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Diğer sayfaya geçiniz.6. LYS DENEME

1.  Paleografya; Eski yazıların incelenmesi, Nümizmatik; 
Eski paraların değerlendirilmesi, Filoloji; Milletlerin dil-
lerinin incelenmesi. 

 Cevap: E

2. İlkçağ’da Siteler, Ortaçağ’da Feodal (Derebeylik) re-
jim, Yeniçağ’da ulusal imparatorluklar, Yakınçağ’da 
Fransız devriminden sonra Ulusal devletler yaygın 
olarak görülmeye başlanmıştır. 

 Cevap: B

3.  Anadolu dışarıdan göçlere ve kültürel etkilenmelere 
açık bir coğrafi konuma sahip olduğu için pek çok uy-
garlığa ev sahipliği yapmıştır. Dolayısıyla Tarih öncesi 
dönemleri sırayla yaşamamıştır. 

Cevap: C

4.  İskitler (Sakalar) bilinen ilk Türk topluluğudur ancak 
göçebe - hayvancılığa dayalı bir yaşam sürdürdükleri 
için köyler, kentler, mimari eserler bırakmamışlardır. 

 Cevap: D

5.  Kurultay’da alınan kararların uygulanması için Hakan 
tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu nedenle 
bir tür danışma organı özelliği göstermektedir. 

 Cevap: A

6.  Kut inancı gereği bütün insanlık üzerinde hakimiyet 
kurma yetkisini kendilerinde gören Kağanlar, cihan 
hakimiyeti anlayışının temsilcileridirler. Kut inancı taht 
kavgalarının nedenlerinden biridir. İslamiyet Öncesi 
Türklerde teokratik (Şeriat) yönetim anlayışına rast-
lanmaz. 

 Cevap: B

7.  Halife Ebubekir zamanında Kuran ayetleri bir araya 
getirilerek kitap haline getirildi. Böylece kaybolması 
engellendi. Bu durum Arabistan dışına bir kültürel et-
kileşim olarak görülemez. Ancak daha sonraki fetihler 
İslamiyet’le birlikte Kuran ve Arapçanın yayılmasını 
sağlamıştır. 

 Cevap: A

8.  İslamiyet’in hakim olduğu bölgelerde Kuran’la birlik-
te Arapça da yayılmaya başlamıştır. Böylece eğitim, 
hukuk, edebiyat alanında Arapça ortak bir dil haline 
gelmiştir. Ancak siyasal bölünmelerin bu süreçte etkili 
bir rolü yoktur. 

 Cevap: C

9.  Türk - İslam devletleri halifeleri korumuş olmalarına 
rağmen Halifelik ünvanını kendi üzerlerine almamış-
lardır. Bu durum Osmanlı’da Yavuz Sultan Selim’in 
1517 Mısır seferinden sonra halifeliği üzerine alması-
na kadar devam etmiştir. 

 Cevap: D

10.  Doğu Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti ile Trabzon 
Muhafazai Hukuk Cemiyeti’nin ortak düzenlediği ve 
bölgesel olmasına karşın ulusal nitelikli kararlar alan 
kongre ERZURUM KONGRESİ’dir.

11.  Selçuklularda Melik denilen hükümdar çocuklarının, 
Osmanlı’da Şehzade denilen padişah çocuklarının 
deneyimli kişiler gözetiminde sancaklarda görevlen-
dirmelerinin amacı devlet yönetiminde deneyim ka-
zanmalarını sağlamaktır. 

 Cevap: B

12.  Moğolların Orta Asya’dan Ön Asya ve Anadolu’ya 
yaptıkları istila hareketi oldukça yıkıcı sonuçlar doğur-
muştur. Moğolların önünden kaçan pek çok Türk top-
luluğu Anadolu’ya geçerek burada yeniden örgütlenip 
beyliklerin kurulmasını sağlamışlardır. 

 Cevap: E

13.  I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Antalya ve Alanya gibi Ak-
deniz’in önemli liman kentlerini fethetmesi deniz tica-
reti alanında Selçukluların güçlenmesini sağlamıştır. 

Cevap: D

14.  Osmanlı kuruluş döneminde özellikle Anadolu’daki 
beylikler arasındaki mücadeleden uzak durarak fe-
tihlerini Bizans ve Balkanlar üzerine yönlendirmiştir. 
Osmanlı ile Ruslar ilk kez 17. yüzyılda karşı karşıya 
gelmişlerdir. 

 Cevap: B

LYS 4 / 6.DENEME
TARİH TESTİ ÇÖZÜMLERİ
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Diğer sayfaya geçiniz.6. LYS DENEME

15.  Aydınlanmacı düşünürler egemenliğin belirli hane-
danlar veya kişilere verilmesini eşitlik ilkesine aykırı 
buldukları için ulus egemenliği ilkesini savunmuşlar-
dır. Bu durum Avrupa’da Merkezi krallıkların zayıflayıp 
demokrasi, meşrutiyet, cumhuriyet, laiklik gibi ilkelere 
dayalı ulusal devletlerin kurulmasında etkili olmuştur. 

 Cevap: A 

16.  Fransız devrimi sonrası yayılan ulusçuluk, liberalizm 
gibi düşüncelerin Avrupa’nın çok uluslu monarşik ya-
pısının bozmasına engel olmak için büyük devletler 
tarafından 1815’de Viyana Kongresi toplanmıştır. Bu 
kongrede kabul edilen ilkeler Kont Meternich Planı 
olarak bilinmektedir. 

 Cevap: C

17.  Osmanlı’da Divanıhümayun en büyük yönetim birimi 
olmasının yanı sıra en üst yargı kurumudur. Bu neden-
le Kadıların kararlarının adaletli olmadığını düşünen 
her vatandaşın Divan’a başvurarak kararın düzeltilme-
sini isteme hakkı vardır. 

 Cevap: D

18.  Osmanlı’da toprak devletin sayıldığı için devlet bu top-
rakları belirli görev ve maaş karşılığında asker-sivil 
memurlara dağıtmıştır. Köylü ancak bu topraklar üze-
rinde kiracıdır ve toprağını işlemediği zaman elinden 
alınır. Bu da özel mülkiyetin olmadığının göstergesidir. 

 Cevap: B

19.  1536’da Avrupa’daki Hıristiyan birliğini bozmak ama-
cıyla Fransızlara verilen kapitülasyonlara, padişahla-
rın yaşamı boyunca geçerli olacaktır, sınırlandırması-
nın getirilmesinin nedeni sonraki dönemlerde devleti 
zor durumda bırakmamaktır. 

 Cevap: E 

20.  Osmanlı’nın ekonomik, toplumsal, ekonomik vs pek 
çok alanda meydana gelen bozulmalar devletin du-
raklama sürecine girmesinde etkili olmuştur. Ancak 
bunlar arasında en önemlisi tecrübesiz padişahların 
tahta gelmesine yol açan sancak uygulamasına son 
verilmesidir. 

 Cevap: B

21.  Osmanlı 18. yüzyılda Venedik ile uzun süre mücadele 
etmiştir. Bu mücadelenin temelinde Doğu Akdeniz böl-
gesinin hakimiyetini ele geçirme vardır. 

Cevap: A

22.  İltizam sistemi devletin vergi toplama hakkını ihale 
yoluyla özel şahıslara devretmesidir. Böylece ortaya 
çıkan Mültezimler yasa dışı yollarla haksız kazanç 
elde etmişler, bu durum halk üzerinde büyük bir yük 
getirmiştir. Tanzimat döneminde İltizam sistemi kaldı-
rılarak vergi toplamadaki haksızlıklara son verilmek 
istenmiştir. 

Cevap: D

23.  Mehmet Ali Paşa’nın ayaklanmasına Osmanlı karşı 
koyamayınca batılı devletlerin araya girmesiyle 1833 
Kütahya Antlaşması imzalanmıştır. Anlaşmayla, Gi-
rit, Şam, Mısır, Adana gibi yerlerin valilikleri Mehmet 
Ali ve oğlu İbrahim Paşa’ya verilmiştir. 1840 Londra 
Konferansı ile de Mısır valiliği babadan oğla geçmek 
kaydıyla Mehmet Ali Paşa ve oğullarına geçti. 

 Cevap: C

24.  Rusya’nın savaştan çekilmesi ile Osmanlı kaybettiği 
toprakları geri aldı. Ancak Rusya gibi güçlü bir devle-
tin savaştan çekilmesi bile İttifak devletlerinin savaşı 
kazanmasına yetmedi. 

 Cevap: E

25.  III. Selim dönemi batı tarzında yapılan reformları bir 
takım kesimin tepkisine yol açmış ve 1807’de çıkarılan 
Kabakçı Mustafa İsyanı ile III. Selim tahttan indirilerek 
öldürülmüş yerine IV. Mustafa getirilmiştir. Böylece Ni-
zamı Cedit ıslahatları da sona ermiştir. 

 Cevap: B

26.  İzmir’in işgalinden sonra bölgedeki çatışmalar hakkın-
da inceleme yapan Amiral Bristol’un yayınladığı rapor 
Rumların İzmir ve bölgesindeki tezlerinin geçersizli-
ğini ortaya koymuştur. Ayrıca Doğu Anadolu bölge-
sindeki Ermeni iddialarını araştırmak için gönderilen 
heyetin başında bulunan General Harbord raporu da 
Doğu’da Ermenilerin çoğunlukta olduğu iddialarını çü-
rütmüştür. 

Cevap: D

27.  İtilaf devletleri işgallerin duyulması ve Türklerin örgüt-
lenmesinin önüne geçmek için her türlü haberleşme-
nin denetlenmesini sağlamışlardır. 

 Cevap: A 

28.  Şark Meselesi Osmanlı topraklarını paylaştırmak ve 
Osmanlı’nın elinde bulunan stratejik yerleri ele geçir-
mek prensibi üzerine kurulmuştur. Osmanlı içindeki 
reform hareketleri devletin kendini kurtarmak için gi-
riştiği programdır. Şark meselesi ile ilgisi yoktur. 

 Cevap: C
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Diğer sayfaya geçiniz.6. LYS DENEME

29.  Amasya Genelgesi Kurtuluş Savaşının gerekçesi, 
yöntemi ve programını ortaya koyan bir ihtilal bildir-
gesidir. Bu bildirgenin temel gerekçesi ise işgallerden 
dolayı ulusun bağımsızlığı ve vatanın bütünlüğünün 
tehlikede olmasıdır. 

 Cevap: E 

30.  TBMM açıldıktan sonra Osmanlı otoritesini yok saya-
cak nitelikte kararlar almıştır. Yeni bir hükümet kur-
mak, egemenliğin ulusa ait olduğunun kabulü gibi. 
Ancak TBMM saltanat ve halifeliği esaretten kurtara-
caktır maddesi daha çok saltanat yanlılarını savaşa 
çekmek için alınan bir karardır. İhtilalci niteliği yoktur. 

 Cevap: C

31.  Türkiye Lozan Antlaşmasında tam bağımsızlığı hedef-
lemesine rağmen Boğazlar konusunda istediğini tam 
olarak alamamıştır. Boğazların yönetimi başkanı Türk 
olan Uluslararası Boğazlar Komisyonuna bırakılmıştır. 
Bu durum bağımsızlık anlayışıyla çelişmektedir. 

 Cevap: D

32.  II. Dünya Savaşının başlamasıyla Balkan Antantı ve 
Milletler Cemiyeti dağılarak işlerliğini kaybetmişlerdir. 

 Cevap: B

33.  Türkiye İş Bankası özel girişimcilere kredi desteği ver-
mek için kurulmuştur. Teşviki Sanayi Kanunu da özel 
girişimcilerin sanayi alanındaki yatırımlarına ekono-
mik, bilgi, teknoloji gibi alanlarda destek vermek ama-
cıyla çıkarılmıştır. 

Cevap: C

34.  Egemenliğin ulusa ait olduğu ilkesi ile rejimin cumhu-
riyet olduğu maddesi Cumhuriyet dönemi bütün ana-
yasalarında yer almıştır. Ancak yasama ve yürütmenin 
mecliste toplandığı maddesi 1961 anayasası ile değiş-
tirilmiş, cumhurbaşkanının belirlenmesi de günümüz-
de halk tarafından seçilmesi şeklinde düzenlenmiştir. 

 Cevap: E 

35.  Kadınlara 1934’de milletvekili seçme seçilme hakkının 
verilmesi siyasi alanda eşitliği sağlamaya yönelik ol-
duğu için Halkçılık ilkesine işlerlik kazandırılmıştır. 

 Cevap: D

36.  1924 Anayasasında, Halifeliğin kaldırılmasına ve La-
iklik yönündeki yeniliklere karşı tepkileri önlemek için 
devletin dini İslam’dır maddesi konulmuştur. Bu mad-
de 1928’de kaldırılarak anayasanın laikleşmesi sağ-
lanmıştır. 

 Cevap: B

37.  ABD bu dönemde Sosyalizmin ve Rusya’nın Ortado-
ğu, Avrupa, Uzak Doğu gibi bölgelere yayılmasını en-
gellemek için bir yandan stratejik konumdaki ülkelere 
asker yığmış, diğer yandan da İç Hilal Projesini geliş-
tirmiştir. ABD’nin boğazlara yönelik talepleri olmamış-
tır. 

 Cevap: A 

38.  1951’de Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman’ın 
yayınladığı bildiri Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu-
ğu’nun kurulmasını sağlamıştır. Daha sonra bu birlik 
1957 Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Toplulu-
ğu adını almıştır. 

 Cevap: C

39.  Doğu Almanya (Sosyalist) vatandaşlarının Batı Al-
manya’ya (Kapitalist) kaçmalarını önlemek için Doğu 
Alman meclisinin kararı ile 1961’de 46 km uzunluğun-
daki duvar örülmüştür. SSCB’nin Küba’ya yerleştirdiği 
füzeler iki süper güç olan ABD ve Rusya’yı karşı karşı-
ya getirmiştir. Bunlar krizlerin devam ettiğinin göster-
gesidir. 

 Cevap: B

40.  Bandung Konferansıyla başlayan süreçten sonra 
Doğu ve Batı Bloku içinde yer almayan Bağlantısızlar 
hareketi oluşmuştur. Hiçbir askeri ve siyasi gruba üye 
olmama ilkesine dayanmaktadır. Siyasi bağımsızlık 
bağlantısızlıkla doğrudan ilgili değildir. Bu nedenle 

 Cevap: E

41.  Kıbrıs adasındaki toplumlar arasındaki çatışmanın 
başlangıcı olarak kabul edilen olay Kanlı Noel’dir. 24 
Aralık 1963’de yaşanan Rum baskınları sonucu 374 
kadar Türk katledilmiş, bunun üzerine Türkiye garan-
törlük haklarını tek başına kullanma kararı almıştır. 

 Cevap: A



4

H
A

R
F 

E
Ğ

İT
İM

 Y
AY

IN
C

IL
IĞ

I

Diğer sayfaya geçiniz.6. LYS DENEME

42.  İki ihtilaflı taraf arasında çözüme ulaşabilmek için 
arabulucu ya da kolaylaştırıcı rolündeki üçüncü bir 
tarafın, klasik diplomasi kurallarına uymadan yaptığı 
ve her iki tarafta da seri görüşmelerle sonuca ulaşma-
ya çalıştığı diplomasi türüne Mekik Diplomasisi denir. 
1973’de ABD dışişleri bakanı Henry Kissinger Mısır 
ile İsrail arasındaki sorunları çözebilmek için bu tür bir 
diplomasiye başvurmuştur. 

 Cevap: C

43.  Mussolini İtalya’da iktidara geldikten sonra Akdeniz’de 
eski Romalıların deyimi olan “Bizim Deniz” (Mare 
Nostrum) politikasına yönelmiş, Güney Türkiye, Yuna-
nistan ve Arnavutluğu tehdit etmeye başlamıştır. Bu 
gelişmelerden endişe eden Mustafa Kemal İslam ülke-
leriyle Sadabat Paktı’nı, Balkan ülkeleriyle de Balkan 
Antantı’nı kurarak İtalyan yayılmacılığına karşı önlem 
almıştır. 

 Cevap: B

44.  Türklerdeki Gök Tengri anlayışı tek tanrılı bir inanç 
olarak kabul edilmektedir. Öldükten sonra yaşama 
inancı İslamiyet’teki Cennet-Cehennem anlayışıyla 
örtüşmektedir. Bu inanç benzerlikleri Türklerin İslami-
yet’e geçişini kolaylaştırmıştır. 

 Cevap: C
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Diğer sayfaya geçiniz.6.LYS DENEME

LYS4 / 6.DENEME
COĞRAFYA TESTİ ÇÖZÜMLERİ

1. Birleşmiş Milletler siyasi örgütlerden biridir.

 Cevap: B

2. Jeolojik devirlerde binlerce yılda meydana gelen iklim 
değişikliklerinin günümüzde çok kısa sürede gerçek-
leşmesinde beşeri ve ekonomik faaliyetler sonucunda 
bazı gazların salınımının artması en önemli etkendir. 
Volkanik patlamalar doğal bir olaydır.

 Cevap: D

3. Çevre göz önünde bulundurulan sanayi tesislerinde 
doğaya bırakılan kirleticilerin oranı çok azdır. Doğaya 
bırakılan kirleticilerin oranının azaltılabilmesi için arıt-
ma tesisleri geri dönüşüm ve atık yönetim sistemleri-
nin uygulanması gerekir.

 Cevap: A

4. Tarım ürünü çeşitliliğinin fazla olması iklimin çeşitlili-
ğini ifade eder. Diğer seçenekler ise ekonomi ile ilgili 
durumlardır.

 Cevap: A

5. Konya, Aksaray, Gaziantep ve Balıkesir’de yerşekille-
rinin engebesi daha az olduğu için tarım alanlarında 
makine kullanımı yaygındır. Rize’de ise engebe fazla 
olduğu için makine kullanımı azdır. Bu nedenle Rize’de 
kırsal kesimden kentlere doğru olan göçün nedenleri 
arasında tarımda makine kullanımının yaygınlaşması-
nın etkisi daha azdır.

 Cevap: C

6. Türkiye orta kuşağın güneyinde yer aldığı için kalıcı 
kar sınırı yüksektir. I numaralı yörede yükselti ortala-
ması daha az olduğu için kalıcı karlara rastlanmaz.

 Cevap: A

7. Gelgit olayının etkili olduğu kıyılarda akarsu ağızların-
da ...................haliç  kıyıları oluşur. Bu tür kıyıların yaygın 
olduğu ülkelerden biride ...................Almanya ’dır.

 Cevap: C

8. Parçada İç Anadolu Bölgesi’nde volkanik alanda olu-
şan yerşekilleri ve mimari yapılardan oluşan Göreme 
ve Kapadokya Milli Parkı anlatılmıştır.

 Cevap: E

9. Hollanda gelişmiş bir ülke olduğu için birincil sektör-
lerde çalışanların oranı çok azdır. Hollanda’nın tarım 
ve hayvancılıkta gelişmiş olması modern yöntemlerle 
tarım ve hayvancılık yapılması ile ilgilidir. 

 Cevap: A

10. Türkiye’nin Dünya rezervlerindeki payı ilk sırada olan 
ve rezervleri en fazla Marmara Bölgesi’nde bulunan 
maden Bor’dur.

 Cevap: BOR

11. Türkiye’nin kıyısı olan denizler arasında iki akıntı  
sistemi vardır.

 I. Beslenme kaynakları fazla olduğu için Karade-
niz’nin fazla suları seviye farkı nedeniyle Akdeniz’e 
üst akıntı şeklinde taşınır. 

 II. Su kazanımı az buharlaşma fazla olduğu için Akde-
niz’in tuzlu ve yoğun suları tuzluluk farkı nedeniyle 
Karadeniz’e alt akıntı şeklinde taşınır.

 Cevap: B

12. İstanbul Boğazı insan eliyle oluşturulmamıştır.

 Cevap: D

13. Yıl boyunca yeşil kalan yaprağını dökmeyen geniş 
yapraklı ormanlar mevsim kavramının yaşanmadığı 
Ekvatoral iklim bölgelerinde yetişir.

 Cevap: D

14. 

I
II

Süveyş 
Kanalı Hürmüz

Boğazı
Malakka
Boğazı

III

 Cevap: C
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Diğer sayfaya geçiniz.6. LYS DENEME

1. Zihinsel Kurulum, edindiğimiz bilgi ve alışkanlıkların başka 
türlü düşünmemize engel olmasıdır.

Cevap C

2. Psikanaliz yaklaşımında kişiyi tanımak için onun geç-
miş yaşantılarına bakmak gerekir. Bu amaçla bilinçaltı-
na inilmeye çalışılır çünkü yaşanan olumsuzlukların ve 
anıların istenmeyen izlerinin bilinçaltında olduğu düşü-
nülür.

Cevap A

3. Bir insanın daha iş yapabilecekken yapmaması kendini 
gerçekleştirmediğini gösterir.

Cevap E

4. Kalem kelimesinin aklımıza getirdiklerinin analoji keli-
mesinden daha fazla olması çağrışım kurma konusun-
da daha geniş bir alana sahip olmasından ileri gelir.

Cevap C

5. Alt eşik bir uyarıcı şiddetinin organizma tarafından alı-
nabileceği en düşük noktasıdır. İlk dört örnek buna uy-
gundur. V. örnekte ise alt eşik değil farklılaşma eşiği ifade 
edilmiştir.

Cevap E

6. Yansıtma mekanizmasında kişinin amacı kendisinde 
bulunan olumsuz bir kişilik özelliğini başkası üzerinden 
eleştirmesi ya da başarısızlığı ile ilgili başkasını suçla-
masıdır.

Cevap E

7. Parçada da belirtildiği gibi bilimsel gelişme aşama aşa-
ma gerçekleşir. Tüm alanlarda aynı hızda olmaz.

Cevap C

8. Histeri hastalığının her ülke ve çağda görülmesi evren-
sel olduğunu gösterir. (II) Psikolojik kökenli olmakla bir-
likte felç, kasılma gibi semptomlarının olması psikoloji 
ile fizyoloji arasında ilişki olduğunu gösterir ancak tüm 
psikolojik rahatsızlıklar genetik kökenli değildir, genetik 
kökenli olanları da vardır.

Cevap D

9. Toplumsal grupların birincil olanlarında biz bilinci, ikincil 
olanlarında ben bilinci vardır. Dolayısıyla ben duygusu 
oluşturmak gibi bir amaçları yoktur.

Cevap D

10. Kültürlenme iki kültürün birbirine etkisiyle ortaya çıkan 
kültürel farklılaşmalardır.

Cevap Kültürlenme

11. Sosyoloji 19. yy’daki gelişmelerin sonucunda olgunla-
şıp bağımsız hale gelmiştir. (II) Yöntemde biyolojiden 
fikir alınmıştır. (III) Comte Durkheim ve Spencer’a kay-
naklık etmiştir. (I)

Cevap E

12. Kapalı toplumsal tabakalaşmanın olduğu toplumlarda 
sosyal sınıf ayrımı vardır ve sınıflar arası geçiş söz ko-
nusu değildir.

Cevap A

13. I. madde demografik, 2. madde ekonomik, 3. madde si-
yasi, 4. madde kültürel nedenlere örnektir.

Cevap D

14. Parçada da belirtildiği gibi hile yapan esnafın damına 
pabuç atılması teşhir amaçlıdır. Böylece hile yapmanın 
önüne geçmek istenir.

Cevap B

15. Parçada verilen örneklerde de görüldüğü gibi sosyal-
leşme, küçük yaşta başlayan kazanımlardan en ileri 
düzeydeki sosyal kazanımlarımıza kadar bizlere temel 
davranış kurallarını öğretmeyi hedefler.

Cevap C

16. Sosyoloji devrimin itici gücü olmamıştır. Aksine 18 ve 
19. yy’lardaki devrimsel nitelikteki değişimlerin sonu-
cunda ortaya çıkmıştır.

Cevap D

17. “Bütün aydınlar barışseverdir.” önermesinin altığı “Bazı 
aydınlar barışseverdir” önermesidir.

Cevap D

18. Bir önermenin geçerli olması için tüm satırlarında doğ-
ru değer olması gerekir. Oysa III. önermenin bir satırı Y 
(yanlış) değer almıştır.

Cevap D

19. Bildirme görevindeki cümlelerin doğruluk değeri vardır. 
Doğru ya da yanlış değer alırlar. A seçeneği dışındaki 
seçeneklerde verilen ifadelerin doğruluk değeri yoktur.

Cevap A
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20. Analoji (andırma) tekil bir önermeden yine tekil bir so-
nuç önermesine ulaşmakla gerçekleşen bir akıl yürüt-
medir.

Cevap A

21. Köpek ve Hayvan terimi arasında tam girişimlilik ilişkisi 
vardır. Hayvan terimi köpek terimini kapsar. Fotosentez 
yapmak ile köpek ve hayvan terimleri arasında ise ay-
rıklık ilişkisi vardır.

Cevap C

22. r : Spor yapma oranının artması, s: Şiddet olaylarının 
artması olmak üzere, ∼ r ⇒ ∼ s önermesi 

 “Spor yapma oranı artmazsa şiddet olayları azalmaz” 
         ∼ r                   ⇒                       ∼ s
	 şeklinde olur.

Cevap B

23. “Bazı ülkelerin ihracaat yaptığı doğru değildir” önerme-
si, tikel bir önermenin değillenmesidir ve aslında tümel 
olumsuz bir önermedir.

   ∼ ∃xİx ≡ ∀x ∼ İx

Cevap C

24. ∀x Fx ⇒ Ax önermesinde Fx a ile özellenirse Ax de a ile 
özellenir ve sonuç Aa olur.

Cevap B

25.  Kur’an-ı Kerim, nübüvvet (peygamberlik), tevhid, ahire-
te iman etme, İslam düşüncesindeki yorumları birleşti-
ren unsurlar olarak gösterilebilir ama ibadetlerin yapılış 
şekilleri bunlardan biri olarak gösterilemez.

Cevap: E

26.  Paragrafta anlatılan İslam düşüncesindeki fıkhi yorum 
Caferilik’tir. Masum kabul ettikleri on iki imamın sözle-
rini ölçü olarak kabul etmeleri, kendilerine İsna Aşeriye 
veya İmamiye de denilmesi ve imamlarının Cafer-i Sa-
dık olması paragrafttaki ipuçlarıdır. 

Cevap: A

27.  Verilen ayette aile kurumu ile ilgili ele alınan konu sorul-
makta idi. Ayette geçen “aralarının açılmasından kor-
karsanız” veya “barıştırmak isterlerse” deyimlerinden 
anlaşılacağı üzere konu ailenin korunmasıdır.

Cevap: B

28.   Dinî konularla ilgili yöneltilen soruların Cevap: lan-
ması; vaaz, hutbe, konferans, seminer, kurs ve panel 
gibi yollarla dinimizin anlatılması; imam-hatiplik, ezan; 
Kur’an-ı Kerim ve ilmihâl bilgilerinin öğretilmesi; ca-
milerin bakımı; Kur’an’ı yüzünden okuma ve ilmihâl 
bilgilerinin öğretilmesi, Diyanet İşleri Başkanlığının yü-
rüttüğü kamu hizmetleri arasındadır. Ama İmam-Hatip 
liselerin kuruluşunu gerçekleştirmek Milli Eğitim Bakan-
lığının görevidir.

Cevap: D

29.  Müezzin ve imam hatip ile ilgili bilgiler yanlış olduğu için 
Cevap: C seçeneğidir.

Namaza çağrı olan ezanı usulüne göre okuyan ve 
kamet getiren müezzindir; cami hizmetlerini yürüten, 
vakit, cuma ve teravih namazlarını kıldıran, Cuma ve 
bayram namazlarında hutbe okuyan ise İmam-Hatip’tir. 

Cevap: C

30.  Verilen ayette Yüce Allah’ın evrende kurduğu muhte-
şem düzene dikkat çekilmiş ve bu ayet “İslam ve Es-
tetik” çerçevesinde evrendeki ölçü ve ahenge örnek 
olarak gösterilebilir.

Cevap: A

31.  İslam kültür ve medeniyetinin estetik ürünleri ile ilgili 
verilen tanımlardan hangisinin yanlış olduğu sorulmak-
tadır. Yazıları ve kitapları süslemede kullanılan sanat 
türü tezhiptir. Çini ise toprağın pişirilmeden önce şekil 
verilip kap-kacak, tabak, vazo, sürahi vb. eşyalar üretil-
mesine dayalı bir el sanatıdır.

Cevap: E

32.  İlahi, Tevhid, Mevlit ve Naat tasavvuf edebiyatının orta-
ya çıkardığı eserlerdendir. Ama Mersiye divan edebiya-
tını bir ürünü olup bir ölünün ardından duyulan üzüntü 
ve acıyı anlatmak, ölen kişiyi övmek amacıyla kaleme 
alınan düzyazı ya da şiirlerdir.

Cevap: D
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