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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. – Bir yıl 365 gün 6 saat olarak kabul edilmiştir. 

– Takvimin başlangıç tarihi hicrettir.

– 1839 yılından itibaren Osmanlı Devleti’nde mali iş-
lerde kullanılmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen Türklerin kullandığı tak-
vim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hicri Takvim

B) 12 Hayvanlı Türk Takvimi

C) Rumi Takvim

D) Miladi Takvim

E) Celali Takvim

2. Osmanlı Devletinde ilk paranın Orhan Gazi zamanında
bastırıldığı görüşü hakimken yapılan araştırmalar so-
nucunda ilk paranın Osman Gazi zamanında bastırıldı-
ğı kesinleşmiştir. Osman Gazi zamanında sikkeler ba-
kır iken, Orhan Gazi zamanında gümüştür.

Yukarıdaki parçaya göre aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?

A) Nümizmatik biliminden yararlanılmıştır.

B) İlk Osmanlı akçesi Osman Gazi tarafından bastırıl-
mıştır.

C) Osmanlı ekonomisi güçlenmiştir.

D) Gözlem ve deneye başvurulmuştur.

E) Tarihi bilgiler değişkendir.

3. Asurlularla ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?

A) Anadolu’da tarihi devirlerin başlamasını sağlamış-
lardır.

B) Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi Ninova’da kurmuş-
lardır.

C) Kültepe ve Alişar’da ticaret kolonileri kurmuşlardır.

D) Kral Yolu’nu kullanmışlardır.

E) Tarihte bilinen ilk imparatorluğu kurmuşlardır.

4. I. Türk Tarihinin ilk yazılı kaynağı olan Orhun Yazıtla-
rını oluşturmuşlardır. 

II. İlk kez kağıt ve matbaayı kullanmışlardır.

III. İstanbul’u kuşatan ilk Türk devletidir.

İlk Türk Devletlerine ait bu gelişmeler aşağıdakiler-
den hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

I–––– II–––– III––––
A) Kutluk Devleti Uygurlar Avarlar

B) Avarlar Kutluk Devleti Uygurlar

C) Kutluk Devleti Avarlar Uygurlar

D) Uygurlar Kutluk Devleti Avarlar

E) Uygurlar Avarlar Kutluk Devleti
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5. Asya Hun Devleti’nde Tunguzların toprak isteğini
“Devletin temeli olan toprağı biz nasıl verebiliriz” diye
redderek vatan toprağının kutsallığını vurgulayan
Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Attilla B) Kiok
C) Mete Han D) Teoman

E) Uldız

6. İslamiyet Öncesi Türk kültürüyle ilgili olarak aşağı-
daki verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Ordu – millet anlayışı hakimdir.

B) Yazılı hukuk kuralları olan Töre hakimdir.

C) Temel geçim kaynakları hayvancılıktır.

D) Süsleme sanatında daha çok bitki ve hayvan figür-
leri yaygındır.

E) Devlet işleri Kurultayda görüşülürdü.

7. X. yüzyılda Abbasiler, Fatimiler ile çağdaş olan ve
hükümdarı III. Abdurrahman döneminde halife un-
vanını kullanınca İslam tarihinde aynı anda üç ha-
life olmasına ortam hazırlayan devlet aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Beni Ahmer Devleti

B) Eyyübi Devleti

C) İhşidler

D) Endülüs Emevi Devleti

E) Tolunoğulları

8. Malazgirt Meydan Savaşı’ndan sonra Erzincan
merkez olmak üzere Kemah, Divriği ve Şebinkara-
hisar bölgelerinde hüküm sürmüş, en önemli ese-
ri darüşşifa ile birlikte külliye olarak yaptırılan Ulu
Cami aşağıdaki Anadolu Türk Devletlerinden han-
gisine aittir?

A) Danişmentliler

B) Saltuklular

C) Çaka Beyliği

D) Mengücekliler

E) Artuklular

9. Büyük Selçuklu Devleti’nde toprağın işletilmesi, asker
ihtiyacının karşılanması ve bölge güvenliğinin sağlan-
ması için geliştirilen sistemi “ikta” adı verilmektedir.

Büyük Selçuklu Devletindeki bu sistemin Osmanlı
Devleti’ndeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İltizam B) Tımar
C) Malikane D) Kapıkulu

E) Devşirme

10. Türkiye Selçuklu Devleti’nde II. Kılıçarslan, Gıyased-
din Keyhüsrev, Alâeddin Keykubad gibi hükümdarlar
Anadolu’da ticareti canlandırmak için faaliyetlerde bu-
lunmuşlardır.

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da ticareti can-
landırmak doğrultusunda yapılan faaliyetlerden bi-
ri olamaz?

A) Antalya ve Sinop’un alınması

B) Tüccarların mallarını sigortalaması

C) Venediklilere gümrük indirimi uygulaması

D) Kervansaraylar inşa ettirmesi

E) Başkenti Konya’ya taşıması



www.d
og

ru
te

rc
ih

le
r.c

om

LYS’YE DOĞRU LYS-4

Diğer Sayfaya Geçiniz.4

11. Osmanlı Devleti’nin Fetret Devrine girmesi ve
Anadolu’da Türk siyasi birliğinin bozulmasına ne-
den olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cem Sultan Olayı

B) Çaldıran Savaşı

C) Ankara Savaşı

D) Şeyh Bedrettin İsyanı

E) Niğbolu Savaşı

12. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucu Os-
manlı devlet yönetiminde teokratik anlayışın orta-
ya çıkmasına ortam hazırlamıştır?

A) Otlukbeli Savaşı

B) Mısır Seferi

C) Karamanoğullarına son verilmesi

D) Çaldıran Savaşı

E) Turnadağ Savaşı

13. Yavuz Sultan Selim sekiz yıllık hükümdarlığında Doğu-
daki sorunları çözmek için savaşlar yapmıştır.

Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yavuz Sultan
Selim’in yukarıdaki amacına uygun olarak yaptığı
savaşlardan biri değildir?

A) Turnadağ B) Çaldıran

C) Otlukbeli D) Ridaniye

E) Mercidabık

14. I. Preveze

II. İnebahtı

III. Navarin

IV. Çeşme

Yukarıdaki gelişmelerin hangisinde Osmanlı Do-
nanması yenilgi almıştır?

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

D) I – III E) II – III – IV

15. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşayan
Kitabı-ı Bahriye adlı eserinde dünyanın yuvarlaklı-
ğı, gelgit olayı, pusulanın kullanımı ve Amerika’nın
varlığı gibi konulara değinen ünlü coğrafyacı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Katip Çelebi

B) Evliya Çelebi

C) Matrakçı Nasuh

D) Piri Reis

E) Seydi Ali Reis

16. XVI. yüzyılda Reform hareketlerinin etkisiyle, 
Fransa’da reform hareketlerini başlatan kişi aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Martin Luther

B) Frederik

C) Calven

D) VIII. Henri

E) Şarlken

17. Avrupalı Devletlerin Fransız İhtilali’nin etkilerinden ken-
dilerini korumak için Avrupa’nın neresinde bir ayaklan-
ma çıkarsa çıksın hep birlikte hareket edecekleri ve
ayaklanmaları bastıracakları sisteme Meternik Sistemi
denilmektedir.

Osmanlı Devleti söz konusu olunca Avrupalı dev-
letler tarafından uygulanmayan yukarıdaki tanımla-
nan sistem aşağıdaki konferanslardan hangisinde
alınmıştır?

A) Paris B) Viyana C) Berlin

D) Londra E) İstanbul
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18. 1789 Fransız İhtilali’nden sonra yayılan milliyetçilik
akımı doğrultusunda 1829 Edirne Antlaşması’yla
Osmanlı Devleti’nden bağımsızlık kazanan ilk dev-
let aşağıdakilerden hangisidir?

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

E) Karadağ

19. – Nizam-ı Cedit ordusu kurulmuştur. 

– Meclis-i Meşveret (Danışma Meclisi) oluşturulmuş-
tur.

– Avrupa’da daimi elçilikler açılmıştır.

– Kabakçı Mustafa İsyanı ile tahtan indirilmiştir.

Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki Osmanlı padişah-
larının hangisinin zamanında gerçekleşmişitr?

A) II. Selim B) II. Mahmut C) III. Selim
D) I. Abdülhamit E) III. Ahmet

20. Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı’nın özel-
liklerinden biri değildir?

A) Osmanlıcılık fikir akımı doğrultusunda yapılmıştır.

B) Padişahın yanında halkın yönetime katılımı sağ-
lanmıştır.

C) Gayrimüslimlerin devlete olan bağlılıkları artırılmak
istenmiştir.

D) Gayrimüslimlere küçük düşürücü deyimler yasak-
lanmıştır.

E) Gayrimüslimlere devlet memuru olma hakkı veril-
miştir.

21. Serhat: “Türkleri milli bir duygu ile birleştirerek Osman-
lı bayrağı altında kuvvetli bir unsur olarak yeniden dün-
ya devletleri arasına sokmayı amaçlamışlardır.”

Oğuz: “Bu akımın temsilcileri Ziya Gökalp, Mehmet
Emin Yurdakul, Yusuf Akçura ve Ömer Seyfettin’dir.”

Bu diyalogda sözü edilen Osmanlı Devleti’ni kur-
tarmaya yönelik fikir akımı aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Türkçülük B) Osmanlıcılık

C) Batıcılık D) İslamcılık

E) Ademi Merkeziyetçilik

22. Hürriyet fikriyle medeniyetin Türkiye’de ne ka-
dar ilerlediğini Avrupa’ya hissettirmek ve padi-
şahın Avrupa hükümdarları katındaki saygınlığı-
nı Osmanlı Hristiyanlarına göstermek amacıyla
Avrupa’ya gezi düzenleyen ilk padişah aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Abdülmecit

B) Abdülaziz

C) II. Abdülhamit

D) V. Mehmet Reşat

E) Vahdettin

23. XIX. yüzyıl başlarında “Millet-i Sadıka” olarak adlan-
dırılan Osmanlı millet sisteminde “Gregoryen Milleti” 
olarak bilinen azınlık grup aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Nasturiler B) Vahhabiler

C) Rumlar D) Latinler

E) Ermeniler
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24. I. Kazasker

II. Nişancı

III. Defterdar

Yukarıdaki özellikleri verilen devlet görevlilerinden 
hangisi kalemiye sınıfına ait değildir?

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

D) I ve II E) II ve III

25. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde açı-
lan meclislerden biri değildir?

A) Şuray-ı Devlet

B) Divan-ı Ahkam-ı Adliye

C) Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye

D) Meclis-i Mebusan

E) Meclis-i Ali-i Tanzimat

26. Osmanlı Devleti’nde esnaflar ve zanaatkarlar ara-
sındaki dayanışmayı ve üretimin sürekliliğini sağ-
lamak, ustalık belgesi (icazet) alanlara iş yeri açma
izni vermek gibi özellikler taşıyan teşkilat aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Ahilik B) Lonca

C) Vakıf D) Bedesten

E) Müsadere

27. I. Öşür

II. Haraç

III. Avarız

Yukarıda Osmanlı Devleti’nde uygulanan vergi tür-
lerinden hangileri şer’i vergilerindendir?

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

D) I ve II E) II ve III

28. I. Hilafetin kaldırılması

II. Cumhuriyetin ilanı

III. Saltanatın kaldırılması

Yukarıdaki inkılaplardan hangisinin I. TBMM döne-
minde gerçekleştiği söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

29. Kütahya – Eskişehir Savaşları sürerken sosyal
ve kültürel kalkınma hazırlıkları doğrultusunda 15
Temmuz 1921 Ankara’da meydana gelen gelişme
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tekalifimilliye Emirleri’nin çıkarılması

B) Maarif Kongresi’nin toplanması

C) Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabulü

D) Teşkilatı Esasiye’nin kabulü

E) Harf İnkılabının yapılması

30. Türk kadınına,

I. Muhtar ve aza seçimlerine katılma

II. Milletvekili seçme ve seçilme

III. Belediye seçimlerine katılma

IV. Mirasta kadın – erkek eşitliğinin sağlanması

 hakların veriliş sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) I – II – III – IV B) II – III – I – IV
C) IV – I – III – II D) IV – III – I – II

E) I – IV – III – II

31. Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde inkılapları
halka öğretmek ve halkın kültürel gelişimine katkı
sağlamak için 19 Şubat 1932 meydana gelen geliş-
me aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

A) Millet Mekteplerinin açılması

B) Türk Ocakları’nın açılması

C) Halk Evleri’nin açılması

D) Türk Tarih Kurumunun kurulması

E) Türk Dil Kurumunun açılması
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32. Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra ortaya çıkan
sorunlardan hangisi Fransa ile yaşanmamıştır?

A) Yabancı okullar sorunu

B) Osmanlı borçları sorunu

C) Adana – Mersin Demiryolu Antlaşması

D) Nüfus mübadelesi sorunu

E) Suriye – Türkiye sınırı

33. Aşağıdaki sorunlardan hangisi Atatürk döneminde
gerçekleşmiştir?

A) Kıta sahanlığı sorunu

B) Ege Adaları sorunu

C) Kıbrıs sorunu

D) Etabli sorunu

E) Kardak sorunu

34. Türkiye’nin 1932 yılında üye olduğu Milletler Cemi-
yeti aşağıdaki konferanslardan hangisiyle kurul-
muştur?

A) Paris Konferansı

B) San Francisco Konferansı

C) Londra Konferansı

D) Postham Konferansı

E) Yalta Konferansı

35. II. Dünya savaşına katılan aşağıdaki devletlerin 
hangisinin lideri yanlış eşleştirilmişir?

Devlet––––––– Lider––––––
A) SSCB Vlademir Lenin

B) Almanya Adolf Hitler

C) İtalya Benita Mussolini

D) Japonya İmparator Hirohito

E) İngiltere Winston Churchill

36. II. Dünya Savaşı sırasında, 

I. Barbarossa Harekatı

II. Normandiya Çıkarması

III. Pearl Harlbour Baskını

Hitler’in “Hayat Sahası” politikasını gerçekleştirmek 
doğrultusunda attığı adımlardan biri olduğu söyle-
nebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

37. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın so-
nuçlarından biri değildir?

A) Almanya Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştır.

B) İlk kez atom bombası kullanılmıştır.

C) IMF kurulmuştur.

D) İngiltere ve Fransa’nın ekonomisi bozulmuştur.

E) Almanya’nın teslim olmasından sonra Detant Dö-
nemi başlamıştır.

38. 1913 Uşi Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti’nden İtalya’ya
eline geçen On İki Ada, Musollini’nin devrilmesi ve
İtalya’nın savaştan çekilmesi üzerine Almanların kont-
rolüne geçmiş, Almanların teslim olmasıyla mütefikle-
rin eline geçmiştir.

Müttefikler On İki Ada’yı Yunanistan’ın hakimiyeti-
ne geçmesine aşağıdaki konferanslardan hangisiy-
le karar verdiği söylenebilir?

A) Yalta Konferansı

B) Potsdam Konferansı

C) San Fransısco Konferansı

D) Dışişleri Bakanlığı Konferansı

E) Kazablanka Konferansı
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39. II. Dünya Savaşı sırasında,

 I. Refik Saydam

II. Adnan Menderes

III. Şükrü Saraçoğlu

hangileri başbakanlık görevinde bulunmuştur?

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

D) I ve III E) II ve III

40. 23 Mart 1940’ta Lahor’da toplanan “Müslüman Birli-
ği Cemiyeti Kongresinde” Hindulardan ayrı bir Pakis-
tan Devleti kurulmasına öncülük eden devlet adamı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mahatma Gandi

B) Javaharlal Nehru

C) Pervez Müşerref

D) Benazir Butto

E) Muhammet Ali Cinnah

41. Soğuk Savaş döneminde Orta Doğu’nun SSCB’nin
kontrolüne girmesini engellemek ve bölge halkını
ABD’nin yanına ekonomik ve askeri yardım yoluyla
çekmek için 5 Ocak 1957’de kongreye gönderdiği me-
saja “Eisenhower Doktrini” denilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin Eisenhower
Doktrini’ni kabul eden Orta Doğu ülkelerinden bi-
ri değildir?

A) Lübnan B) Irak C) Türkiye

D) İsrail E) Mısır

42. 5 Mart 1946’da Winston Churchill tarafından ilk kez
kullanlan Demir Perde terimi Soğuk Savaş döneminde
Batılı ülkelerin kendilerini Doğu Bloku ülkelerinden ayı-
ran sınır ve ülkeler için kullanılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi Demir Perde ülkelerinden
biri değildir?

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

E) Polonya

43. 21 Nisan 1966 tarihli Patris Gazetesinde yayımla-
nan Kıbrıs’ta yaşayan Türk halkını ani bir saldırı ile
yok edip Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak amacıyla
ortaya çıkan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enosis

B) Akritas Planı

C) EOKA

D) Kanlı Noel

E) Megola İdeal

44. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında;

 I. Turgut Özal

II. Ahmet Necdet Sezer

III. Süleyman Demirel

isimlerinden hangileri hem başbakanlık hem de 
cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmuştur?

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 20 dakikadır.

COĞRAFYA-2 TESTİ

1. 

Harita üzerinde işaretlenmiş bölge sınırları ile aşa-
ğıda verilen bölgelerden hangisinin sınırları daha 
çok benzerlik gösterir?

A) Maki bitki örtüsü bölgesi
B) Kış turizminin geliştiği yerler
C) Deprem riski yüksek bölgeler
D) Nüfus yoğunluğu az olan yerler
E) Yer şekilleri sade bölgeler

2. Tüketicinin herhangi bir sebeple tarım ve hayvan ürün-
lerine olan ilgisinin artması veya azalması üretimin
dengelerinde değişiklikler ortaya çıkarır.
Buna göre,

I. Kahveye talebin artmasıyla ana vatanın dışında da 
üretilmesi 

II. 2000’li yıllarda Avrupa’ya yapılan sebze ihracatının
Avrupa standartlarına uyumsuzluk nedeniyle düş-
mesi 

III. Deli dana hastalığı nedeniyle kırmızı et tüketimini
yerine beyaz et tüketiminin artması 

hangileri tüketimin üretime etkisiyle ilgilidir?

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

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

3. I. Babilin Asma Bahçeleri
II. Kral Mozoles’in Mezarı

III. Artemis Tapınağı
IV. İskenderiye Feneri

 V. Keops Piramidi
 Dünyanın yedi harikasından yukarıda verilenlerden 

hangileri Türkiye’de bulunmaktadır?

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

D) III ve IV E) IV ve V

4. 

Üretim Bölgeleri Miktarı %

1 Orta Doğu 26,50

2 ? 16,40

3 Kuzey 
Amerika 16,20

4 Latin 
Amerika 12,40

5 Afrika 10,80

Yukarıda dünyadaki önemli petrol üretim bölgeleri ve-
rilmiştir. 
Buna göre yukarıdaki “?” gösterilen yere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilmelidir?

A) Avrupa
B) Avustralya
C) Bağımsız Devletler Topluluğu
D) Antarktika
E) Japonya
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5. 

III

I

IV V

II

Yukarıdaki haritada işaretli noktalarla bölge eşleş-
tirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) I † Tarım bölgesi
B) II † Maden bölgesi
C) III † Sanayi bölgesi
D) IV † Turizm bölgesi
E) V † Ovalık bölge

6. Aşağıdaki tabloda, bazı sanayi kolları ve bu sanayi kol-
larının kurulduğu yerde etkili olan faktörler eşleştiril-
miştir.

Sanayi Kurulduğu 
yer

Kurulmasında 
etkili olan faktör

I Tütün 
sanayisi İzmir Ham maddeye 

yakınlık

II Petrol 
rafinerisi Mersin Ulaşım

III Pamuklu 
dokuma Kayseri Ham maddeye 

yakınlık

IV
Bakır 
İşletme 
Tesisi

Samsun Ulaşım

V Termik 
Santral

Afşin 
Elbistan

Enerjiye 
yakınlık

Buna göre yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi 
yanlıştır?

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

7. Japonya’da çeşitli maden yatakları vardır ve bunların
çoğunun rezervi sınırlıdır. Çıkartılan madenler ise ül-
ke ihtiyacının yalnızca küçük bir bölümünü karşılar. Bu
nedenle Japonya sanayi için ihtiyaç duyduğu maden
ve enerji kaynakları ithalat yoluyla karşılamaktadır.
Özellikle yakın coğrafyası ile ticari ilişkileri daha fazla-
dır.
Buna göre Japonya aşağıdaki ülkelerden hangisi-
nin arasında ham madde ticareti diğerilerine göre
daha azdır?

A) Endonezya B) Suudi Arabistan

C) Küba D) Kanada

E) Avustralya

8. Uluslararası para fonu (IMF), bilançoları fazla veya
açık veren ülkelere müdahale imkanına sahiptir. Bunu
Guvernörler heyeti aracılığı ile yapar. Guvernörlerin oy
hakkı üye ülkelerin oy gücüyle sınırlıdır. Bu heyete her
ülke iştirak ettiği sermaye ile orantılı oy hakkına sahip-
tir. Buna göre en fazla oy hakkına sahip ülke, serma-
yesi ile orantılı olarak ABD’dir. IMF her ülkeye hissesi-
nin % 25’i oranında kredi vermekle mükelleftir. Türkiye
IMF’ye 1947’de üye olmuştur. Belli dönemlerde eko-
nomik sıkıntıları gidermek için IMF’den kredi kullanma
yoluna gitmiştir.
Buna göre, IMF ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenmez?

A) Fiili çalışmalarına 1947’de başlamıştır.
B) IMF, bilançoları açık veren ülkelere Guvernörler

heyeti aracılığıyla müdahele etmektedir.
C) IMF’de en fazla söz hakkına sahip ülke ABD’dir.
D) IMF her ülkeye hissesinin % 25’ini kredi olarak ver-

mektedir.
E) Türkiye geçmiş yıllarda IMF’den kredi kullanmıştır.
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9. Canlının yaşama ve üreme şansını arttıran çevreye
uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özelliklerine adap-
tasyon denir.
Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi adaptas-
yona örnek olarak  gösterilemez?

A) Birçok çöl hayvanının gündüz dinlenip gece avlan-
ması

B) Ekvator’da ağaç köklerinin çok fazla derine inme-
mesi

C) Kutup bölgelerinde yaşayan fokların derilerinin alt
kısmında kalın bir yağ tabakasının bulunması

D) Etçil hayvanların yaşam sürelerinin otçul hayvan-
lardan kısa olması

E) Kaktüslerde yaprak yerine dikenlerin bulunması

10. Türkiye’de yetiştirilen tarım ürünlerinin ekim alanı çe-
şitli faktörlere bağlı olarak yayılış göstermiştir. Bazı
ürünlerin ekim alanı çok geniş bazılarının dardır.
Ancak teknolojinin tarıma uygulanması ve sulama im-
kanlarının geliştirilmesi ile birlikte çeşitli tarım ürünleri-
nin ekim alanı genişlemiştir.
Buna göre ülkemizde aşağıda verilen tarım ürünle-
rinden hangisinin ekim alanında yakın zaman için-
de değişim daha azdır?

A) Mısır B) Pamuk C) Çay

D) Şekerpancarı E) Kivi

11. İnsanoğlu yaşadığı coğrafyada ihtiyaçlara göre deği-
şiklikler yapar. Yaşanılan doğal çevrede değişimin gü-
cünü ülkelerin kalkınma durumu ve teknolojiyi kullan-
ma gibi faktörler etkiler.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki parçaya örnek
olarak gösterilemez?

A) Japonya’da eğim ve engebeden dolayı denizin dol-
durularak Dağdan Denize Projesinin yapılması

B) Çin’de Yangçe Nehri üzerinde sel, baskın ve taş-
kınların kontrol etmek için  Üç Boğaz Barajı’nın ya-
pılması

C) Karadeniz’de meskenler arasındaki mesafenin faz-
la olması ve meskenlerde ahşap kullanılması

D) Kaliforniya’da çöl alanında bulunan Central
Valley’de sulama ile tarımsal verimin artması

E) İngiltere ve Fransa’nın Manş Denizi’nin altından tü-
nel ile birbirine bağlanması

12. Aşağıda bazı keşif ve icatlar ile önemi artan kay-
naklar eşleştirilmiştir.

I. Tarımın başlaması  – toprak
II. Gezip görme – doğal güzellikler

III. Dinamonun icadı – su
IV. İçten patlamalı motor – dizel

 V. Matbaa – taş
Buna göre, yukarıda verilenlerden hangisi yanlış-
tır?

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



www.d
og

ru
te

rc
ih

le
r.c

om

LYS’YE DOĞRU LYS-4

6

13. 

III

V

IV

II

I

• Yılın büyük bölümünde sıcaklık 0°C’nin altındadır.
• İklim koşulları deniz turizmi için elverişlidir.
• Yıl boyu sıcak ve yağışlıdır.
• Yağış çok az ve sıcaklık farkları fazladır.

Yukarıda verilen özellikler ile haritadakiler eşleşti-
rildiğinde hangisi dışarıda kalır?

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

14. Uzun kıyılara sahip, iklim koşullarının tarım için elveriş-
siz olduğu bölgelerde insanlar balıkçılığa yönelir.
Buna göre aşağıda verilen ülkelerden hangisinde
yukarıda anlatılan duruma bağlı olarak balıkçılığın
gelişmesi beklenir?

A) Mısır B) İran

C) Norveç D) Nijerya

E) Arnavutluk
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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. Maslow insan davranışlarının temeline doyurulmak istenen 
ihtiyaçları koyar. İhtiyaçlar bir bütünlük oluşturur ve birey 
bu ihtiyaçları ayrı ayrı doyurmak ister. Davranışlarını da 
bu doğrultuda gerçekleştirir. Bu ihtiyaçların doyurulması,
bireyin kendini gerçekleştirme amacına ulaşması için
önemlidir. Bireyin kendini gerçekleştirme isteği de bir
ihtiyaçtır ve diğer ihtiyaçların en üstünde yer alır. Ancak 
diğer ihtiyaçların tek tek doyurulmaması, kendini gerçek-
leştirmek isteyen bireyi engeller.

Maslow’un verilen görüşlerinden hareketle aşağıdaki
ifadelerden hangisi söylenemez?

A) İhtiyaçlar arasında bir hiyerarşi vardır ve bu hiyerar-
şinin her basamağı bireysel varoluşu destekler.

B) Birey davranışlarının doyurulmak istenen ihtiyaçlara
dayandırılması hümanistik ekolün görüşlerini yansıtır.

C) Doyurulamayan ihtiyaçlar, bireyin kişiliğini ve dav-
ranışlarını olumsuz yönde etkiler.

D) Bireyin kendini gerçekleştirme ihtiyacını koruyabilmesi
için beslenme, korunma, kabul edilme ve başarı gibi 
ihtiyaçları doyurması gerekir.

E) Bireyin fiziksel ve zihinsel gelişimini sağlıklı bir biçimde
tamamlayabilmesi, yalnızca kendini gerçekleştirme
ihtiyacının doyurulmasıyla mümkündür.

2. I. İzlediği korku filminden çok etkilenen Ali, karanlıktan
korkmaya başlar. Ancak aynı filmi izleyen kardeşi 
herhangi bir korku yaşamaz. 

II. Doğum gününde yavru köpek hediye edilen Esra
bu duruma çok sevinirken, kendisine hediye olarak
yavru köpek gelen Gökhan korkup üzülmüştür.

U : Uyarıcı, O : Organizma, T : Tepki

 Yukarıda verilen iki durum aşağıdaki şemelardan 
hangisiyle gösterilebilir?

A) U O
T1

T2
→ →→

B) U1 O1 T1→ →

U2 O2 T2→ →

C) U
T1

T2

→

→
→→

O1

O2

D) U T1
→→ →

→O1

O2

E) U TO→ →

3. Daha önce oynadığı takımdan başka bir takıma transfer 
olan bir futbolcu, eski takımına karşı oynadığı maçta,
topu yeni takım arkadaşına değil eski takım arkadaşına
pas atmıştır.

Parçada sözü edilen futbolcunun davranışı aşağıdaki
kavramlardan hangisini örnekler?

A) Negatif transferi

B) İleriye ket vurmayı

C) Geriye ket vurmayı

D) Pozitif transferi

E) Serbest çağrışımı
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4. Genetik biliminin gelişmesiyle laboratuvar ortamında yapay 
döllenmeler gerçekleştirilmekte, hatta bir organizmanın
fiziksel olarak bir benzeri üretilebilmektedir. Genetik ola-
rak kopyalanmış olan bir organizma ile genlerini aldığı
asıl organizma karşılaştırıldığında aynı durumları farklı
yorumladıkları için farklı tepkiler gösterdikleri gözlenmiştir.
Bu durum daha net ve kesin olarak tek yumurta ikizlerinde
bulunmaktadır.

Bu bulguya dayanarak aşağıdakilerden hangisinin
tek yumurta ikizlerinin davranışlarında daha güçlü
bir etkiye sahip olduğu söylenebilir?

A) Kalıtımsal niteliklerin

B) Çevresel faktörlerin

C) Deneyim çeşitliliğinin

D) Beden yapısının

E) Zihinsel aktivitenin

5. Firmalar ürünlerini satabilmek için herkes tarafından
beğenilen oyuncuların oynadıkları dizilerde sanal reklam 
uygulaması yapmaya başlamıştır. Çok takip edilen bu
dizilerde kullanılan tüketim malları fazlaca ön plana çıkarıl-
dığı için bireylerin hafızalarına kazınmaktadır. Dolayısıyla
bireyler alışverişe çıktıklarında ürün çeşitliliği hafızalarına
kazınan bu belirli tüketim mallarını anımsattığı için, bu
ürünlere yönelmekte ve satın almaktadır.

Buna göre sanal reklam uygulamasını kullanan tüketim 
firmaları aşağıdaki zihinsel süreçlerin hangilerinden
yararlanmaktadır?

A) Depolama – Geri çağırma

B) Kodlama – Model alma

C) Duyum – Algı

D) Algı yanılması – Çağrışım

E) Hatırlama – Tanıma

6. “İnsanlar neden uyma davranışı gösterir?” sorusu, sosyal 
psikoloji alanının temel sorusudur. Bu soruya verilen
yanıtlar, bireylerin sosyal çevreyle olan ilişkilerini ortaya 
koyar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi “İnsanlar neden
uyma davranışı gösterir?” sorusuna verilebilecek bir
yanıt olamaz?

A) Yüz yüze kurulan ilişkilerin etkisi uyma davranışını
arttırır.

B) Diğer insanlara iyi bir izlenim bırakma düşüncesi
uyma davranışını artırır.

C) İnsanın çevresindeki uyarıcıları yanlış anlamlandır-
ması uyma davranışını arttırır.

D) Bir çok insanın aynı düşünüş ve eylem biçimini benim-
semesi uyma davranışını arttırır.

E) Bir bireyin ya da grubun saygın ve güvenilir olduğu
düşüncesi uyma davranışını arttırır.

7. Yunan mitolojisinde acıklı bir aşk hikayesi anlatılmak-
tadır. Orpheus isimli genç bir adam, çok sevdiği eşini
trajik bir kaza sonucu kaybeder. Ancak eşinin ölümünü
kabullenemeyen Orpheus, ölüler dünyasına giderek eşini
Hades’in elinden kurtarmaya çalışır, fakat kurtaramaz.

Anlatılan mite göre Orpheus’un ölüler dünyasına gide-
rek eşini tekrar hayata döndürme çabası, aşağıdaki
savunma mekanizmalarından hangisinin etkisiyle
olmuştur?

A) Ödünleme

B) Yansıtma

C) Mantığa bürüme

D) Yadsıma

E) Yön değiştime
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8. I. Klasik koşullanma sürecinde organizma yeni bir
davranış değil yeni bir uyarıcı öğrenir.

II. Operant koşullanmada organizma aktiftir ve yeni
davranışlar öğrenir.

III. Klasik koşullanmada uyarıcı davranıştan önce verilir
ve belli bir olaydır.

IV. Organizmanın gelişigüzel davranışları operant koşul-
lanma süreci sonunda ödüle götüren ya da cezadan
uzaklaştıran davranışlara dönüşür.

V. Operant koşullanmada belirli bir uyarıcı kısa bir süre 
için organizmaya verildikten sonra pekiştirme yapılır. 

 Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

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

9. Kendisine özgü bir inceleme alanına sahip olan, ince-
leme alanındaki olay ve olguları neden-sonuç ilişkisine
göre açıklayan, bu açıklamaları da sistemli ve tutarlı
bir biçimde ortaya koyan sosyoloji, bilim olarak kendini
kanıtlamıştır.

Aşağdaki ilkelerden hangisi, bir bilim olan sosyolojiye
ait olamaz?

A) Objektiflik B) Normatiflik
C) Olgusallık D) Genel – geçerlik

E) Sorgulayıcılık

10. Aile üyeleri, arkadaşlar ve komşular arasındaki ilişki türünü
ifade eden sosyolojik kavram “birincil ilişki” dir.

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi birincil
ilişkiler için söylendiğinde yanlış olur?

A) Üye sayısı az olan gruplarda görülür.

B) Bireyler arasında duygusal bağ kurulur.

C) Rasyonellik ön plandadır.

D) Biz düşüncesi temelinde gerçekleşir.

E) Yazılı kurallara dayanmaz.

11. Biz doğduğumuzda sadece davranışsal organizmalar
olarak var oluruz. Ancak bireyler olarak geliştiğimizde bir 
kişilik, bir kimlik kazanırız. İnsanlar toplum içindeki diğer
aktörlerden, kendilerinden ne beklendiğini öğrenerek kendi 
kişiliklerini oluşturur. Böylece değerler kültür sisteminden 
gelir, bunlara tekabül eden normatif beklentiler veya rol
beklentileri toplumsal sistem içinde öğrenilir.

Parçada verilen görüşü benimseyen bir sosyolog,
aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamıştır?

A) Sosyal rol B) Sosyal statü
C) Anahtar rol D) Sosyalizasyon

E) Sosyal prestij
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12. 

I II

 Yukarıda iki ülkenin tabakalaşma piramitleri verilmiştir. 

Tabakalaşma piramitlerine göre, verilen ülkeler için 
aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) I. ülkenin gelişmişlik düzeyi yüksektir ve tabakalar
arasında ekonomik denge sağlanmıştır.

B) II. ülkede tabakalar arasında geçişler yaşanmaz, 
tabakalaşma katı kurallara göre düzenlenmiştir. 

C) I. ülke II. ülkeye göre daha çok ithalat ve ihracat
yaparak uluslararası ekonomiyi düzenler.

D) II. ülke az gelişmiş toplum modelini yansıtır ve devlet 
yönetimi az olan üst tabakaya bırakılmıştır. 

E) I. ülkedeki ekonomik faaliyetlerin büyük çoğunluğu
tarıma dayanırken II. ülkede sanayileşme gerçek-
leşmiştir.

13. Bir toplumun yapısında, kurumlarında ve ilişkilerinde ger-
çekleşen değişmeler, toplumun dinamiğine bağlı olarak 
ortaya çıkan çelişkilerin doğal bir sonucudur. Toplum
tarihsel süreç içinde sürekli değişir, aktiftir. Bu değişim
tarihsel süreçte toplumun sahip olduğu eski konumu
ile elde ettiği yeni konumun çatışmasıyla desteklenir.
Toplumdaki karşıtların çatışması çözüle çözüle değişim
süreci ilerler.

Parçadaki görüşü savunan bir sosyolog, sosyal
değişmeyle ilgili aşağıdakilerden hangisini vurgu-
lamaktadır?

A) Toplumun ilkel aşamadan gelişmiş aşamaya geçişi
esnasında yaşandığını

B) Toplumsal yapıdaki diyalektik unsurlara bağlı olarak 
gerçekleştiğini

C) Toplumun birbirine bağlı olan ögeleri arasında ger-
çekleşen görev değişikliğine dayandığını

D) Toplumun bir organizma gibi yaşadığı düzenli süreç-
lerin sonucunda ortaya çıktığını

E) Toplumda planlı ve sistemli bir şekilde gerçekleştirilen
değişmelere dayandığını

14. “Ekonomik ilişkilerin; iktidarı destekleyen ve hegemonya 
kurmasını sağlayan hiyerarşik yapının en üstünde bulun-
ması, siyasi çıkarlara küresel bir kimlik kazandırmıştır.
Siyasi ve ekonomik çıkarlarını küresel anlamda gerçekleş-
tirme arzusunu taşıyan her devlet ise kültüre saldırmıştır.
Çünkü, günümüzde artık dünya savaşları değil, kültür
savaşları yaşanmaktadır. Bir toplumun yaşam tarzını
ve değerler sistemini yok edip, kendi değerler sistemini
güç ve para uğruna dayatan devletler, bunu kanlı bir
şekilde yapamadıkları için zihinleri uyutabilmiştir.”   diyen
bir sosyolog, kültüre ilişkin aşağıdaki kavramlardan
hangisini eleştirmektedir?

A) Kültürel yozlaşmayı

B) Kültürel yayılmayı

C) Kültürel emperyalizmi

D) Kültürel çözülmeyi

E) Kültürel ilerlemeyi

15. Eşiyle evlendiklerinden beri ailesiyle birlikte oturan Hakan, 
eşiyle anlaşamaz ve boşanmak ister. Ancak eşi amcasının
kızı olduğu için, aileler boşanmalarına izin vermez. Bunun 
üzerine Hakan dini nikahla bir başka kadınla evlenir ve
ailesinin evinden ayrılarak  yeni bir eve taşınır.

Parçada anlatılan durumda, aşağıdaki evlilik türle-
rinden hangisinin örneği yoktur?

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

E) Endogami
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16. Ekonomik sistem içerisinde, belli bir ihtiyacı karşılamak
amacıyla, emek, para ve zaman harcanarak üretilen
mallara ekonomik mal denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir malın eko-
nomik mal olabilmesi için gerekli değildir?

A) Görece kıt bulunması

B) Değişim amacıyla üretilmesi

C) Tüketilebilir olması

D) Toplumda bir değere sahip olması

E) Üretim için tekrar kullanılabilmesi

17. Yeni doğan çocuğuna babasının adını veren Ahmet Bey’in 
beklentisi, oğlunun da babası gibi başarılı ve zengin biri 
olmasıydı. Ancak ilerleyen zaman, Ahmet Bey’e babasının
ve oğlunun birbirinden farklı insanlar olduğunu ve “birinin 
kendisinden başka hiç kimse olmayacağını” gösterdi.

Buna göre Ahmet Bey, aşağıdaki mantık ilkelerinden
hangisini zamanla anlamıştır?

A) Özdeşlik

B) Çelişmezlik

C) 3. halin imkansızlığı

D) Yeter – sebep

E) Nedensellik

18. Varlık

Cismi
olmayan

Cansız

Duygusuz

Akılsız

Canlı

Duygulu

Akıllı
(insan)

Cismi
olan

Verilen Varlık Ağacı’na (Porphyrios Ağacı) dayanarak, 
sırasıyla; 

I. Akıllı türünün uzak cinsi

II. Göreli tür

III. Özel tür

 örnekleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

I
––––––

II
––––––

III
––––––

A) Cansız Duygulu Akılsız

B) Varlık Akıllı Duygusuz

C) Cismi olan Varlık Cismi olmayan

D) Akılsız Canlı Varlık

E) Canlı Cismi olan Akıllı

19. “Mantık dersini sevmeyen tüm öğrenciler ön yargılıdır.”
cümlesinin karşı olum karesine göre çelişiğinin kar-
şıtının düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bazı ön yargılı öğrenciler mantık dersini sevmeyen
değildir.

B) Bazı ön yargılılar mantık dersini sevmeyen öğrenci-
lerdir.

C) Hiçbir öğrenci mantık dersini sevmeyen değildir.

D) Bütün ön yargılı olmayanlar mantık dersini sever.

E) Bazı ön yargılı olmayanlar mantık dersini sevmeyenler
değildir.
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20. “Hiçbir filozof mantıkçı değildir.

Platon mantıkçı değildir.

O halde Platon filozof değildir.”  çıkarımı hatalı bir kıyastır.

Verilen kıyasın hatalı oluşu, aşağıdaki kıyas kural-
larından hangisine uyulmadığını gösterir?

A) İki tikel öncülden sonucun çıkmamasına

B) Orta terimin sonuçta yer almamasına

C) İki olumlu öncülden olumlu sonuç çıkmasına

D) İki olumsuz öncülden sonucun çıkmamasına

E) Orta terimin öncüllerde tikel olarak alınmamasına

21. “Sözel öğrencilerinin hepsi mantık dersinde başarılıy-
sa, Deniz de sözel öğrencisi olduğu için, o da mantık
dersinde başarılıdır.” ifadesi, aşağıdaki akıl yürütme
biçimlerinden hangisine uygundur?

A) Dedüksiyon B) Endüksiyon
C) Sorit D) Dilemma

E) Analoji

22. “Bana yalan söylersen tek kişiyi kandırmış olursun. Ancak
kendine yalan söylersen herkesi kandırmış olursun.”

ifadesinin sembolik mantıktaki karşılığı aşağdakiler-
den hangisidir?

A) (p Ÿ q) ⇒ r

B) (p ⇒ p) ğ (q Ÿ r)

C) (p ⇒ q) ğ (r ⇒ t)

D) (p ∨ q) ∨ (r ğ t)

E) p ⇒ (q ğ r)

23. “Sokrates filozofsa bilim insanı değildir.”

ifadesinin sembolik karşılığının De Morgan kurallarına
göre eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) p Ÿ ∼ q B) ∼ p ⇒ q
C) ∼ p Ÿ ∼ q D) ∼ p ∨ ∼ q

E) p ∨ q

24. “Hiçbir şehir kalabalık değildir.” önermesinin niceleme 
mantığındaki karşılığının eşdeğeri aşağıdakilerden
hangisidir?

A) ∼ $x Fx B) "x Fx
C) $x ∼ Fx D) "x ∼ Fx

E) ∼"x ∼Fx

25. I. Ahirete inanan insan kötülüklerden kaçınır.

II. Ahiret inancı insanı cesaretli ve güçlü kılar.

III. Ahiret inancı insanı kanaatkâr yapar.

IV. Ahiret inancı insanda erdemli bir yaşam ideali oluş-
turur.

V. Ahiret hayatında ilahi adalet tecelli edecektir.

 Yukarıdaki seçeneklerden hangisi ahiretin aynı zaman-
da bir sınav yeri de olduğunu vurgular?

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

26. • “Yeryüzünde buluna her şey fanidir.” Rahman suresi, 
26. ayet

• “Her can ölümü tadacaktır.” Enbiya suresi, 35. ayet

 Yukarıdaki ayetler sonuç olarak aşağıdaki seçenek-
lerden hangisini bildirir?

A) İnsan ölünce ruhunun bizden dua bekleyeceğini
B) Her canlı ölünce ruhunun başkasına geçeceğini

C) Canlı-cansız tüm varlıkların sonlu olduğunu

D) Ölen kişinin ruhunun da öleceğini

E) Yeryüzünde bulunan her şeyin ölümden sonra yeni-
leneceğini
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27. Aşağıdakilerden hangisi fiili sünnete örnektir?

A) İlim, müminin yitiğidir.

B) Ben, doğru söz söylerim.

C) Kötülüklerden güvende olmayan kişi iman etmiş
sayılmaz.

D) Ben, öğretmen olarak gönderildim.

E) Peygamberimiz abdeste ağzına ve burnuna su vererek
başlamıştır.

28. Peygamberimiz, “İman bakımından müminlerin en olgu-
nu ailesine karşı şefkat, merhamet gösteren ve ahlakı
güzel olandır.” buyurmuştur. Hadiste geçen ahlakî
davranışlar ne ile ilişkilendirilmiştir?

A) İman B) Amel C) Niyet

D) Ahlak E) Adalet

29. Tasavvufi düşüncede kişinin iç dünyasını eğiterek
kendini yanlışa ve kötüye sevk eden kötü duygular-
dan arındırması için şahsiyet terbiyesi yapmasına
ve benliğini arındırmaya çalışmasına ne ad verilir?

A) Tövbe B) Seyrüsülük
C) Riyazet D) Mücahede

E) Cömertlik

30. Alevilik-Bektaşilik düşüncesince namaz, zekât, oruç 
ve hac ibadetlerinin aşağıdakilerden aynı zamanda
kimin buyruğu olduğuna  inanılır?

A) Allah’ın

B) Hz. Ali’nin

C) Alevi dedelerinin

D) İnsanlığın

E) Alevi deyişlerinin

31. Peygamberimiz barışı sağlamak adına Müslümanların
aleyhine olmasına rağmen hangi anlaşmayı yapmıştır?

A) Davet mektupları B) Akabe biatleri
C) Hilfulfudul D) Hudeybiye

E) Medine

32. Hz. Muhammed, yaklaşık 23 yıl kadar barış ve adaletin
tesisi için mücadele vermiştir. Bu mücadelenin kaç yılı
Mekke’de geçmiştir?

A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 E) 5
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