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Diğer sayfaya geçiniz.5. LYS DENEME

1. Tarihi çağlara ayırmadaki asıl amaç araştırma ve öğ-
renmede kolaylık sağlamaktır. Ancak ticaret, istila, 
göç, savaş gibi olaylar toplumlar arasındaki etkileşimi 
artırarak tarihi çağların daha kısa süre içinde değiş-
mesinde etkili olmuşlardır. 

Cevap: B

2.   Toplumların ekonomik etkinliklerinin belirlenmesinde 
yaşanılan bölgenin insan yaşamına elverişli coğrafi 
özellikleri ve iklim şartları belirleyici olmuştur. Eko-
nomik faaliyetler de toplumların yaşam biçimini etki-
leyerek göçebelik ya da yerleşik hayata geçmelerini 
sağlamıştır. 

Cevap: C

3.  Türklerin göç etme nedenleri genelde coğrafi şartların 
ağırlığı, ikilimin sert olması, hayvancılığın getirdiği zo-
runluluklar gibi nedenlerdir. Ancak Türk boyları arasın-
daki Orta Asya’ya egemen olma yarışı göçlerin siyasi 
nedenini göstermektedir. 

Cevap: E 

4.  Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin kısa ömürlü 
olmasında Veraset sistemindeki belirsizlikler ve buna 
bağlı ortaya çıkan taht kavgaları daha belirleyici ol-
muştur. Ancak Kurultay’ın varlığı ve etkisi kısa ömürlü 
olmalarında etkili olmamıştır. 

Cevap: E

5.   Töre İslamiyet öncesi Türklerde Hakan dahil bütün yö-
neticiler ve halkın uymakla yükümlü oldukları yazısız 
hukuk kurallarına verilen isimdir.  

Cevap: B

6.  Orta Asya’da Ötüken’de Türk boylarını ilk kez bir bay-
rak altında toplayan devlet Asya Hun Devletidir. Ancak 
devletin kurucusu Teoman’dır. Türk tarihinin ilk edebi 
eserlerini verenler de Kök Türklerdir. 

Cevap: A

7.  İslamiyet’in Arap topraklarında 7. yüzyılın başlarında 
doğduğu dönemde Anadolu’da Bizans devletinin ha-
kimiyeti sürmekteydi. Türkler Anadolu’ya yerleşmek 
amacıyla ancak 11. yüzyıldan itibaren gelmeye başla-
mışlardır. 

Cevap: E

8.  Abbasiler dönemi kültür faaliyetlerinin yoğun olduğu 
bir süreçtir. Kütüphaneler, medreseler, çeviriler ile bir 
İslam Rönesans’ı yaşanmıştır. Ayrıca Türk komutanlar 
Abbasi halifelerini koruyarak devlet içinde çeşitli üst 
kademelere çıkmışlarsa da bu durum kültürel faaliyet-
lerin bir ürünü değildir. 

Cevap: C 

9.  Karahanlılar eğitim, ticaret, tarım vs alanlarında büyük 
başarılara imza attılar. Daha verimli topraklara sahip 
olan Seyhun ve Ceyhun Irmaklarının suladığı yerlerde 
yaşadılar. Ancak siyasal anlamda eski geleneklere de 
bağlı kalarak ülkeyi doğu ve batı olarak ikiye bölüp ikili 
yönetimi de sürdürdüler.  

Cevap: A   

10.  Kalemiye (Ehl-i Kalem) : Osmanlı idari ve mali bürok-
rasisini oluşturan gruptur.

11.   Türk İslam devlet anlayışında adaletli yönetme ilkesi 
en önemli ilkedir. Bu amaçla Kadı’ların verdikleri hü-
kümlere müdahale etmeyerek yargı bağımsızlığını gü-
vence altına almışlardır. 

Cevap: B 

12.  Anadolu’da Malazgirt zaferi sonrası kurulan beylikler 
içinde en güçlü ve büyük beylik Danişmentoğulları 
beyliği olmasına rağmen, Anadolu siyasi birliğini sağ-
layamamışlardır. Danişmentlilerle birlikte diğer Türk 
beylikleri Anadolu Selçuklu Devleti egemenliği altına 
girmişlerdir. 

Cevap: C 

13.   Haçlı Seferleri sonucu pek çok feodal bey topraklarını 
ve yaşamını kaybetmiştir. Bu durum Avrupa’da Merke-
zi krallıkların güçlenerek yeniden yönetimi ele geçir-
melerini sağlamıştır. 

Cevap: D

14.  Portekizlilerle birlikte Coğrafi keşiflere ilk katılan dev-
letlerden olan İspanya, İpek ve Baharat yollarının öne-
mini yitirmesinden  zarar görmemişlerdir. Okyanus 
bölgesindeki keşiflerle ekonomik olarak güçlenmişler-
dir.  

Cevap: A

LYS 4 / 5.DENEME
TARİH TESTİ ÇÖZÜMLERİ
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Diğer sayfaya geçiniz.5. LYS DENEME

15.  Osmanlı teknolojik, ekonomik vs nedenlerle Sanayi 
devrimi sürecine katılamamıştır. Ancak bu süreçten 
olumsuz etkilenerek kısa süre içinde batının yarı sö-
mürgesi haline gelmiştir. Osmanlı’da batıdaki gibi bir 
Burjuva sınıfı olmadığı için batıya açılmaları da söz 
konusu değildir. 

Cevap: B

16.  Rusya’nın Avrupa devletleri içinde yer alma politikası 
kapsamında Balkanlar üzerinden sıcak denizlere in-
mek istemesi Osmanlı’yı da yakından ilgilendirmiştir. 
Rusya bu amacına ulaşmak için Panslavizm ve Pa-
nortodoksizm düşünceleri ile Osmanlı içindeki Slav ve 
Ortodoksları ayaklandırarak devletin parçalanmasın-
da rol oynamıştır. 

Cevap: C

17.  Osmanlı özellikle dağılma dönemi olan 19. yüzyılda 
batı tarzı eğitim kurumları ve hukuk kurallarını almış; 
Osmanlı eğitim ve hukuk sisteminde ikilikler doğmuş-
tur. Bu durum geleneksel uygulamalara aykırılık gös-
termektedir. 

Cevap: E

18.  Osmanlı bütün ülkeyi hanedanın malı saymış ve bu 
topraklar üzerinde egemenliği sağlamak için merkez-
den idareciler atamıştır. Kardeş katli uygulamasıyla 
da tahta karşı ayaklanmaların önüne geçerek otoriteyi 
sağlamlaştırmıştır. 

Cevap: D 

19.  Kanuni zamanında Barbaros Hayrettin Paşa komuta-
sındaki Osmanlı donanması Andrea Dorya komuta-
sındaki haçlı donanmasını 28 Eylül 1538’de büyük bir 
yenilgiye uğratmıştır. Bu nedenle 28 Eylül donanma 
günü olarak kutlanmaktadır. 

Cevap: A 

20.  Kutsal Roma Germen İmparatorluğunun Fransa üze-
rine yaptığı baskılar Orta Avrupa hakimiyetinin bir par-
çasıdır. Diğer seçenekler ise Osmanlı’nın Akdeniz ve 
Avrupa’da güçlenmesine karşı yapılan faaliyetlerdir. 

Cevap: E

21.  Fransız devrimi sonrası yayılan milliyetçilik, eşitlik, 
özgürlük gibi düşünceler Osmanlı gibi çok uluslu im-
paratorlukların parçalanmasına yol açmıştır. Bu akım-
ların  etkisini azaltmak için Osmanlı’da anayasacılık, 
parlamento gibi kavramlar batı tarzında yetişen yeni 
aydın zümre tarafından savunulmuştur. Bu durum 
Meşrutiyetin ilanını sağlamıştır. Ticaretin gerileme-
sinde Osmanlı’nın imzaladığı kapitülasyonların etkisi 
daha fazla olmuştur. 

Cevap: D

22.  Düyunu Umumiye Teşkilatı (Genel Borçlar İdaresi) 
Osmanlı’nın dışarıdan aldığı borçları ödeyememesi 
üzerine kurulmuştur. Fransız ihtilali ile ilgili değildir.  

Cevap: B 

23.  Napolyon komutasındaki Fransız ordusu İngiltere’nin 
Akdeniz ve Uzak doğudaki sömürge yollarını kesmek 
amacıyla 1798’de Osmanlı toprağı olan Mısır’ı işgal 
etti. Bu işgal İngiltere  ve Rusya’nın Akdeniz’deki çı-
karlarını zedelemiştir. Bunun üzerine Rus donanması 
tarihinde ilk defa Boğazları geçerek Akdeniz’e açıldı. 
İngiliz donanması ise Abukır’da Fransız donanmasını 
yaktı. Böylece Osmanlı  devletler arasındaki çıkar ça-
tışmasından yararlanarak Mısır’a yeniden sahip oldu. 
(1802 El-Ariş Antlaşması) 

Cevap: C

 

24.  1876 Tersane Konferansı’nın amacı Osmanlı içindeki 
azınlık sorunlarını çözmektir. Osmanlı,batılı devletle-
rin azınlık sorununu bahane ederek devletin içişlerine 
karışmasını ve kendi iç sorununu uluslararası bir plat-
formda tartışılmasını önlemek için 1876’da Kanunie-
sasi’yi yayınlayarak Meşruti sisteme geçtiğini açıkla-
mıştır. 

Cevap: A 

25.  Ayanlar ve padişah II. Mahmut arasında 1808’de im-
zalanan Senedi İttifak ile Osmanlı padişahının yetki-
leri ilk kez sınırlandırılmıştır. Tanzimat Fermanı ile ilk 
kez yasaların üstünlüğünün kabul edilmesi, I. Meşru-
tiyet’te ise ilk kez anayasaya uyulacağının bildirilmesi 
mutlak otoriteyi sınırlandıran gelişmelerdir. 

Cevap: E

26.  I. Dünya savaşı başladığında Osmanlı tek taraflı ola-
rak Kapitülasyonları kaldırarak tarafsızlığını ilan et-
miştir. Osmanlı’nın savaşa girerek savaşın geniş alan-
lara yayılmasını istemeyen İtilaf devletleri Osmanlı’nın 
bu politikalarını desteklemişlerdir. 

Cevap: B

27.  Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan hammadde ve 
pazar rekabeti Osmanlı’nın pek çok toprağını kaybet-
mesinde etkili olmuştur. Kuzey Afrika bölgesinde de 
İngiltere, Fransa ve İtalya arasındaki sömürgecilik ya-
rışı Osmanlı topraklarının elden çıkmasına yol açmış-
tır. 

Cevap: D
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Diğer sayfaya geçiniz.5. LYS DENEME

28.  Mondros Mütarekesinin 7. maddesine dayanarak İtilaf 
devletleri Osmanlı topraklarını işgal etmişlerdir. İşgali 
kolaylaştırmak için orduyu terhis ettirmişler, bu durum 
Osmanlı başkentinin de işgal tehdidi altında olmasına 
yol açmıştır. İşgallere karşı tepki Mondros sonrası du-
rumu protesto için başlamıştır. 

Cevap: E

29.  1917’deki Bolşevik İhtilali’nden dolayı Çarlık rejimi yı-
kılmış Rusya’da Sosyalist bir rejim kurulmuştur. Yeni 
yönetim 1918’de Brest-Litowsk Antlaşmasını imzala-
yarak savaştan çekilmiş ve eski yönetimin bütün poli-
tikalarını terk etmiştir. Bu nedenle gizli antlaşmalarda 
yer almasına rağmen Anadolu’nun işgaline katılma-
mıştır. 

Cevap: B

30.  İzmir İktisat Kongresinde kabul edilen Misakı İktisa-
di adlı programla ulusal sanayinin kurulması ve dışa 
bağımlılığın azaltılması amaçlanmıştır. Verilen öncül-
lerde daha çok sanayi ve ticarete yönelik yeniliklerin 
yapıldığı görülmüştür. Tarım Kredileri Kooperatifleri-
nin kurulması ziraatla uğraşan üreticilere yöneliktir. 

Cevap: C 

31.  Tekke, Zaviye ve Tarikatların kapatılmasının amacı din 
duygularının kullanılarak halkın bu yolla sömürülmesi-
ni engellemeye yöneliktir.

Cevap: A 

32.  Arap harflerinin okunması ve yazılmasının zorluğu ya-
nında matbaada dizilmesi de oldukça zahmetli olduğu 
için Osmanlı’da okuma yazma oranı oldukça düşüktür. 
Bu olumsuzluk 1 Kasım 1928’de Yeni Türk Harflerinin 
kabul edilmesiyle giderilmiştir. 

Cevap: B

33.  Atatürk milliyetçiliği yalnız siyasi alanda değil ekono-
mik alanda da bağımsız olmayı,kendi kaynaklarımıza 
dayanarak bir kalkınmayı öngörür. Yabancıların teke-
linde olan demiryollarının millileştirilmesi politikası da 
Milliyetçilik doğrultusunda bir çalışmadır. 

Cevap: C

34.  3 Mart 1924’te Erkanı Harbiye Umum Vekaleti’nin (Ge-
nel Savaş Bakanlığı) kaldırılmasıyla ordunun siyaset-
ten arındırılması sağlanmıştır. 

Cevap: A

35. İnkılap eskiyen kurumların yerine yenisinin getirilmesi 
olayıdır. Türk tarih Kurumu ise herhangi bir kurumun 
yerine kurulmamıştır. Türk tarihini araştırmak için yeni 
oluşturulmuştur. 

Cevap: E 

36.   ABD İzolasyon (Monroe Doktrini) politikası gereği 
dünya savaşı sonrası Milletler Cemiyetine üye olma-
mıştır. Bu durum büyük bir gücün desteğinden mah-
rum kalan Millet Cemiyeti’nin etkinliğini kaybetmesine 
yol açmıştır. 

Cevap: D

37.  İmparatorluk rejimleri Fransız devriminden sonra bü-
yük zarar görmüş, I. Dünya savaşından sonra büyük 
oranda yıkılmışlardır. II. Dünya savaşından sonra da 
böyle bir yayılma söz konusu değildir. 

Cevap: C

38.  ABD 1823’ten itibaren Avrupa’daki siyasi ve ekonomik 
çatışmaların dışında kalma kararı almıştır. Bu karara 
İnfirad ya da Yalnızlık politikası denir. Ancak 1917’de 
ABD I. Dünya Savaşına girerek yalnızlık politikasını 
geçici olarak terk etmiştir. 

Cevap: A

39.  Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Kara-
bağ sorunu özellikle Sovyetler Birliğinin dağılmasın-
dan sonra iki ülke arasında yeniden başlamıştır. Er-
menistan da Azerbaycan da bölgede siyasi haklarda 
bulunmaktadır. 1992’de Ermeni güçlerinin Azerbay-
can’a bağlı Hocalı katliamını yapması da iki ülke ara-
sındaki gerginliği tırmandırmıştır. 

Cevap: E

40.  Temelleri 1985’de atılan Glastnost (Açıklık) ve Perest-
royka (Yeniden Yapılanma) politikaları ile Sovyet lideri 
Gorbaçov ekonomik ve siyasi bir takım reformlar yap-
mıştır. Ancak bu reformlar Sovyetlerin dağılmasına 
giden bir süreci başlatmış ve 1991’de ülke dağılmıştır. 

Cevap: D

41.  Batı Avrupa’da yer alan Belçika  Sovyet etkisinden 
uzak olduğu için hiçbir zaman Sosyalist bir rejim be-
nimsememiştir.  

Cevap: B 

42.  7 Şubat 1992 tarihinde imzalanan ve Kasım 1993’te 
yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması ile Avrupa Eko-
nomik Topluluğu, Avrupa Birliği adını almıştır. 

Cevap: A

43.  Orta Asya’daki Türk cumhuriyetleri 1991’de Sovyetler 
Birliğinin dağılmasından sonra bağımsızlıklarını ilan 
ederek kurulmuşlardır. Dolayısıyla Soğuk Savaş dö-
neminin sonunu ifade eden bu olaydan sonra Türkiye 
bu ülkelerde elçilikler açmıştır. 

Cevap: E

44.  Orta Asya’dan gelerek Anadolu’ya yerleşen Selçuklu-
lar burayı ikinci bir yurt olarak görmüşlerdir. Bu amaç-
la dış saldırılara karşı korumuş, kalıcı eserler vermiş-
lerdir. Hukuk sistemleri doğrudan vatan kavramıyla 
ilgili değildir. 

Cevap: D
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Diğer sayfaya geçiniz.5.LYS DENEME

LYS4 / 5.DENEME
COĞRAFYA TESTİ ÇÖZÜMLERİ

1. I, II, III ve IV numaralı alanlarda yağış rejimi düzensiz 
olduğu için ani sağnak yağışlar sel ve taşkınlara ne-
den olur. V numaralı bölgede yağış rejimi düzenlidir. 
Bu bölgede sel ve taşkınlara daha az rastlanır. 

 Cevap: E

2. Haritada gösterilen I numaralı alan fay hatları üzerin-
de yer aldığı için sıcak su kaynaklarının bulunduğu 
alanlardan biridir. Bu nedenle I numaralı alanda turizm 
tesisleri kurulabilir.

 Cevap: A

3. Ham madde kaynakları, iklim, yer şekilleri ve bitki  
örtüsü doğal faktörlerdir.

 Cevap: D

4. Avrupa’da Sanayi Devrimi’nin yaşanması Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde gerçekleşmiştir. Bu durum 
jeopolitik durum üzerinde etkiye sahip değildir.

 Cevap: C

5. I, II, III ve IV numaralı alanlar engebeli alanlar iken V 
numaralı alan yerşekillerinin sade olduğu alanlar için-
dedir. V numaralı alanda tarımın ekenomideki payını 
azaltan doğal faktör yağış azlığıdır. 

 Cevap: E

6. Türkiye’de iklim çeşitliliğinin belirgin olması tarımsal 
ürün çeşitliliğini artıran ve iç ticaretin gelişmesini sağ-
layan olumlu bir faktördür.

 Cevap: E

7. Birleşik Krallık; İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İs-
koçya’dan oluşur.

 Cevap: A

8. Sanayi Devrimi kömürün buhar makinelerinde ve ma-
den eritmede kullanılması ve demirin daha önceki dö-
nemlere göre daha kolay işlenebilmesi ile gerçekleş-
miştir.

 Cevap: D

9. Güney Afrika Cumhuriyeti; kömür, altın, pilatin, elmas 
yatakları yönünden zengin rezervlere sahiptir. Bu ma-
denlerin çıkarımı ve işletilmesi ülkenin gelişmişliğinin 
en önemli nedenidir.

 Cevap: A

10. Dünya tarihindeki belirleyici rolünü asırlar boyu sür-
dürdüğünden “Dünya’nın başkenti” ünvanını alan, 
Katolik Hristiyanlar için kutsal olan inanç bölgesinin 
(Vatikan) içinde barındırdığı için çifte başkent ünvanı 
taşıyan şehir Roma’dır.

 Cevap: ROMA

11. Doğadaki toryum madeni yapay değil doğal radyas-
yon kaynağıdır.

 Cevap: E

12. Japonya çevresinde depremler ve tsunamiler sonu-
cunda nükleer santral kazalarına bağlı olarak çevre 
sorunları yaşanabilir.

 Cevap: C

13. I numaralı bölge Arabistan çöllerinde (Orta Doğu) yer 
almaktadır. Bu alanda kuraklığın şiddetli olması ve 
farklı ülkelerin yer alması nedeniyle su sorunlarına 
bağlı olarak sıcak çatışmaların yaşanma ihtimali daha 
fazladır.

 Cevap: A

14. Seçeneklerde verilen iller arasında topraklarında 
engebenin en az olduğu il Konya’dır. Konya’da kısa 
mesafelerde yükselti belirgin olarak değişmediği için 
iklim değişimleride azdır.

 Cevap: D
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Diğer sayfaya geçiniz.5. LYS DENEME

1. Hikayede fillerin belli denemeden sonra kaçma dene-
mesini bırakmaları anlatılmıştır. Bu koşullanmayla ger-
çekleşen öğrenilmiş çaresizliktir. Odun ile ağaç arasında 
bağ kurulmuş, odunun da ağaç gibi kendilerini engelle-
yecek güçte olduğu sanılmıştır.

Cevap E
2. Duyumda duyu organları uyarıcıyı alır, algıda ise an-

lamlandırır. “Duydum ama anlamadım”, ifadesinde duy-
ma duyumun olduğunu, anlamama ise algının olmadı-
ğını ifade eder.

Cevap C

3. Uyarıcıların kare ve yuvarlak olarak iki grupta algılan-
ması birbirine benzeyen uyarıcıların aynı gruba alındı-
ğını gösterir.

Cevap A

4. Olumlu pekiştirme davranışın olumlu bir uyarıcı (ödül, 
yiyecek) ile gerçekleştirilmesidir.

Cevap E

5. Parçada Şehsuvar’ın hatalarıyla ilgili başkalarını suç-
lamadığı, kendine karşı dürüst davrandığı belirtilmiştir. 
Ancak çoğu kimsenin kendi hatalarıyla ilgili sorumlu-
luğunu üstlenmediği, gerçeklerle yüzleşmediği belirtil-
miştir. Bu da savunma mekanizması kullanarak gerçek 
nedenler yerine kişinin kendisini rahatlatıcı nedenlere 
sığınması anlamına gelir.

Cevap A

6. Psikoloji tarihsel süreç içerisinde araştırmalarına ruh 
kavramıyla başlamıştır.

 Ruh – Zihin – Bilinç – Davranış – Biliş – Biliş / Beyin 
aşamalarından geçmiştir.

Cevap D

7. Depresyon ilaçlarının doktor kontrolü dışında kullanıl-
ması son derece tehlikelidir. Çünkü ilaçların bağımlılık 
yapma özelliği vardır.

Cevap A

8. Parçada sosyolojinin subjektif, yorumlayıcı yaklaşımla-
ra da sahne olduğu anlatılmıştır. Bu durum bütünüyle 
nesnel olduğu yargısına ters düşer.

Cevap C

9. Toplumsal çözülme çıkarcılığın arttığı, dayanışmanın 
ve sevginin azaldığı toplumlarda yaşanır.

Cevap A

10. Edilgen dikkatte, dikkat istem dışı olarak bir olay ya da 
nesneye yönlendirilir.

Cevap : Edilgen

11. İnsanların içinde yaşadığı maddi koşullar ve üretim bi-
çimlerinin belirleyici olması (II) ekonominin diğer kurum-
lar üzerindeki etkisini gösterir (I).

Cevap B

12. Rekabet ve çatışma toplumsal etkileşim türlerindendir. 
Rekabette hedefe odaklanılır, üretkenlik ve kalite artar. 
Çatışmada ise hedef yerine taraflar birbirleriyle uğraşırlar.

Cevap B

13. İşbölümünde herkes belli bir alanda uzmanlaştığından 
üretimde kalite ve verim artar.

Cevap B

14. Normların her türlüsünün bir yaptırımı vardır.(II) Yazılı 
ve resmi alanlarda hapis ya da para gibi, yazısız ve 
gayri resmi alanlarda ise ayıplanma gibi yaptırımlarla 
kontrol sağlanır. (I ve III)

Cevap E

15. Sosyolojinin pratik uygulamalarının olması değişim sü-
recinde etkili olduğunu gösterir. Objektif olması nesnel 
olduğunu ifade eder.

Cevap E

16. Kültür statik(durağan) değil dinamiktir(değişken). Bu 
anlamda hem toplumdan topluma hem de aynı toplum 
içinde zamanla değişime uğrar.

Cevap D
17. Üçüncü halin imkansızlığı ilkesine göre bir şey ya ken-

disidir (A) ya da kendisi dışında bir şeydir. ( ∼ A) Örne-
ğin aynı anda “insan hem canlı hem cansızdır” diyeme-
yiz, insan ya canlıdır ya da canlı değildir.

Cevap D

18. Varlık - Canlı - Hayvan - Kedi - Ankara Kedisi ve Van 
Kedisi

 Varlık terimi kaplamı en geniş, içlemi en dar olandır. 
Ankara Kedisi ile Van Kedisinin konumları aynıdır. Her 
ikisinin de kaplamı en dar, içlemi en geniştir ve her ikisi 
de Kedi teriminin kaplamındadırlar.

Cevap A
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19. ∀xNx ⇒ ∃xPx önermesinin açılımı yapılırken ∀xNx öner-
mesi tümel olduğundan ∧ (ve), ∃x ∼ Px önermesi tikel 
olduğundan V (veya) ile özellenir, x yerine sırasıyla ev-
rende verilen a ve b konur.

  (Na ∧ Nb) ⇒ (∼ Pa ∨ ∼ Pb)

Cevap B

20. Verilen bilgiler doğrultusunda klasik mantıkta kümeye üye-
lik dereceleri kesin olarak belirtilmiştir. Bulanık mantıkta ise 
alan daha geniştir.

Cevap D

21. (∼ p ∨ q) ∧ r  önermesinde ana eklem ∧ (ve) olduğun-
dan önce alt alta yazma kuralı uygulanır. Daha sonra  
∼ p ∨ q önermesinin eklemi olan ∨ (veya) kuralınca ça-
tal açma işlemi uygulanır.

Cevap D

22. Düz döndürme kuralına göre tümel olumlu bir önermenin 
düz döndürmesi tikel olumlu olur. Bu da nitelikleri aynı ka-
lırken niceliklerinin değiştiğini gösterir.

Cevap B

23. İlk öncül tümel olumlu, ikinci öncül tikel olumlu olduğun-
dan sonuç da tikel olumlu olur. Çünkü sonuç önermesi 
her zaman zayıf olana bağlanır.

Cevap C

24. “Çabuk gel.” ifadesi emir kipiyle kurulmuştur. Bir işi 
yaptırmaya (gel) yöneliktir.

Cevap D

25.  Peygamberimizin bu sözünde “Allah’a kulluktaki içten-
liğini güzelleştirirse” ifadesinden anlaşıldığı üzere iba-
detler ile ilgili temel ilkelerden “İbadetlerde samimiyet” 
konusu işlendiği görülecektir.

Cevap: B

26.  Paragrafta ibadetler ile ilgili ele alınan konu sorulmak-
tadır. Cuma, bayram ve teravih zekât, sadaka ve kur-
ban gibi işlenen ibadetler, toplumsal içerikli olduğu için 
Cevap: A seçeneğinde verilen ibadetlerin toplumsal 
faydalarıdır. 

Cevap: A

27.  Soruda verilen ayetlerde ele alınan konu sorulmakta-
dır.“ O müminler ki..” anahtar ifadesinden anlaşılacağı 
üzere Kur’an’da örnek insanın özellikleri konusu ele 
alınmaktadır.

Cevap: A

28.   Hadis-i Şerif’te geçen “dilinden ve elinden zarar gör-
mediği kişi” ifadesi ile güven konusuna dikkat çekilmiş 
olup Hz. Muhammed’in güvenilirliği örnekliğine dikkat 
çekilmiştir.

Cevap: C

29.  İslam düşüncesinde ortaya çıkan “Fırka, mezhep ve 
tarikat” gibi yorum farklılıklarının ortaya çıkış sebepleri 
arasında, insanın yapısından kaynaklanan sebepler; 
coğrafi sebepler; siyasi sebepler ve dinî metinlerden 
kaynaklanan sebepler gösterilebilir ama metafizik ko-
nulardan kaynaklanan sebepler gösterilemez.

Cevap: D

30.  Hasan Basri’nin bulunduğu bir mecliste, iç savaşa ka-
tılanlar ile büyük günah işleyenlerin durumları tartışılır-
ken Vasıl bin Ata, büyük günah işleyenlerin ne mümin 
ne de kâfir olup ikisi arasında bir yerde oldukları fikrini 
ileri sürmüştü. Hasan Basri’nin Vasıl bizden ayrıldı de-
mesi üzere İslam düşüncesinde siyasi-itikadi yorum-
lardan Mu’tezile’nin fikirlerinin yaygınlaşmasına zemin 
hazırlamıştır.

Cevap: C

31.  Paragrafta konu edinilen yorum, İslam düşüncesindeki 
siyasi-itikadi yorumlardan Maturidilik’tir. Paragrafta ge-
çen Ebu Hanife’nin anlayışı doğrultusunda gelişen ehl-i 
sünnet çizgisini sistemleştirerek sünni düşünceye yeni 
bir ruh katmış olmasından bahsedilerek ipucu verilmiş-
tir.

Cevap: E

32.  Hanefilik, Şafiilik, Hanbelilik ve Malikilik, İslam düşün-
cesinde ortaya çıkan “amelî-fıkhi” yorumlardandır. Ma-
turidilik ise itikadi yorumlardan biridir.

Cevap: E
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