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1.  İbni Haldun sözüne dikkat edilirse geçmiş ile günümüz 
arasında bağ kurmanın öneminin vurgulandığı anlaşıl-
maktadır. 

Cevap: E

2.  Parşömen kağıdı ilk kez Batı Anadolu’da Bergama’da 
kurulmuş olan Pergamon uygarlığında üretilmiştir. 

Cevap: C

3.  İyonlarda özgür düşünce, dinsel baskının olmaması, 
uluslararası ticaretin yaygın olması gibi nedenler bi-
lim ve kültür alanında gelişmelerini sağlamıştır. Ancak 
ahret inancının olmaması bu gelişmelerle doğrudan 
bağlantılı değildir. 

Cevap: D

4.  Uygurların yerleşik yaşama geçmesi kültürel, ekono-
mik, mimari alanda değişiklerle yol açmıştır. Ancak 
yerleşiklik Kut inancı üzerinde etkili olmamıştır. 

Cevap: A 

5.  Kök-Türkler göçebe hayvancılığa dayalı bir yaşam 
sürdürdükleri için tarım ürünlerinin ağırlıklı olarak sa-
tıldığı bir ticarete sahip olamazlar. 

Cevap: D

6.  Manas: Kırgız, Şu: İskitler (Sakalar), Türeyiş: Uygurlar, 
Ergenekon: Köktürkler 

Cevap: C

7.  İslamiyet’e inanmayanların Peygamber ile antlaşma 
imzalaması siyasal bir güç olarak kabul ettiklerinin 
göstergesidir. Ayrıca İslamiyet’in yayılmasını kendi 
varlıkları için tehlikeli gördükleri için mücadele etmiş-
lerdir. Ancak her yıl haram aylarında toplanan Suku 
Ukaz panayırının düzenlenmesi bir güç algısı olarak 
düşünülemez. 

Cevap: B

8.  Şam ticaret yolunun güvenliği 629’da Yahudilerin ya-
şadığı Hayber’in alınmasıyla sağlanmıştır. 

Cevap: E 

9.  Türklerin İslamiyet’e geçmesinden sonra hukuk, yazı, 
edebiyat, mimari vb. pek çok alanda değişiklikler ol-
muştur. Ancak Türkler arasında din adamları, batıda 
olduğu gibi, bir Ruhban sınıf oluşturmamışlardır.

Cevap: B

10.  Ermenilerin Doğu Cephesinde yenilmesi üzerine 
TBMM Ermenilerle imzaladığı antlaşma ile Ermenile-
rin Sevr’den kaynaklanan bütün haklarından vazgeç-
mesini sağlamıştır. Söz konusu antlaşma GÜMRÜ 
Antlaşmasıdır.

11.  Gazneliler devleti bugünkü Afganistan bölgesinde bu-
lunan Gazne kentinde kurularak, kurulduğu bölgenin 
adıyla anılmışlardır. 

Cevap: C

12.  Sultan I. Mesut’un eski Türk törelerine uyarak ülkeyi 
oğulları arasında paylaştırması kardeşler arasında 
taht kavgalarına yol açmıştır. Bu durum merkezi otori-
tenin bozulmasına yol açmıştır.

Cevap: B

13.  Türkiye Selçukluları Anadolu’nun coğrafi konumun-
dan dolayı ticaret alanında gelişmişlerdir. Bu amaçla 
Kervansaraylar yapmışlar, çeşitli devletlere imtiyazlar 
vererek ticareti canlı tutmuşlar, ticarette ilk kez sigorta 
uygulaması getirmişlerdir. 

Cevap: E

14.  Soruda aydınlanma hareketinin ekonomi üzerindeki 
etkisi sorulmuştur. Ancak Rönesans daha çok edebi-
yat sanat alanındaki değişimleri ifade etmektedir. 

Cevap: D 

15.  1402 Ankara savaşı I. Beyazıt’ın Timur’a yenilmesiyle 
sonuçlanmış ve Osmanlı Fetret devrine girmiştir. Edir-
ne-Segedin antlaşması 1444’te II. Murat zamanında 
imzalanmış ancak Haçlılar II. Murat’ın tahttan çekil-
mesini fırsat bilerek antlaşmayı bozmuşlardır. Ploş-
nik Savaşı 1386’da Osmanlı ordularının Sırp-Boşnak 
güçlerine yenilmesiyle sonuçlanmıştır. 

Cevap: E

16.  Kapıkulu Ocakları içinde yer alan Yeniçerilerin zaman 
içinde sayılarının artması bunlara dağıtılan ulufe, cü-
lus gibi paraların hazineye büyük bir yük getirmesine 

LYS 4 / 7.DENEME
TARİH TESTİ ÇÖZÜMLERİ
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yol açmıştır. Ayrıca 17. yüzyılda sık sık devlet işlerine 
müdahale etmişler ve İstanbul ayaklanması denilen 
ayaklanmaları çıkarmışlardır. Tımarlı sipahilerin sayı-
larının azalması Dirlik sisteminin bozulmasından kay-
naklanmaktadır. 

Cevap: C 

17.  Kadı Osmanlı ulema sınıfı içinde yargı işleriyle uğra-
şan görevlidir. Seçeneklerde verilen diğer görevliler 
ise ekonomik işlerle uğraşan kalemiye sınıfı mensubu 
kişilerdir. 

Cevap: B

18.  II. Beyazıt’ın saltanatına karşı ayaklanan Cem Sultan 
yenilince Memlüklere sığınmış daha sonra Karamano-
ğulları, Rodos Şövalyeleri, Papalık, Fransa gibi güçler 
bu olaya bir şekilde müdahale etmişlerdir. Böylece 
Osmanlı’nın sorunu dış sorun haline gelmiş, fetihler 
durma noktasına gelmiştir. 

Cevap: A 

19.  1833’te Rusya ile imzalanan Hünkar İskelesi antlaş-
masıyla Boğazlar sorunu ilk kez ortaya çıkmıştır. 1841 
Londra Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlardan barış 
zamanında savaş gemilerinin geçişi yasaklanmış, 
1856 Paris Antlaşmasıyla boğazların kapalılığını ön-
gören Londra sözleşmesinin devam etmesi kararlaştı-
rılmıştır. 

Cevap: E

20.  1912’de Osmanlı’ya saldırarak I. Balkan Savaşını baş-
latan Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ 
savaştan çok önce zaten bağımsızlıklarına kavuş-
muşlardır. Dolayısıyla Balkan savaşlarının nedeni ara-
sında bağımsızlık talepleri yer almaz. 

Cevap: D

21.  İtilaf devletleri Mondros Mütarekesinin 7. maddesine 
dayanarak ve daha önce yaptıkları gizli antlaşmalara 
göre Osmanlı topraklarını işgal ettiler. Ancak bu iş-
galler karşısında tepkileri en aza indirmek için ordu 
ve donanmaya kısıtlamalar getirerek haberleşmeleri 
kontrol altına aldılar. 

Cevap: C 

22.  Osmanlı devleti milliyetçilik karşısında imparatorluğun 
toprak bütünlüğünü korumak için bütün tebaayı eşit 
sayan Osmanlıcılık düşüncesini benimsemiştir. Ancak 
artan Milliyetçilik olayları bu düşüncenin başarılı olma-
sını engellemiştir. 

Cevap: B 

23.  Osmanlı devleti Kapıkulu Ocaklarının devlete bağlı-
lıklarını devam ettirmek için her padişah değişiminde 
Cülus bahşişi dağıtmıştır. Ancak 17. yüzyılda Osman-
lı’da sık sık taht değişikliğinin olması Cülus uygulama-
sının hazineye büyük bir yük getirmesine yol açmıştır. 

Cevap: A 

24.  1838 Hünkar İskelesi Antlaşmasında Rusya ile batılı 
devletler arasında bir savaş olursa Osmanlı boğazları 
kapatacaktır, maddesi yer almıştır. 1841 Londra Bo-
ğazlar Sözleşmesinde ise barış zamanında boğaz-
ların tüm savaş gemilerine kapatılacağı hükmü yer 
almıştır. Böylece Rusya’nın boğazlardan geçiş hakkı 
sona ermiştir. 

Cevap: A

25.  Almanya Osmanlı’yı kendi yanında dünya savaşının 
içine çekmek isterken daha çok stratejik, ekonomik, 
askeri nedenleri düşünerek hareket etmiştir. Ancak o 
dönemde Osmanlı deniz gücü yok denecek kadar az-
dır ve denizcilik alanında büyük ilerleme kaydeden Al-
manya’nın Osmanlı donanma gücüne ihtiyacı yoktur. 

Cevap: C

26.  Kurtuluş savaşı sırasında Erzurum ve Sivas Kongre-
lerinde kurulan Heyeti Temsiliye Anadolu’da ayrı bir 
otorite olarak hareket etmiştir. 1919’da Osmanlı hükü-
metinin Salih Paşa aracılığı ile Amasya görüşmelerini 
yapıp protokol imzalaması Temsil Heyetinin siyasi var-
lığını güçlendirmiştir. Osmanlı hükümetinin otoritesi 
ise giderek zayıflamıştır. 

Cevap: E

27.  Fransızların İskenderun ve Çukurova bölgesine asker 
çıkararak işgal etmesi Mondros Mütarekesinden kay-
naklanmıştır. Ulusal güçlerin direnişi bu işgal hareke-
tinden sonra ortaya çıkmıştır. 

Cevap: B

28.  Osmanlı’da, dini cemaatler kendi içlerinde hukuksal 
bir takım işlerde serbestlik kazanmışlardır. Ancak Lo-
zan Antlaşmasında bütün her kesin Türk vatandaşı 
olarak kanun önünde eşitliği kabul edilmiştir. Medeni 
Kanun patrikhane ve konsoloslukların hukuksal yet-
kilerini kaldırarak, azınlık sorunu gerekçesi ile Türki-
ye’nin içişlerine karışılmasını önlemiştir. 

Cevap: C

29.  İstanbul Arkeoloji Müzesi padişah II. Abdülhamit za-
manında Osman Hamdi Bey’in gayretleriyle 1891’de 
kurulmuştur. 

Cevap: A
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30.  Yaklaşan II. Dünya savaşı koşullarında Almaların 
Fransızları tehdit etmesi üzerine Fransa Ortadoğu’da-
ki sömürgelerinden çekilmek zorunda kalmıştır. Bu 
durum üzerine Türkiye Hatay sorununu gündeme geti-
rerek çözümünü sağlamıştır. 

Cevap: E

31.  Kapitülasyonlar Lozan Barış Antlaşmasında kaldırıl-
dığı için Cumhuriyet dönemi ekonomik sıkıntıları ve 
Türkiye’nin devletçi ekonomiye geçmesinde bir etkiye 
sahip değildir. 

Cevap: D

32.  Atatürk’ün en gerçek yol gösterici ilimdir sözü, akıl ve 
bilime verdiği önemi göstermektedir. Laiklik de akla ve 
bilime göre siyasal, toplumsal, hukuksal vb. alanlarda 
düzenlemeleri gerektirmektedir. 

Cevap: B 

33.  Kapitülasyonlar Cumhuriyetin ilanından önce Lozan 
Barış Antlaşmasıyla çözülmüştür. Musul, Boğazlar 
ve Yabancı okullar sorunu Lozan’da çözümlenmesine 
rağmen Cumhuriyet’in ilanından sonra yeniden gün-
deme gelmiş ve bu dönemde kesin olarak çözümlen-
mişlerdir. 

Cevap: A

34.  1920’de kurulan Milletler Cemiyeti İtalya, Almanya, Ja-
ponya gibi devletlerin yayılmacı politikalarından dolayı 
dünyada barışı sağlayamamış, II. Dünya Savaşının 
çıkmasını önleyememişti. Ancak Türkiye’nin Balkan 
ülkeleriyle Pakt kurması Milletleri Cemiyeti’nin tutu-
muyla ilgili değildir. 

Cevap: C

35.  Mısır 1922’de, Hindistan ise 1947’de İngiltere’den ba-
ğımsızlıklarını almışlardır. Tunus ve Cezayir ise Fran-
sa’dan bağımsızlıklarını almışlardır. 

Cevap: B

36.  Milletler Cemiyeti devletler arasındaki sorunları sila-
ha başvurmadan barış yoluyla çözmeyi amaçlayan 
bir örgüttür. Ancak NATO’nun 5. maddesinde üye ül-
kelerden birine yapılan saldırı diğerlerine de yapılmış 
sayılır hükmü yer almaktadır. 

Cevap: E 

37.  ABD Sovyet Rusya ve Komünizm’in Ortadoğu’da ya-
yılmasını engellemek amacıyla bu bölgeye yönelik as-
keri ve ekonomik destek kararları almıştır. Böylece Or-
tadoğu toplumlarını kendi yanına çekmeye çalışmıştır. 

Cevap: C

38.  Türkiye II. Dünya Savaşının sona erdiği 1945’den iti-
baren özellikle Sovyet Rusya’nın toprak ve Boğazlara 
yönelik taleplerini önlemek için uluslararası savunma 
ve güvenlik işbirliği arayışlarına girmiştir. NATO ve 
Balkan Paktı’na üye olunması da ekonomik kalkınma-
yı sağlamak için değildir. 

Cevap: B

39.  Soğuk Savaş dönemi içinde süper güçler arasında 
bir yumuşama dönemi yaşanmıştır. Çünkü nükleer 
silahlanma endişe verici boyutlara gelmiştir. Varşova 
Paktı’nın dağılması 1991’de sosyalist rejimlerim çök-
mesinden sonra olmuştur. 

Cevap: D

40.  Avrupa Birliğine girmeye aday ülkelerin yerine getir-
mekle yükümlü oldukları şartlardan biri de siyasi is-
tikrar, demokrasi ve insan haklarının güvence altına 
alınmasıdır. Ancak bu şartlar içinde anayasaların ya-
zılı olması koşulu yoktur. 

Cevap: E

41.  Sözü edilen bölgesel çatışmaların temelinde Milliyet-
çilik düşüncesi yatmaktadır. Bu durum onlarca sivilin 
öldürülmesine yol açmıştır. 

Cevap: A

42.  Church of God adlı tarikata bağlı Avustralyalı bir Hıris-
tiyan’ın 21 Ağustos 1969’da Mescid-i Aksa’yı kundak-
lamayı denemesinden sonra İslam ülkeleri başkanları 
Birleşmiş Milletler’de daimi olarak temsil edilen İslam 
Konferansı Teşkilatı’nı kurdular. Üye ülkeler arasında 
İslami dayanışmayı güçlendirmek ekonomik, sosyal, 
kültürel, bilimsel ve diğer alanlarda işbirliğini artırmak, 
dünya barışının korunmasına yardımcı olmak, ırk ayı-
rımını ortadan kaldırmak, kutsal yerlerin korunması 
için işbirliği sağlamak gibi amaçlar gütmektedir.  

Cevap: A
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43.  II. Dünya Savaşı öncesinde Almanya ve İtalya’nın Ak-
deniz havzasında yayılmacı bir politika izlemesi Tür-
kiye’nin dış politikasını yakından ilgilendirmiştir. Bu 
gelişmeler üzerine Atatürk, İslam ülkeleriyle Sadabat 
Paktı’nı, Balkan ülkeleriyle de Balkan Antantı’nı kura-
rak İtalya ve Almanya’nın yayılmacılığına karşı önlem 
almıştır. 

Cevap: C

44.  Büyük Selçuklu devletinin sınırları Melikşah (1072-
1092) döneminde en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Bi-
zans’la Anadolu için ilk savaş Tuğrul ve Çağrı beyler 
zamanında yapılan 1048 Pasinler savaşıdır. Nizamiye 
Medreseleri ilk kez Sultan Alp Aslan zamanında Vezir 
Nizamülmülk’ün adıyla açılmıştır. 

Cevap: A
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LYS4 / 7.DENEME
COĞRAFYA TESTİ ÇÖZÜMLERİ

1. Deprem, tsunami, heyelan ve volkanizma jeolojik - jeo-
morfolojik (yer kökenli) iken, Tropikal siklonlar meteoro-
lojik (atmosfer) kökenlidir. 

 Cevap: D

2. İstanbul, Kahire, Şam ve Roma şehirleri Eski Dünya 
Karaları üzerinde yer alır. New York ise Yeni Dünya 
Karalarında Amerika kıtasınde yer aldığı için daha 
sonra kurulmuştur.

 Cevap: C

3. Ankara’nın yer aldığı İç Anadolu Bölgesi’nde ormanlar 
çok az olduğu için, Ankara’ya kurulan mobilya sanayi-
si ham madde kaynaklarının uzağında yer alır.

 Cevap: D

4. Nüfus miktarının fazla olduğu, büyük tüketim merkez-
lerinin sayısının fazla olduğu ve düzlüklerin geniş yer 
kapladığı Marmara Bölgesinde besi ve ahır hayvancı-
lığı daha yaygındır.

 Cevap: A

5. Gelişmiş ülkelerin ihracatında ham madde kaynakları 
ve işlenmemiş ürünler azdır. Gelişmiş ülkelerin ihracat 
gelirlerinin yüksek olmasının en önemli nedeni sana-
yi ürünler ve işlenmiş ürünler satmasıdır. Bu nedenle 
gelişmiş ülkelerin ihracatında otomotivin payı diğer 
seçeneklerdeki ürünlere göre daha fazladır.

 Cevap: E

6. Ozon seyrelmesi, sera gazı salınımı, karbon salınımı 
ve kükürtdioksit salınımı sanayi faaliyetleri ve fosil  
yakıt tüketimi sonucunda gerçekleşir. Radyoaktif kir-
lilik ise nükleer santrallerde meydana gelen sızıntılar 
sonucunda oluşur.

 Cevap: A

7. İstanbul ve Kocaeli’de araç sayısının fazla olması ve 
denizden gelen nem ile egzoz gazlarının birleşmesi 
sonucunda Los Angeles tipi hava kirliliği daha fazla 
yaşanır.

 Cevap: B

8. Sert karasal iklim bölgelerinde çayır bitki örtüsünün 
altında oluşan humus oranı en fazla olan topraklara 
“çernezyom” denir.

 Cevap: C

9. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın kurucu üye-
si olmasın karşın Karadenize kıyısı olmayan ülkeler 
Ermenistan ve Arnavutluk’tur.

 Cevap: E

10. Atlas Okyanusuna ve Akdenize kıyısı olan bu nedenle 
kıyılarında deltaların ve haliçlerin oluştuğu, akarsuları 
taşımacılıkta kullanılan ülke Fransa’dır.

 Cevap: FRANSA

11. Dünya’nın küresel şekline bağlı olarak meridyenler 
arasındaki mesafe Ekvatordan kutuplara doğru azalır. 
Bu nedenle izdüşüm alanı en dar olan bölge Ekvatora 
daha uzak olan I numaralı bölgedir. Daha küçük bir 
alan aynı kağıda çizildiğinde kullanılan küçültme oranı 
daha azdır. V numaralı bölgenin izdüşüm alanı daha 
geniştir. Geniş bir alan aynı kağıda çizildiğinde kullanı-
lan küçültme oranı daha fazladır. Ölçek paydasındaki 
sayı büyüdükçe ölçek değer küçülür.

 Cevap: E

12. Kasırga ve hortumlar tropikal kuşakta okyanuslar çev-
resinde daha yaygın olarak görülür. Yunanistan Akde-
niz havzasında bulunduğu için kasırga ve hortumlar 
pek görülmez.

 Cevap: E

13. Daha önceki jeolojik devirlerde tatlı su gölü olan bir 
gölün epirojenik hareketlere bağlı olarak deniz istila-
sına uğraması ve canlıların büyük bir kısmının ölmesi 
beşeri nedenlerle açıklanamaz.

 Cevap: B

14. İş gücü üretimi etkileyen beşeri faktördür.

 Cevap: A
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1. Projektif testlerde cevap kısıtlılığı yoktur. (II) Şekil ve 
hikayeler üzerinde ölçüm yapılır. (I) Böylece kişiliğini 
saklayanların da özellikleri saptanmaya çalışılır. (III)

Cevap E

2. Psikolojinin adalet, spor, klinik gibi alanlarının olması çok 
yönlü olduğunu ayrıca sadece teorik değil uygulamaya 
da dönük olduğunu gösterir.

Cevap E

3. Bilişsel bozuklukta bireyin zihinsel kapasitesinde sıkıntı 
yaşanır, bilgiler birbirine karıştırılır.

Cevap C

4. Negatif ya da pozitif transfer öğrenme yönteminden 
kaynaklanmaz. Kişinin geçmiş öğrenmeleriyle ilgilidir.

Cevap E

5. Davranışsal yaklaşımda içgözlem tekniği öznel olduğu 
gerekçesiyle reddedilir, deney ve gözlem teknikleri ile 
bireylerin ölçülebilen davranışları ele alınır.

Cevap C

6. Gelişim psikolojisi döllenmeden ölüme kadarki yaşa 
bağlı olarak gerçekleşen davranış değişikliklerini ince-
lerken sosyal psikoloji bireyin grup içindeki davranışla-
rını, reklam, moda, propaganda, uyum gibi kavramları 
ele alır.

Cevap D

7. Sınavında başarısız olan bir öğrencinin okul birincisinin 
sıra arkadaşı olmasıyla övünmesi özdeşim kurmadır. 
(Yansıtma için bknz. 6. deneme 6. soru açıklaması)

Cevap C

8. Aile, eğitim, siyaset, ekonomi ve din birer toplumsal ku-
rumdur ancak işlevleri aynı değildir. (II) Toplumsal davra-
nışı korumasının yanı sıra yeniliklere dirençli olabilirler. 
(I) Ancak bazı toplumsal davranışlar çağın gerisinde kal-
dığı için değiştirilmesi daha sağlıklı olabilir.

Cevap C

9. Parçada toplumsal ilerlemenin istenen yanları yanında 
istenmeyen sonuçlarının da olabileceği anlatılmaktadır.

Cevap E

10. Derinlik algısı nesneleri üçüncü boyutu ile algılamamız-
dır, doğuştan getirilir. Yakınlık - uzaklık gibi algıların ger-
çekleşmesini sağlar.

Cevap Derinlik

11. Otomasyon ve bilgisayarlaşma (teknoloji) hizmet en-
düstrisini yükseltmiş ve tüketici toplumu geliştirmiştir. 
(toplumsal değişim)

Cevap A

12. Parçada sosyolojinin grup, kurum ve tüm sosyal süreç-
leri ele aldığı belirtilmiştir. (I) Hem teorik (kuramsal) hem 
de uygulama (pratik) karşılığı vardır. (III) Ancak ana ko-
nusu gruplar değildir.

Cevap C

13. Tarama tekniği geniş kitlelere ulaşılmasını sağlar (ka-
muoyu yoklamaları). (I) Ancak seçilen örneklemler (an-
ket uygulananlar) tüm evreni (toplumu) yansıtmayabilir 
(III). Tarama tekniği niceliksel bir tekniktir. Sayısal veri 
elde edilmesini sağlar.

Cevap E

14. Bireyin bilgi dağarcığının artması uygar toplumu, uygar 
toplum da birey davranışlarını etkilemektedir. (I) Tek-
noloji uygarlıktaki etkenlerden biridir ancak “en önem-
lisidir” denmemiştir. (II) Toplumsal ilerlemede yapının 
etkisinden söz edilmemiştir.

Cevap A
15. Birey yaşantı ve davranışlarını ele alan bilim dalı psiko-

lojidir. Toplumlar bireylerden oluştuğundan psikoloji ve 
sosyoloji arasında sıkı bir ilişki vardır.

Cevap B

16. Sanatın toplumdaki bireylere bazı sosyal değerleri öğ-
retmesi kültüre katılış biçimlerinden biri olduğunu göste-
rir. Ancak nesnel değil öznel bir etkinliktir(II) Yayımlanan 
sanatsal içerikli ürünlerin sayısı gelişmişlik göstergesi 
olarak kabul edilir.

Cevap C

17. 1. p ⇔ q ∧ r
2. p ⇔ q
3.     r (1)

2
4. p

q
∼ p
∼ q

D seçeneğindeki son basamak  
yanlış verilmiştir. (Yandaki gibi 
olmalıydı)

Cevap D
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18. ∃x(x bir bitkidir) açık önermesi tikel bir önermedir ve 
Y(yanlış) değer alabilmesi için verilen evrendeki hiçbir 
elemanca gerçeklenmemesi gerekir. Canlı, saksı ve var-
lık kelimelerinin hiçbiri çiçek değildir.

Cevap C

19. 

Cam

Hayvan

Kuş

Bazı hayvanlar kuştur.

Her kuş hayvandır.

Hiçbir kuş cam değildir.

Hiçbir hayvan cam değildir.

Cevap D

20. Önermeler yargı bildirirler. Doğru ya da yanlış bir değer 

alırlar. q
2
1

2+  önerme değildir çünkü bir yargı bildir-

memektedir.

Cevap D

21. 1. öncül tikel olumlu, 2.öncül tümel olumlu önermedir. 
Sonuç da tikel olmalıdır. Çünkü geçerli bir kıyasta so-
nuç önermesi zayıf olana (tikel ya da olumsuz) bağlanır 
iki zayıftan sonuç çıkmaz.

Cevap C

22. Kapı hem açık hem kapalıdır ifadesi çelişmezlik ilkesi-
            A      ∧          ∼ A
 ne aykırıdır.

Cevap C

23. A)

C)

E)

B)

D)

(p ∧ ∼ q) ⇒ r
(D ∧ ∼ Y) ⇒ D
(D ∧ D) ⇒ D
D ⇒ D
   D

(r ⇔ q) ∧ p
(D ⇔ Y) ∧ D
     Y ∧ D
        Y

(∼ q ∧ ∼ p) ∧ r
(∼ Y ∧ ∼ D) ∧ D
(D ∧ Y) ∧ D
     Y ∧ D
        Y

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

(q ∨ ∼ r) ⇔ p
(Y ∨ ∼ D) ⇔ D
(Y ∨ Y) ⇔ D
       Y ⇔ D
         Y

Cevap A

24. ∀xKx tümel olumlu bir önermedir. Karşı olum tablosuna 
göre çelişiğinin karşıtı tikel olumlu olur. (∃x Kx)

Cevap E

25.  Ayette “göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir” de-
nilerek evrendeki düzenin bozulması anlamına gelen 
ahiret hayatının kıyamet aşamasından bahsedilmekte-
dir.

Cevap: B

26.  Yâsîn suresinde geçen ayette “Çürümüş kemikleri kim 
diriltecek? De ki: Onları ilk defa yaratan diriltecek” ifa-
desiyle Yüce Allah’ın insanlara verdiği mesaj, insanları 
ahiretin varlığına ikna etmektir.

Cevap: C

27.  Eğitici bir soru olan ve soruda tövbe ile ilgili verilen İs-
lam Dinine göre bilgilerin hepsi doğrudur.

Cevap: E

28.   Kadirilik, Nakşibendilik, Mevlevilik ve Alevilik-Bektaşilik 
kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumlardandır fakat 
Hanefilik, ameli-fıkhi yorumlardan biridir. 

Cevap: A

29.  Eğitici bir soru olan ve soruda Peygamberimizin farz ve 
vacip dışında söylediği genel kural niteliğindeki söz ve 
davranışları ve yapılmasını uygun gördüğü işlere veri-
len ad olan sünnet ile ilgili bilgilerin hepsi doğrudur.

Cevap: E

30.  Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Sünen-i Ebu Davud, 
Sünen-i Tirmizi ve Sünen-i Nesai ve Sünen-i İbni Mace 
Kütüb-i Sitte’denilen Hadis ilminin temel altı kaynakları-
dır. Ama El Muvatta bu altı kitaptan biri değildir.

Cevap: D

31.  Paragrafta tanıtımı yapılan ve günümüzde yaşayan 
dinlerden Yahudilik’tir. Yahova, on emir, sinagog, ha-
ham kavramları parçadaki ipuçlarıdır. 

Cevap: A

32.  Paragrafta geçen cem, cemevi, Muharrem ayı ve Ker-
bela gibi kavramlardan rahatça anlaşılacağı üzere 
paragrafa konu olan ekol, bir tasavvufi ekol olan Alevi-
lik-Bektaşilik’tir.

Cevap: B
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