cevap E

7. Balık yağı → Koşulsuz uyarıcı
 Kola → Koşullu uyarıcı

 Kola istememeye başlama koşullu tepkidir.

Cevap D

8. I. madde gelişim, 2. madde eğitim, 3. madde sosyal, 
4.madde klinik psikolojinin çalışma alanına girer. En-
düstri psikolojisi iş hayatındaki verimi artırma çalışma-
ları yapar.

Cevap B
9. Parça küreselleşmenin yerel kimlikleri azalttığını, farklı-

laşmanın önüne geçtiğini anlatmaktadır. Çünkü iletişim 
eskiye göre çok daha kolaydır.

Cevap E

10. Açık önerme, önermede bilinmeyen (x) olması durumu-
dur.

Cevap: Açık

11. İnsanın sosyal gruplarda yaşama ve çalışma eğilimi 
göstermesi onun sosyal bir varlık olduğunu gösterir.

Cevap A

12. Parçada köleliğin ortaya çıkışında ticaretin etkisi anla-
tılmıştır. Bu da ekonominin ilişki türleri üzerindeki etki-
sini göstermektedir.

Cevap C

13. Anayasadaki bir maddenin değişimi sosyal değerler-
den etkilenerek gerçekleştiğinden (C) değerler toplum-
ları birbirinden ayırıcı özelliğe sahiptir. (A) 2001’e kadar 
olan yargının değişmesi değerlerin zamanla değişebil-
diğini gösterir. (B) Değerlerin ve yasaların toplumdan 
topluma değişmesi aynı şekilde başka bir topluma 
geçirelemeyeceği sonucunu da doğurur. (D) Ancak E 
seçeneğinde verilen bilginin tam tersi gerçekleşmiştir.

Cevap E

14. Coğrafi koşullar fiziki çevreyi ifade eder. Nüfus özellik-
leri demografik yapıyla ilgilidir. Parçada bu iki nitelikten 
söz edilmiştir.

Cevap C

15. Ömer öğretmen’in kendi çabalarıyla gerçekleştirdiği 
gönüllülük esasına dayalı çalışmalar onun sevilip sayıl-
masını sağlamıştır. (I) Her statünün prestiji olduğu doğ-
ru değildir. (II) Bazı rollerin birbirini pekiştirdiği doğrudur 
ancak parçada buna değinilmemiştir.

Cevap A

16. İçinde yaşadığımız dili ya da para birimini reddedeme-
yişimiz öğrenilmesinin zorunlu olduğunu gösterir. (I) 
Toplumu bir arada tutar. (II) Zorlayıcı olduğu için birey-
lere baskı yapar. (III)

Cevap E

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

17. 

∼ [ (p ⇔ q) ⇔ r]
∼ [ D ⇔ D) ⇔ Y]
∼ [ D ⇔ Y] ≡ ∼ Y ≡ D

∼ [(r ⇔ q) ∧ ∼ p]
∼ [(Y ⇔ D) ∧ ∼ D]
∼ [   Y ∧ Y ]
∼ (Y) ≡ D

C)

E)

D)

∼ [(q ⇒ r) ⇒ (q ⇒ p)]
∼ [(D ⇒ Y) ⇒ (D ⇒ D)]

∼ [     Y      ⇒        D  ]

∼ [              D            ] ≡ Y

(p ⇒ ∼ q) ∨ ∼ r
(D ⇒ ∼ D) ∨ ∼ Y
(D ⇒ Y) ∨ D
     Y ∨ D ≡ D

(p ∧ q) (r ∨ p)
(D ∧ D) ∧ (Y ∨ D)
     D   ∧     D     ≡ D

A) B)

Cevap E

18. Eksik girişimlilik diyagramlarından tümel önerme elde 
edilemez.

Cevap C

19. Varlık – Canlı – Hayvan – Yırtıcı hayvan – Kartal

Kaplamı 
en geniş

İçlemi 
en geniş

Cevap D

20. I. önerme tikel olumlu, II. önerme tikel olumsuzdur. III. 
önerme tümel olumlu olduğundan hem düz hem ters 
döndürmesi yapılabilir.

Cevap C

21. Orta terim her iki öncülde de bulunur ancak sonuç öner-
mesinde bulunmaz.

Cevap C

22. O zamiri yerine Ankara ya da İzmir’in getirilmesi anlamı 
dolayısıyla doğruluk değerini değiştirir.

Cevap D

23. Doğruluk satırı önerme sayısına göre belirlenir. 2 üzeri 
önerme sayısı şeklinde hesaplanır.

 25 = 2 . 2 . 2. 2. 2 = 32

Cevap E

24. Paragrafta tarımda makineleşmenin hızı anlatılmıştır. 
Tamamen sanayiye geçilmese de işgücü ihtiyacı aza-
lınca köyden kente göç artar.

Cevap B

25.  Mealleri verilen ayetlerde hak ve özgürlükler kapsa-
mında ele alınan konu sorulmaktadır. Ayetlerde geçen 
“Dileyen inansın, dileyen inkâr etsin, sen zorlayıcı de-
ğilsin.” ; “sen mi zorlayacaksın?” ve “Dinde zorlama 
yoktur” gibi ifadelerden anlaşılacağı üzere inanç özgür-
lüğü konusu ele alınmaktadır.

Cevap: D

26.  Mustafa Kemal’e ait verilen sözlerden, Mustafa Ke-
mal’e göre tek din, İslam’dır sonucu çıkarılamaz. Çün-
kü o her dine saygı göstermeyi ilke edinmişti.

Cevap: A

27.  Soruda İslami ilimlerin tanıtımları yapılmıştır. İslam di-
ninin güzel ahlak örneklerini ve nefis terbiyesini konu 
edinen Tasavvuf ilminin tanıtımı yapılmamıştır. 

Cevap: C

28.   Paragrafta, Kur’an-ı Kerim ve hadislerde ilme geniş 
bir şekilde yer verildiği pek çok ayette insanların dü-
şünmeye, araştırmaya kısacası ilim öğrenmeye teşvik 
edildiğinden bahsedilir. Dolayısıyla verilen cümlenin 
“İslam medeniyetinde eğitim kurumları sınırlı sayıda 
olmuştur.” cümlesi ile devam etmesi uygun değildir. 

Cevap: E

29.  Parçada verilen kaderin tanımında insanların özgür ira-
delerine göre yapacakları işlerden bahsedilmekte olup 
bu parçadan “Allah’ın çizdiği kader, insanı çepeçevre 
kuşatmıştır” gibi bir sonuç çıkarılamaz. 

Cevap: B

30.  Ecel ve ömür, hayır ve şer, sağlık ve hastalık, rızık ve 
tevekkül deyim ve kavramları kaderle ilişkilendirilebilir 
ama “gösterişten uzak olmak” deyimi bunlardan biri de-
ğildir.

Cevap: A

31.  Verilen ayetlerin hepsi “insan iradesi ve kader” çer-
çevesinde değerlendirilebilecek ayetlerdendir. Çünkü 
hepsi de insan iradesi ve insanın gayreti konularını iş-
lemiştir.

Cevap: E

32.  Rızık, Allah’ın bütün canlılara maddi ya da manevi ola-
rak lütfettiği nimetler olduğu için C seçeneğinde verilen 
“insanın rızkını beklemesi gerekir” cümlesi, “Rızık Al-
lah’tandır” sözünün karşılığı olarak gösterilemez.

Cevap: C
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