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LYS’YE DOĞRU LYS-4

TARİH TESTİ
1.	 Bu	testte	Tarih	ile	ilgili	44	soru	vardır.

2.	 Cevaplarınızı,	cevap	kâğıdının	Tarih	Testi	için	ayrılan	kısmına	işaretleyiniz.

3.	 Bu	testteki	süreniz	65	dakikadır.

1. Zaman sürekli ileriye doğru akar. MÖ’deki tarihler za-
man ilerledikçe küçülürken, MS’ki tarihler zaman ilerle-
dikçe büyür.

Bu bilgilere göre,

I. MÖ’deki iki tarihten sayısal değeri büyük olan küçük 
olana göre daha eskidir.

II. MÖ’deki bir tarihle, MS’deki bir tarih arasındaki far-
kı bulmak için toplamak gerekir.

III. MÖ’deki iki tarih arasındaki farkı bulmak için topla-
mak gerekir.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

2. İlk Çağ’da kullanılan ticaret yolları ile ilgili araştırma
yapan Ahmet’in Kral Yolu hakkında kapsamlı bilgiler
elde edebilmesi için aşağıdaki uygarlıklardan han-
gisi üzerinde çalışma yapması gerekir?

A) Urartular B) Frigyalılar
C) Lidyalılar D) Hititler

E) İyonyalılar

3. Asya Hun Devleti’nin kültürel ve sosyal özellikleri
dikkate alınarak yaşadıkları bölgede yapılan bir ka-
zıda aşağıdakilerden hangisinin bulunması bekle-
nemez?

A) Halı ve yünlü dokumalar

B) Kurgan ve balballar

C) Saray ve tapınak kalıntısı

D) Demirden yapılmış silahlar

E) Altın işlemeli süs eşyaları

4. Aşağıda verilen ilk Türk Devlet ve topluluklarından
hangisinin Bizans ile diplomatik ilişkiler kurduğu söy-
lenemez?

A) Peçenekler B) II. Köktürk
C) Avrupa Hunları D) Hazarlar

E) Karluklar

5. İlk Türk devletlerinde görülen;

I. Ülkenin doğu-batı diye ikiye ayrılması

II. Toprakta özel mülkiyet anlayışının gelişmemesi

III. “Şad” ünvanıyla hükümdar çocuklarının yönetici ola-
rak görev almaları

uygulamalarından hangilerinin Türklerde bir veraset 
anlayışı olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

6. I. Temel geçim kaynağının hayvancılık olması

II. Kağanın halkın ihtiyaçlarını gözetmesi

III. Hükümdarın belli bir aileden seçilmesi

Orta Asya Türk devletlerinin yukarıda belirtilen özel-
liklerinden hangilerinin sosyal devlet anlayışıyla il-
gili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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7. Eski Türk inanışlarına göre Türk hükümdarları ve kah-
ramanları öldükleri zaman mezarlarının başına hayat-
ta iken savaşıp öldürdükleri tanınmış kişilerin sayısı ka-
dar insan biçiminde yontulmuş     I     dikilirdi. Bunun ya-
nında ölülerin hatırasına     II     törenleri düzenlerlerdi.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han-
gileri getirilmelidir?

I II
A)

B)

C)

D)

E)

uçmağ

balbal

kurgan

balbal

kam

tamu

baksı

yuğ

yuğ

kut

8. Talas Savaşı’ndan sonra Türkler arasında İslamiyet’in
yayılması Orta Asya ve Horasan bölgesinde İslam kül-
türüne dayanan yeni bir uygarlık ortamının oluşmasını
sağlamıştır.

Buna göre;

I. Cami, mescit, türbe, külliye gibi yapıların inşa edil-
mesi

II. Eğitim faaliyetlerinin medreselerde sürdürülmesi

III. Orduların onluk sisteme göre düzenlenmesi

durumlarından hangilerinin İslam kültürünün etki-
siyle Türklere geçtiği savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

9. I. Gazneliler

II. Karahanlılar

III. Tolunoğulları

Yukarıda verilen Türk-İslam devletlerinden hangile-
rinin yönetimleri altında farklı etnik grupların yer al-
dığı söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

D) I ve III E) I, II ve III

10. Türk-İslam devletlerinde görülen aşağıdaki uygula-
maların hangisinde I’de verilenin, II’de verilene or-
tam hazırladığı söylenemez?

I II
A)

B)

C)

D)

E)

Ülke hanedanın ortak
malıdır anlayışı

İkta sisteminin
uygulanması

Hassa ordusunun
oluşturulması

Vakıfların kurulması 

Atabeylere geniş
yetkilerin verilmesi

Taht kavgalarının
yaşanması

Üretimde sürekliliğin
sağlanması

Merkezi otoritenin
güçlenmesi

Sosyal devlet anlayışının
gelişmesi

Ülke bütünlüğünün
korunması

11. Büyük Selçuklu devletinde uygulanan;

I. İkta

II. Gulam

III. Lonca

sistemlerinden hangileri feodal devlet düzeninin or-
taya çıkmasını engellemiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

12. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan I.
Beyliklerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Bulundukları bölgelere Türkçe isimler vermeleri

B) Kurucularının isimlerini almaları

C) Anadolu’da bayındırlık ve imar faaliyetlerinde bulun-
maları

D) Kösedağ Savaşı’ndan sonra kurulmaları

E) Anadolu’nun Türkleşme sürecini hızlandırmaları
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13. Anadolu Selçuklu devletinde Meliklere kendi adlarına
para bastırma, hutbe okutma ve siyasi karar alma yet-
kisi verilmemiştir.

Bu uygulamanın amaçları arasında;

I. Meliklerin merkeze bağlı kalmasını sağlamak

II. Merkeziyetçi yönetim anlayışını güçlendirmek

III. Savunma harcamalarını kısıtlamak

durumlarından hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

14. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kurul-
masında ve genişlemesinde etkili olan faktörler ara-
sında yer almaz?

A) Anadolu’da siyasi birliğin olmaması

B) Haçlı Seferleri’nin son bulması

C) Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflaması

D) Anadolu’nun batı bölgelerinde otorite boşluğunun
olması

E) Gaza ve cihat politikasının benimsenmesi

15. “Şeyh Bedrettin İsyanı” ile ilgili bir kitap okuyan Ömer,
Osmanlı tarihinin hangi dönemi hakkında bilgi sahi-
bi olmuştur?

A) Beylikten Devlete (Kuruluş)

B) Dünya Gücü (Yükselme)

C) Arayış Yılları (Duraklama)

D) Değişim ve Diplomasi (Gerileme)

E) En Uzun Yüzyıl (Dağılma)

16. Osmanlı Devleti’nde;

• Abbasi Halifesinin, Yıldırım Bayezit’e “Sultan-ı İklim-i
Rum” unvanı vermesi

• Anadolu’daki beylikler üzerinde Osmanlı nüfuzunun
artması

• Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki baskısının artması

durumlarının aşağıdaki savaşlardan hangisinin so-
nucunda gerçekleştiği söylenebilir?

A) Sırpsındığı B) I. Kosova
C) Varna D) Çirmen

E) Niğbolu

17. İstanbul’un fethinin;

I. Avrupa’da derebeyliklerin yıkılması

II. İpek Yolu’nun Osmanlı denetimine girmesi

III. Ortodoksların koruyuculuğunun Osmanlı’ya geçme-
si

sonuçlarının dini, siyasi, ekonomik alanlarda eşleş-
tirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ve-
rilmiştir?

Dini Siyasi Ekonomik
A)

B)

C)

D)

E)

I

II

III

III

I

II

I

I

II

III

III

III

II

I

II

18. Osmanlı Yükselme Dönemi’ne ait savaşların ve so-
nuçlarının yer aldığı aşağıdaki seçeneklerden han-
gisi yanlıştır?

Savaş Sonuç
A)

B)

C)

D)

E)

Turnadağ

Mısır Seferi

Otlukbeli

Çaldıran 

Kırım’ın fethi

Anadolu Türk siyasi birliğinin
sağlanması

Osmanlı Devleti’nin teokratik
özelliğinin güçlenmesi

Doğu Anadolu’da Osmanlı
üstünlüğünün sağlanması

Şiilik tehlikesinin tam olarak
önlenmesi

Karadeniz’deki üstünlüğün
Osmanlılara geçmesi
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19. Yükselme Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin izlediği
doğu siyasetinin amaçları arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?

A) Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak

B) Haçlı birliğinin oluşmasını önlemek

C) Safevi ve Memlük tehlikelerini ortadan kaldırmak

D) Türk-İslam dünyasının liderliğini ele geçirmek

E) Anadolu’da güvenlik ve asayişi sağlamak

20. Osmanlılar bir bölgenin adil bir şekilde yönetilmesini
sağlamak amacıyla bu yerlere iki farklı yetkili atamış-
tır. Bunlardan biri hükümdarın yürütme yetkisini temsil
eden asker kökenli bey, diğeri ise sultanın yasama yet-
kisini temsil eden ulema kökenli kadıydı. Yönetimde bey,
kadının hükmü olmadan hiçbir cevap veremez, kadı da
hiçbir kararını kendi başına icra edemezdi.

Buna göre, Osmanlı Devleti’nin yönetim anlayışıy-
la ilgili;

I. Güçler ayrılığı ilkesinin benimsendiği,

II. Yasama ve yürütmenin birbirine karşı sorumlulukla-
rının olduğu,

III. Laik yönetim anlayışına geçildiği

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

21. Osmanlı Devleti’nde uygulanan Tımar sisteminin;

I. Toprakların düzenli olarak ekilmesi

II. Tımar sahiplerinin cebelü denilen sipahi beslemek
zorunda olması

III. Uzak bölgelerde merkezi otoritenin sağlanması

durumlarının siyasi, ekonomik, askeri yönden sağla-
dığı yararlar aşağıdakilerden hangisinde doğru ola-
rak verilmiştir?

Siyasi Ekonomik Askeri
A)

B)

C)

D)

E)

I

III

I

II

III

III

I

II

III

II

II

II

III

I

I

22. • Yeni fethedilen arazileri kaydeder.

• Gelir ve giderleri tespit eder, bütçeyi hazırlar.

• Kadı ve müderrislerin tayin ve azillerini yapar.

• Dış işlerden sorumludur.

Osmanlı Devleti’nin divan üyeleriyle ilgili yukarıda 
verilen özellikler dikkate alındığında aşağıdakiler-
den hangisine yer verilmemiştir?

A) Şeyhülislam B) Kazasker
C) Nişancı D) Defterdar

E) Reisülküttap

23. Katolik Kilisesi’nin savunduğu skolastik düşünceye gö-
re olaylar akla ve bilime göre değil, İncil’e göre açıkla-
nırdı.

Bu durumun Orta Çağ Avrupa’sında;

I. Din adamlarının etkinliğinin artmasına

II. Özgür düşüncenin güçlenmesine

III. Bilimsel çalışmaların desteklenmesine

durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söyle-
nebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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24. Coğrafi Keşifler’in sonuçlarıyla ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisinin doğrudan sosyal alanla ilişki-
li olduğu söylenebilir?

A) Keşfedilen bölgelere hristiyanlığın yayılması

B) Kiliseye duyulan güvenin azalması

C) Akdeniz ticaretinin önemini kaybetmesi

D) Yeni ticaret yollarının bulunması

E) Köleliğin yaygınlaşması

25. XVII. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde yaşanan Celali ayak-
lanmalarının aşağıdakilerden hangisine ortam hazır-
ladığı söylenemez?

A) Halkın devlete olan güveninin azalmasına

B) Vergi gelirlerinin düşmesine

C) Kırsal kesimlerde güvenlik ve asayişin bozulmasına

D) Batılı tarzda ıslahatların yapılması

E) Tarım üretiminin azalmasına

26. Osmanlı Devleti’nde görülen aşağıdaki olaylardan
hangisinin XVIII. yüzyılda yapılan ıslahatlara karşı
tepki olarak ortaya çıktığı söylenebilir?

A) Buçuktepe İsyanı

B) Patrona Halil İsyanı

C) Şah Kulu İsyanı

D) 31 Mart Olayı

E) Vakay-ı Vakvakiye

27. Fransız İhtilali ile birlikte ortaya çıkan;

I. Laik yönetim anlayışı

II. Kişi hak ve özgürlükleri

III. Milliyetçilik

kavramlarından hangilerinin Avrupa ve dünyada kök-
lü değişimlere neden olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

28. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşanan;

• Tanzimat Fermanı’yla kanun üstünlüğünün getiril-
mesi

• Islahat Fermanı’yla gayrimüslimlere bazı haklar ve-
rilmesi

• Kanun-i Esasi ile halkın yönetime katılmak istenme-
si

gelişmelerinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Laik yönetim anlayışını benimsemek

B) Monarşik yapıya son vermek

C) Ülke bütünlüğünü korumak

D) Osmanlıcılık politikasına son vermek

E) Veraset anlayışını değiştirmek

29. II. Mahmut Dönemi’nde yapılan;

I. Memurların maaşa bağlanması ve tımar sisteminin 
kaldırılması

II. Posta teşkilatının kurulması

III. Ayanlık sisteminin kaldırılması

gelişmelerden hangilerinin merkeziyetçi devlet ya-
pısını güçlendirmeye yönelik olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III
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30. I. Meşrutiyet’in Osmanlı tarihinde kısa ömürlü olma-
sının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?

A) Kanun-i Esasi’nin padişaha geniş yetkiler tanıması

B) Yeniliğin tabandan gelen bir halk hareketi olması

C) Meclisin, padişah yetkilerinin üzerine çıkamaması

D) Halkın yenilik hareketlerine sahip çıkamaması

E) Mebusan meclisine işlerlik kazandırılamaması

31. Mondros Mütarekesi ile birlikte Anadolu halkının ce-
miyetleri ve Kuvay-ı Milliye’yi kurmasında;

I. Ulusal bağımsızlığın tehlikeye düşmesi

II. Osmanlı ordusunun terhis edilmesi

III. Azınlıkların işgalci devletlerle iş birliği yapması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

32. Lozan Antlaşması’nın;

I. Boğazlar Komisyonu’nun kurulması

II. Yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığına bağlan-
ması

III. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması

maddelerinden hangilerinin, Avrupa devletlerinin 
Türkiye’nin iç işlerine karışmasını önleyici nitelik-
te olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

33. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Balkan Devletleri
ile dayanışmayı arttırmak ve batı sınırlarını güvence
altına alma amacına yönelik olduğu savunulabilir?

A) Balkan Antantı’nın kurulması

B) Ankara Antlaşması’nın imzalanması

C) Sadabat Paktı’na üye olunması

D) Milletler Cemiyeti’ne üye olunması

E) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması

34. Atatürk’ün “Uygarlık yolunda başarı, yenileşmeye bağ-
lıdır. Sosyal yaşamda, ekonomik yaşamda, bilim ve tek-
noloji alanında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerle-
me yolu budur.” sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile
ilişkilendirilebilir?

A) Cumhuriyetçilik B) İnkılapçılık
C) Devletçilik D) Milliyetçilik

E) Halkçılık

35. II. Dünya Savaşı öncesinde Almanya’nın Hayat 
Sahası’nın gereği olarak “Saar Bölgesi”ne girmesi 
aşağıdaki devletlerden hangisinin çıkarlarını tehli-
keye düşürmüştür?

A) Fransa B) İtalya
C) İspanya D) ABD

E) İngiltere

36. I. Almanya’nın teslim olmasından sonra ortaya çıkan
sorunları çözmek

II. Savaş sonrası yapılacak olan barış antlaşmalarının
şartlarını belirlemek

III. Alman hayat sahasının nüfuz alanını genişletmek

Potsdam Konfransı’nın toplanmasında yukarıdaki-
lerden hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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37. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı yıllarında
Türkiye’de eğitim alanında yapılan faaliyetler arasın-
da yer alır?

A) Karne sisteminin uygulanması

B) Milli Korunma Kanunu’nun çıkarılması

C) Varlık vergisinin uygulanması

D) İaşe Müsteşarlığının oluşturulması

E) Köy Enstitülerinin kurulması

38. Soğuk Savaş döneminde “Müttefik olmayan sadece
düşman olabilir.” düşüncesinin;

I. Devletler arası blokların kurulmasına

II. Sürekli barışın sağlanmasına

III. Askeri ittifakların sona ermesine

sonuçlarından hangilerini ortaya çıkardığı söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

D) I ve III E) I, II ve III

39. Aşağıda verilen Balkan devletlerinden hangisi,
Türkiye’nin Kuzey Atlantik Paktı üyeliğine karşı çık-
mıştır?

A) Macaristan B) Bulgaristan
C) Arnavutluk D) Yunanistan

E) Yugoslavya

40. Yumuşama Dönemi’nde görülen,

I. Mekik Diplomasisi

II. Camp David Antlaşması

III. Ping-Pong Diplomasisi

gelişmelerden hangilerinin Orta Doğu’da barış sü-
recine katkı sağladığı söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

41. Aşağıdaki ülkelerden hangisi petrol ihraç eden ül-
keler teşkilatı (OPEC)’in kurucu üyelerinden biri de-
ğildir?

A) Mısır B) Kuveyt
C) Irak D) Suudi Arabistan

E) İran

42. Aşağıdakilerden hangisi, 1950’den sonra Türkiye ile
Yunanistan arasında yaşanan sorunlar arasında yer
almaz?

A) Kıbrıs sorunu

B) Nüfus mübadelesi sorunu

C) Kıta sahanlığı sorunu

D) Ege adaları sorunu

E) Hava sahası sorunu

43. I. Kazakistan † Nursultan Nazarbayev

II. Kırgızistan † Askar Akayev

III. Özbekistan † İslam Kerimov

IV. Azerbaycan † Bahtiyar Vahapzade

V. Türkmenistan † Saparmurad Niyazov

Yukarıda verilen Türk devletlerinin kurucularından 
hangisinin eşleştirmesi yanlıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

44. Türkiye’nin Orta Doğu’yla ilişkilerini şekillendiren
konular arasında;

I. Su sorunu

II. Terör sorunu

III. Filistin sorunu

durumlarından hangileri yer almaktadır?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III
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LYS’YE DOĞRU

1. Bu testte Coğrafya-2 ile ilgili 14 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Coğrafya-2 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

3. Bu testteki süreniz 25 dakikadır.

COĞRAFYA-2 TESTİ

1. Türkiye ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yetiştirilen aynı
tarım ürünleri yılın farklı zamanlarında olgunlaşır.

Aşağıda verilen sonuçlardan hangisi yukarıda verilen
durumun nedeniyle açıklanamaz?

A) Bir noktada gölge boyunun yıl içinde değişmesi

B) Sürekli rüzgarların Kuzey Yarım Küre’de esiş yönünün
sağına sapması

C) Aydınlanma çemberinin yıl içinde kutup noktaları ve
kutup daireleri arasında yer değiştirmesi

D) Güneş ışınlarının dönenceler arasındaki merkezlere
dik açıyla gelmesi

E) Güney Yarım Küre’de en kısa gündüzün 21 Haziran
tarihinde yaşanması

2. Herhangi bir yerin enlem ve boylamının etkisi dışındaki
özelliklerinin tümü o yerin özel konumunu yansıtır.

Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi özel konum
ile açıklanamaz?

A) Rize’de hidroelektrik potansiyelin Ankara’dan fazla
olması

B) Van’da kar yağışlı gün sayısının Muğla’dan fazla
olması

C) Antakya’da alacakaranlık süresinin İstanbul’dan kısa
olması

D) Aynı zamanda ekilen sebzelerin İzmir’de Ağrı’ya göre
daha erken olgunlaşması

E) Mersin’de karstik şekillerin Mardin’e göre daha fazla
olması

3. Coğrafi bilgi sistemleriyle konuma dayalı gözlemlerle
elde edilen grafik ve grafik olmayan bilgiler, toplanır,
depolanır işlenir ve kullanıcıya sunulur.

Buna göre coğrafi bilgi sistemleri çalışmalarının
yararları arasında;

I. Geleceğe yönelik planlamaların yapılabilmesi

II. Coğrafi olayların daha sağlıklı analiz edilebilmesi

III. Doğal ve beşeri coğrafya olaylarının arasında etki-
leşimin daha etkili yansıtılabilmesi

durumlarından hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

4. Biyoçeşitlilik, bir bölgedeki genlerin, türlerin, ekosistem-
lerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür.

II

IIIIV
X

I

V

Buna göre, haritada taranarak gösterilen X merke-
zinden hangi doğrultuda gidilirse biyoçeşitlilik daha 
fazla artış gösterir?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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5. Aşağıda nüfus bilim uzmanlarının bir ülke hakkındaki
tespitleri verilmiştir.

– Kadınların iş hayatına katılma oranı çok yüksektir.

– Kişi başına düşen milli gelir fazladır.

– İnsani gelişim endeksi yüksektir.

Bu tespitlere bakılarak sözü edilen ülke ile ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Teknolojiden yararlanma olanağı fazladır.

B) Eğitim ve sağlık hizmetleri gelişmiştir.

C) Temel ihtiyaçların karşılanması olanağı fazladır.

D) İkincil ve üçüncül ekonomik faaliyetlerde çalışanların
oranı fazladır.

E) Fizyolojik nüfus yoğunluğu azdır.

6. ABD’nin batı kıyılarından kalkan bir ticaret gemi-
sinin Fransa’nın Marsilya kıyılarına en kısa yoldan
ulaşabilmesi için aşağıdaki su yollarından hangisini
kullanması gerekir?

A) Kiel Kanalı – Macellan Boğazı

B) Hürmüz Boğazı – Panama Kanalı

C) Panama Kanalı – Cebelitarık Boğazı

D) Süveyş Kanalı – Malakka Boğazı

E) Konirt Kanalı – Babülmendep Boğazı

7. Gelir getirici önemli hizmet sektörlerinden biri olan turizm
sektörü, ülkeler için önemli bir ekonomik faaliyet alanı-
dır. Turizm; dinlenme, eğlenme, görme, tanıma, sportif
karşılaşmalar yapma, temsil veya konser verme ve bilgi
arttırma gibi amaçlarla zevk için yapılan gezileri kapsar.

Buna göre, turizm ile ilgili;

I. Ulusal gelirin artmasına katkıda bulunur.

II. Tarımsal verimliliğin azalmasına neden olur.

III. Kültürel etkileşimin artmasını sağlar.

IV. Doğal kaynakların kullanım potansiyelini azaltır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

D) II ve IV E) I ve III
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8. 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra gelişmeyi insani, sos-
yal, kültürel ve mekansal boyutlarıyla tanımlayan yeni 
yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Ekonomik olarak gelişmeyle 
birlikte; yoksulluk, işsizlik, gelir dağılımı ve fırsat eşitliği, 
gelişme tanımlarının kapsamı içinde değerlendirilmeye 
alınmıştır.

III

II
I

IV

V

Buna göre harita üzerinde işaretlenmiş merkezlerden 
hangisinde gelir dağılımı daha dengelidir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

9. Gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkeler doğal kaynak-
larını çevresel etki değerlendirmesini etkin bir şekilde
gerçekleştirmeden tüketmektedir.

Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi doğal kaynak
tüketiminde etkin bir çevresel etki değerlendirmesini
diğerlerine göre daha az kullanır?

A) İsveç B) Kanada
C) Nijerya D) İtalya

E) Finlandiya

10. – Küçültme oranı en azdır.

– Gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki oransal fark
daha azdır.

30
0

60
020
010
0

Deniz

20
0

400

Deniz

250
500

15
0

50

III IV

I II

Yukarıda verilen bilgiler numaralandırılan haritalardan 
hangisine ait olabilir?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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11. Aşağıdaki tabloda bir ülkede ekonomik faaliyet türlerinin
yıllara göre oransal değişimi gösterilmiştir.

Yıllar Birincil İkincil Üçüncül

1985 %60 %20 %20

1995 %45 %25 %30

2005 %25 %30 %45

Tablodaki bilgilere bakılarak ülkeyle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) Ülkenin gayri safi millî hasılası gittikçe artmıştır.

B) Tarımsal üretimin payı giderek artmıştır.

C) Hizmet sektörünün payı sanayi sektörüne göre daha
fazla artmıştır.

D) İşletmede verimi arttıracak teknoloji giderek gelişmiştir.

E) Eğitim düzeyi yüksek nitelikli nüfus oranı artmıştır.

12. Ülkeler sahip oldukları fazla kaynakları ve ürettikleri malları
başka ülkelere satıp ihtiyaçları olan ürünleri de başka
ülkelerden almaktadırlar. Bunun sonucunda da küresel
ticaret ortaya çıkar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi küresel ticaretin
gelişmesinde etkili olan unsurlar arasında gösteri-
lemez?

A) Ulaşım ve iletişim sisteminde teknolojik ve yapısal
gelişmelerin olması

B) Birçok kurum ve kuruluşun kendi ülkesi dışında yatırım
yapması

C) Teknik buluşların ekonomiye kazandırılmasıyla üre-
timin artması

D) Ortak pazarlar ve gümrük birliklerinin kurulmasıyla
ülkelerin ekonomik büyüme modelleri oluşturması

E) Ekonomide birincil sektörün payının gittikçe arttırılması

13. Dünya’yı bir havuza, şehirleri de farklı boyutlardaki taşlara
benzetirsek şehirlerin dünyadaki etkilerini daha kolay anla-
yabiliriz. Bazı şehirler sahip oldukları özelliklerle havuza
atılmış küçük bir taş gibi dar bir alanı etkilerken, bazıları
havuzun tamamını etkileyen iri taşlar gibidir.

Parçadaki bilgiler göz önüne alındığında aşağıdaki
şehirlerden hangisinin etkisi diğerlerinden daha dardır?

A) Los Angeles B) Hong Kong
C) Paris D) Tiflis

E) Amsterdam

14. – 2014 Dünya Kupası elemelerinde Arjantin, Bolivya 
ile karşılaştı. 3650 metre yüksekliğindeki La Paz 
şehrinde oynanan maçta Arjantinli oyuncular büyük 
sıkıntı çekti. Rakımın yüksekliği nedeniyle oksijen 
sorunu yaşayan oyuncuların bazıları baygınlık geçirdi, 
bazılarıysa devre arasında oksijen maskesi takarak 
çare bulmayı denedi.

– Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği yüksekliği
2500 metrenin üzerinde olan yerlerde uluslararası
futbol müsabakalarını yasakladı.

Bu parçadaki bilgilerden yola çıkılarak Arjantinli 
futbolcuların maruz kaldığı durum aşağıdakilerden 
hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Troposferin yerden yansıyan ışınlarla ısınması sonucu
yükseldikçe sıcaklığın düşmesiyle

B) Yükseldikçe yer çekimin azalıp basıncın düşmesi ve
gaz yoğunluğunun azalmasıyla

C) Ekvatora yakın ülkelerde yıl boyunca yükselici hava
hareketlerin etkili olmasıyla

D) Yükseldikçe sıcaklığın azalmasına bağlı olarak basın-
cın düşmesiyle

E) Bolivya’da termik basınç kuşaklarının varlığıyla
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LYS’YE DOĞRU LYS-4

FELSEFE GRUBU & DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ
1.	 Bu	testte	sırasıyla,

Psikoloji	(1-8),	Sosyoloji	(9-16),	Mantık	(17-24),	Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi	(25-32)	ile	ilgili	32	soru	vardır.
2.	 Cevaplarınızı,	cevap	kâğıdının	Felsefe	Grubu	&	Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi	Testi	için	ayrılan	kısmına	işaretleyiniz.
3.	 Bu	testteki	süreniz	50	dakikadır.

1. Hamilelik sırasında yapılan egzersizlerin yeni doğan
bebeğin soluk alma ve uyku örüntülerine etkisini incele-
mek için seçilen iki grup hamile kadından birinci grup-
takiler haftada iki gün ikişer saat egzersiz yapmış,
ikinci gruptakiler ise hiç egzersiz yapmamıştır. Bebekler
doğduktan sonra egzersiz yapan ve yapmayan kadın-
ların bebeklerinin soluk alma ve uyku örüntülerinin
farklı olup olmadığına bakılmıştır.

Bu araştırmada bağımlı değişken aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Hamilelikte gerçekleştirilen aktiviteler

B) Yeni doğan bebeklerin uyku örüntüsü

C) Haftada iki gün egzersiz yapma

D) Hamilelikte yapılan egzersizler

E) Doğan bebeklerin gelişimsel hızları

2. Bir psikolog bebeklerin kişiliklerinin doğduklarında
şekillenmemiş bir kil kütlesi gibi olduğunu ve geçirilen
yaşantıların kişiliklerini adeta bir heykeltıraşın kil kütlesini
şekillendirmesine benzer biçimde şekillendirdiğini ifade
eder.

Bu görüşü savunan bir psikologun aşağıdaki yakla-
şımlardan hangisini temsil ettiği söylenebilir?

A) Fonksiyonalizm B) Behavyorizm
C) Strüktüralizm D) Psikodinamik

E) Biyolojik

3. 1930’lu yılların sonunda K. Clark çocukların ırksal fark-
larla ilgili farkındalıklarını ölçmek için bir bebek testi
geliştirir. Deneye katılan 3 yaşındaki bebeklerin bile
insanlar arasında siyah-beyaz ayrımı yapabildikleri ve
siyah bebekleri reddederek, beyaz bebeklerle oynamak
istedikleri görülmüştür. Clark  deneyden, çocukların
toplumda var olan ırksal ön yargıları içselleştirme eği-
liminde olduğu sonucunu çıkarmıştır.

Parçada sözü edilen tercih, tutumların aşağıdaki hangi
özelliğiyle ilgilidir?

A) Doğuştan getiriliyor olma

B) Öğrenmeyle elde edilmeme

C) Toplumsal yaşamı etkileme

D) Sosyal ortamdan etkilenme

E) Her zaman davranışa dönüşme

4. “Bucü mley iok uma ktazzo rlana cağını zda nad ımgi
bie minim.”

Yukarıdaki cümleyi okumakta zorlanmamızın sebebi harf-
lerin bizim alışageldiğimizden daha farklı gruplandırılmış
olmasıdır.

Bu durum algının aşağıdaki hangi özelliğiyle ilgilidir?

A) Tamamlama B) Değişmezlik
C) Benzerlik D) Yakınlık

E) Devamlılık
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5. Uçakların ilk kullanılmaya başlandığı dönemlerde uçak
üreten bir şirket yeni ürettiği bir modelin kumanda aygıtla-
rını eski modeldekilere kıyasla farklı yerlere yerleştirince
bu yeni model uçağı kullanan pilotlar sık sık önemli ve
hatta bazen ölümle sonuçlanan kazalar yapmışlardır.

Buna göre pilotların yeni model uçağı kullanırken
hata yapmalarına neden olan olgu aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Anlamsal çağrışım

B) Negatif transfer

C) Pozitif transfer

D) İleriye ket vurma

E) Geriye ket vurma

6. Öğrenme hem insanlarda hem de hayvanlarda gözlenen
bir olgudur. Meyve sineğinden tutunda kargalara, may-
munlara kadar tüm hayvanlarda öğrenilmiş davranışlara
rastlamak mümkündür. Öte yandan insanlarda ve hay-
vanlarda öğrenme ürünü olmayan, doğuştan getirilmiş
kimi davranışlarda mevcuttur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrenme ürünü
olan davranışlardan değildir?

A) Bizi utandıracak bir söz duyduğumuzda yanaklarımızın
kızarması

B) Bebeğin kendisini ısırarak seven bir yetişkini görünce
ağlaması

C) Yeşil erik gördüğümüzde ağzımızın sulanması

D) Aşırı soğuk havada dışarıya çıktığımızda vücudu-
muzun titremesi

E) Kedi tarafından tırmalanan kişinin kediden korkması

7. Aşağıda kullanılan savunma mekanizmalarından
hangisi “yer-yön değiştirme” ye örnektir?

A) Felsefe dersini anlamayan bir öğrencinin, felsefe
zaten bir işe yaramıyor demesi

B) Kardeşini kıskanan 5 yaşında bir çocuğun biberonla
süt içmeye başlaması

C) Müdürüne sinirlenen bir öğretmenin derse gelip
öğrencilerine bağırması

D) Çocuk sahibi olamayan bir kadının anaokulu ve kreş-
lerde görev alması

E) Sınavı kazanamayan bir öğrencinin soruların yapı-
lamayacak kadar zor olduğunu söylemesi

8. Yapılan bir araştırma ayrı çevrelerde yetişen çok sayıda
tek yumurta ikizinin, zeka ve kişilik yapısı bakımından, aynı
çevrede ve bir arada büyüyen çift yumurta ikizlerinden
çok daha fazla benzerlik gösterdiğini ortaya çıkarmıştır.

Parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir?

A) Zeka ve kişilik çevreden tamamen bağımsızdır.

B) Kişiliği belirleyen en önemli faktör çevredir.

C) Kültürel ögeler kişiliği biçimlendiren tek faktördür.

D) Bireyin zeka ve kişiliği aileyle paralel değildir.

E) Kişilik ve zeka daha çok kalıtsal yapıyla oluşur.
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9. Bir araştırmacı bir grup öğrenciye;

– Bir ödev çalışması yaparken hangi arkadaşlarınızla
birlikte olmak istersiniz?

– Oyun oynamak için gruplara ayrılsanız hangi arka-
daşlarınızla aynı grupta olmak istersiniz?

gibi sorular sorarak grup içindeki bireylerin birbirlerine 
karşı olan duygusal tutumlarını ölçmeye çalışmıştır.

Buna göre araştırmacının kullandığı araştırma tekniği 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyometri B) Monografi
C) Anket D) Gözlem

E) Vak’a inceleme

10. Kendilerini korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir
araya gelen, belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan ve
karşılıklı etikleşim halinde bulunan insanların oluşturduğu
en büyük sosyal gruba toplum denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi toplumun özel-
liklerinden değildir?

A) Her toplum bir coğrafi mekan üzerinde varlığını sür-
dürür.

B) Üyelerinin oluşturduğu demografik birliktir.

C) İnsanların bir araya gelip birincil ilişkiler kurmasıyla
oluşur.

D) Ortak değerlere bağlı karşılıklı etkileşim ve dayanış-
mayı gerektirir.

E) Bağımsız ve en büyük sosyal yapıdır.

11. İnsan yaşadığı yere benzer

O yerin suyuna, o yerin toprağına

Suyunda yüzen balığa

Toprağını iten çiçeğe

Dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine

Konya’nın beyaz

Antep’in kırmızı düzlüğüne benzer

Edip Cansever’in bu dizelerinden hareketle aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Toplumdaki sosyal olaylar standart değildir.

B) Toplum sosyal olaylardan etkilenir.

C) Toplumsal yaşam, içinde yaşanan çağ ile açıklanmaz.

D) Aynı coğrafi şartlar her zaman aynı sonuçları doğurur.

E) Coğrafi şartlar insan topluluklarını ve toplumsal yapıyı
etkiler.

12. Hindistan’da parya olarak dünyaya gelmek, bazı bölgelerde
siyah renkli ya da müslüman olmak kişinin statüsünün
belirlemesi için yeterliyken, çağdaş toplumlarda bir işçinin
çocuğu da bilim adamı ya da fabrikatör olabilir.

Parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir?

A) Sosyal statüler rolleri de beraberinde getirir.

B) Her statü toplumda aynı değeri görür.

C) Statüleri toplumda egemen olan değerler belirler.

D) Pek çok statü doğuştan gelir ve değişmez.

E) Doğuştan gelen statülerde değişim olamaz.
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13. Sosyal grup, ortak bir amaç ve değerler sistemi etrafında
toplanan, etkileşim içinde olan ve belli bir süre bir arada
bulunan insan topluluğudur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal gruba
örnek verilebilir?

A) Karşıdan karşıya geçmek için bekleyenler

B) Aynı otobüste yolculuk edenler

C) Türkiye’de yaşayan Beşiktaşlılar

D) Aynı takımda oynayan basketbolcular

E) YGS’ye hazırlanan öğrenciler

14. Tropikal ülkelerde yaşayan insanlar için kürk, kutuplarda
yaşayan insanlar için derin dondurucu bir ihtiyaç değildir.

Buna göre, bir nesnenin bir toplumda ihtiyaç olarak
kabul edilmesi için nesnenin aşağıdakilerden han-
gisine sahip olması gerekir?

A) Kullanım değerine

B) Değişim değerine

C) Etkili bir pazarlamaya

D) Az sayıda olmasına

E) Maliyetinin düşük olmasına

15. Bu evlilik türü özellikle Hindistan’da Toda kabilesinde
görülür. Bu kabilede erkek sayısı çok, kadın sayısı ise
azdır. Bu nedenle bir kadın birden fazla erkekle evlilik
yapar.

Parçada sözü edilen evlilik türü aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Polijini B) Poliandri
C) Endogami D) Neolokal

E) Monogami

16. Kültür, bir toplumdaki maddi ve manevi değerlerin bütü-
nüdür. Ve bu değerlerden teknoloji gibi maddi boyutta
olanlar hızla ilerleyip değişirken; inançlar, değer yargıları
gibi manevi boyutta olanlar bu değişime ayak uydura-
mazlar ve bunun sonucunda toplumda  sosyal problemler
yaşanır.

Buna göre, toplumda sosyal problemlerin yaşanması
aşağıdaki kültürel süreçlerin hangisinden kaynak-
lanmaktadir?

A) Kültürel gecikme B) Kültürlenme
C) Kültürel yayılma D) Kültürel yozlaşma

E) Kültürel çatışma

17. Giydiğimiz kıyafetleri, kullandığımız diş fırçasını, çantamızı,
en yakın arkadaşımızı, anne, babamız ve kardeşlerimizi
birbirine karıştırmadan günlük hayatımızı devam ettiri-
yoruz.

Parçada sözü edilen karışıklığı ortadan kaldıran akıl
ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özdeşlik B) Çelişmezlik
C) Yeter sebep D) Ereksellik

E) Üçüncü halin imkansızlığı
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18. Porphyrios ağacına göre;

Akılsız
(Kedi)

Akıllı
(İnsan)

Varlık

Cansız Canlı

Duygusuz
(Bitki)Duygulu

Cismi olan Cismi olmayan

Verilen Porphyrios ağacına göre aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Canlı olma duygulu olmanın yakın cinsidir.

B) Akıllı olma insanın ayrımıdır.

C) Akıllı olma ve akılsız olma duygulu olmanın türüdür.

D) Varlık insan ve kedinin uzak cinsidir.

E) Akılsız olma duygulu olmanın yakın cinsidir.

19. 

Anne

Kadın

Baba

Yukarıdaki diyagramda terimler, kaplamları açısından 
ilişkilerine göre dairelerle gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi bu diyagramı 
bütünüyle ifade eder?

A) Bazı kadınlar anne değil babadır.

B) Bazı anneler kadındır ancak baba değildir.

C) Annelerin hepsi kadındır ve hiçbiri baba değildir.

D) Hiçbir kadın baba değildir, hepsi annedir.

E) Kadınların birçoğu hem anne hem babadır.

20. Bir önermenin eş değeri, o önermenin düz döndürmesi
yapılarak bulunabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi “Bütün sokak hay-
vanları belediyelerin koruması altındadır.” önermesinin
eş değeridir?

A) Hiçbir sokak hayvanı belediyenin koruması altında
değildir.

B) Bazı sokak hayvanları belediyenin koruması altındadır.

C) Sokak hayvanlarının tamamı, belediyelerin koruması
altındadır.

D) Belediyelerin koruması altında olanların bazıları sokak
hayvanlarıdır.

E) Bazı belediyelerin koruması altında olanlar sokak
hayvanları değildir.

21. Altıklık, karşıtlık, alt karşıtlık ve çelişiklik ilişkilerinin tümüne
karşı olma ilişkisi denir.

Buna göre, karşıt ve alt karşıt önermelerin ortak özelliği
aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

A) Önermelerin hem nitelik hem de nicelikleri farklıdır.

B) Önermelerin biri doğruysa diğeri mutlaka yanlıştır.

C) Önermelerin nicelikleri farklı nitelikleri aynıdır.

D) Karşıtlık tikeller, alt karşıtlık tümeller arasındadır.

E) Önermelerin nicelikleri aynıyken nitelikleri farklıdır.
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22. Bütün öğrenciler üniversite sınavını kazanmak ister.

Bazı öğrenciler ders çalışmayı sevmez.

O halde bazı üniversite sınavını kazanmak isteyenler
ders çalışmayı sever.

Yukarıda hatalı bir kıyas verilmiştir.  Bu kıyasın hatalı
olmasının nedeni aşağıdaki kıyas kurallarından han-
gisine uyulmamasıdır?

A) Her kıyasta büyük, küçük ve orta olmak üzere üç
terim bulunur.

B) İki olumsuz öncülden olumlu sonuç çıkmaz.

C) Orta terim asla sonuçta yer almaz.

D) Öncüllerden biri olumsuzsa sonuç da olumsuz olma-
lıdır.

E) Orta terim en az bir kere tüm kaplamıyla ele alınma-
lıdır.

23. p q p q r& +/ 0+ + +^ ^h h7 A

Yukarıdaki önermeyle ilgili olarak aşağıdaki yargı-
lardan hangisine ulaşılamaz?

A) Önermenin ana eklemi “~” eklemidir.

B) Ana bileşenlerden biri basit önermedir.

C) Önermenin ön bileşeni değillenmiştir.

D) Ön bileşenin art bileşeni (p ¡ ~q) dur.

E) Önermenin iki bileşeni vardır.

24. “Soruları dikkatli çözersen hata yapma olasılığın azalır.”
önermesinin sembolleştirilmiş halinin De Morgan
kuralına göre eş değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) ~p ∨ q B) p ¡ ~q
C) ~p ¡ ~q D) p ∧ ~q

E) ~p ∨ ~q

25. • Doğa kanunları evrenin kaderidir.

• Evrende her şey belli bir ölçü ve ahenk içindedir.

• Güneş, ay ve yıldızların yörüngeleri bir uyum ve
dengeden oluşur.

• Allah her şeyi amacına uygun yaratmış, tabiatını uyum
ve denge ölçülerine göre yaratmıştır.

Yukarıda anlatılan konular kavramsal olarak aşağıdaki 
seçeneklerden hangisini içerir?

A) Ecel B) Rızık
C) Yaratma D) Kader

E) Kaza

26. Allah’ın nesne ve olaylara ilişkin ezelî planını ger-
çekleştirmesi, Allah’ın takdir ettiği şeylerin zamanı
gelince bu plana uygun olarak meydana gelmesine
ne denir?

A) Kaza B) Kader
C) Nimet D) Bereket

E) Yaratılış

27. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin toplumsal fay-
dasını anlatır?

A) İslam’ı öğrenmek, öğretmek, yaşamak, dua ve tefek-
kürle Allah’a gönülden yönelmek bir ibadettir.

B) Ailenin ihtiyaçlarını karşılamak, canı, malı, sağlığı,
çevreyi, tabiatı ve doğal dengeyi korumak, iyiliği tav-
siye edip kişiye zarar veren davranışlardan kaçınmak
ibadettir.

C) Şükrün en önemli göstergesi yerine getirilen ibadet-
lerdir.

D) Namaz ve dua, insanın Allah ile kurabileceği en iyi
iletişim yoludur. Bundan dolayı namaz, diğer ibadet-
lerin özü ve özeti sayılmıştır.

E) Namaz kılan insan, her an kendini Allah’ın huzurun-
da hisseder. Bilinçle kılınan namaz, müminin olgun-
laşmasına, başkalarına zarar verici davranışlardan
kaçınmasına ve ahlaki özelliklerinin gelişimine katkı
sağlar.
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28. Hz. Ali ile Hz. Aişe arasında meydana gelen Cemel
Vakası ile Hz. Ali ve Muaviye bin Ebu Süfyan arasında
meydana gelen Sıffin Savaşı siyasi-itikadi ekollerin ortaya
çıkmasında etkili olmuştur.

Ayrıca bu savaşlarda ölen ve öldürülen Müslümanların
dünya ve ahiretteki durumlarının ne olacağıyla ilgili
tartışmalar hangi itikadi yorumların doğmasına zemin
hazırlamamıştır?

A) Mürcie B) Selefilik
C) Mu’tezile D) Şia

E) Haricilik

29. I. Din işleri, Osmanlı Devleti’nde Şeyhülislamlık makamı
tarafından yürütülmekteydi.

II. Şeyhülislamlık, 1920 yılında Ankara’da kurulan Birinci
Meclis Hükûmeti’nde “Şeriye ve Evkâf Vekâleti” adıyla
bakanlık olarak yer almıştır.

III. 03 Mart 1924 tarihinde Halifelik ile birlikte Şeriye ve
Evkâf Vekâleti de kaldırıldı.

IV. Diyanet İşleri Başkanlığına Ankara Müftüsü Börekçizade 
Mehmet Rıfat Efendi getirilmiştir.

V. Müftü: Cami hizmetlerini yürütürler, vakit, cuma ve 
teravih namazlarını kıldırırlar. Cuma namazı öncesinde 
ve bayram namazları sonrasında hutbe okurlar.

Yukarıdaki seçeneklerden hangisi yanlış tanımlan-
mıştır?

A) III B) I C) V D) IV E) II

30. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde
hazırlanmış bir tefsir çalışması değildir?

A) Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır - Hak Dini Kur’an
Dili

B) Konyalı Mehmet Vehbi Efendi - Hulasatü’l-Beyan fi
Tefsiri’l-Kur’an

C) İsmail Hakkı İzmirli - Türkçe Kur’an-ı Kerim Tercümesi

D) Ömer Rıza Doğrul – Tanrı Buyruğu

E) Mâturîdî – Te’vîlâtu’l-Kur’an

31. Aşağıdakilerden hangisi davranışta güzelliği ifade
eden bir ayettir?

A) “Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işler-
se onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve
mükâfatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli
ile veririz.”

B) “... Onlara öğüt ver, kendileri hakkında etkili ve güzel
söz söyle.”

C) “…İyi ve güzel işlerde yarışın...”

D) “Ve sen pek yüksek bir ahlak üzerindesin!”

E) “O (Allah) ki yarattığı her şeyi güzel yapmıştır...”

32. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin ahlakını
ve şekli özelliklerini ele alan kültür ve medeniye-
timizde ele alınan eserleri içerir?

A) Naat B) Mevlid
C) Şemail D) Destan

E) Gazavatname


