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KAZANIMLAR Tekrar Edilmesi
Önerilen Konular

SINAV SONUÇ ANALİZİ

DOĞRU YANLIŞ NET SÜRE

D Y B Konu Adı Konu Adı

01 İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Uygurlar

02 İlk Türk - İslam Devletleri Büyük Selçuklu Devleti

03 Osmanlı Merkez Teşkilatlanması Dirlik Sistemi

04 Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Kuvayımilliye

05
Kurtuluş Savaşında Cepheler 
ve Antlaşmalar

Sevr Antlaşması

06 Dış Kuvvetler Karstik Aşınım ve Birikim Şekillerini Yorumlama

07 İklim Bilgisi Basınçlar ve Yeryüzünde Dağılımı 

08 Dünya'nın Şekli ve Hareketleri Elips Yörüngenin Sonuçları

09 İklim Bilgisi Türkiye İklimi

10 Dış Kuvvetler Rüzgar Aşınım ve Birikim Şekillerini Yorumlama

11 Ahlak Felsefesi Ahlaki Sapma

12 Bilgi Felsefesi Felsefi Bilginin Özellikleri

13 Siyaset Felsefesi İnsanın Özgürlüğü

14 Siyaset Felsefesi Yasaları Gereği

15 Din Felsefesi Din Felsefe İlişkisi

16 Kur’an’a Göre Hz. Muhammed Kur’an - Sünnet

17 Kur’an’da Bazı Kavramlar Farzlar

18 Hint ve Çin Dinleri Budizm 

19 İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Hucurat Suresi 49. Ayet

20 İslam ve Bilim İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Kurumlar
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1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) alanlarına ait toplam 20 adet soru
vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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DENEME 1

1. Çin elçisi Wang “Uygurların Turfan şehrinde yağmur ve
kar yoktur. Aynı zamanda çok sıcaktır. Büyük bir nehir,
başşehrin bütün çevresini dolaşır, tarlaları ve meyve
bahçelerini sular ve su değirmenlerini işletir. Bu yerde
beş hububat yetişir.” demiştir.

Yalnız bu bilgiye göre Uygurlarla ilgili olarak;
I. verimli arazilere sahip oldukları,
II. hayvancılığı terk ettikleri,
III. göçebe yaşam tarzını benimsedikleri

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

2. 

Antakya

Malazgirt

Kudüs

Bağdat

Medine

Mekke

Basra
İsfahanKûfe

Van Tebriz Rey Nişabur

Gazne

Semerkant

TaşkentHarizm

Buhara

Dandanakan

Şam

Kahire
GAZNELİLER

KARAHANLILAR

BÜYÜK SELÇUKLU 
DEVLETİ

BİZANS
İMPARATORLUĞU

0 450 km

KARADENİZ

AKDENİZ

Büyük Selçuklu Devleti’nin egemenlik alanını göste-
ren bu haritaya göre aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) Kutsal toprakların Selçuklu hâkimiyetinde bulundu-
ğu

B) Büyük Selçuklu, Karahanlı ve Gaznelilerin çağdaş
devletler olduğu

C) Selçukluların gaza ve cihat faaliyetlerine müsait bir
konumda bulunduğu

D) Türk-İslam dünyasının tek çatı altında birleştiği

E) Farklı Türk devletlerinin birbirine komşu olduğu

3. Dirlik Sistemi ile ilgili ödev hazırlayan Ezgi, hazırladığı
ödevde beş tane özellik yazmış ancak öğretmeni bun-
lardan birinin yanlış olduğunu belirtmiştir.

Buna göre öğretmenin, Ezgi’nin ödevinde yanlış
olduğunu belirttiği özellik aşağıdakilerden hangisi
olabilir?

A) Üretimde sürekliliğin sağlanması

B) Taşrada otoritenin oluşturulması

C) Vergilerin toplanması

D) Asayişin sağlanması

E) Yeniçeri maaşlarının ödenmesi

4. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra kurulan
Kuvayımilliye birlikleriyle ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Anadolu’daki işgallere karşı kurulmuşlardır.

B) Millî cemiyetlerden silah ve malzeme desteği
almışlardır.

C) Düzenli ordunun temelini oluşturmuşlardır.

D) Ülke savunmasında rol oynamıştır.

E) İşgalleri sona erdirmişlerdir.
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5. “Vatansız, vicdansız üç serserinin, yine kendileri gibi
millet ve vatanla alakası olmayan birkaç kişi namına
sulh antlaşmasını imza ettiklerini ajansta gördük. Millî
mücadelmizde daha büyük bir azim ve imanla devama
yineleyerek söz verdiğimizi arz eylerim. İstanbul’da
oluşturulduğunu evvelce duyduğumuz Saltanat Şura-
sı’nda Türkiye’nin varlığını söndüren bu zalim antlaşma-
nın imza edilmesine karar ve oy veren şahısların ve
antlaşmaya imza atanların vatana ihanet ile suçlanma-
sını ve haklarında hükmün gıyaben verilmesini bu
vatansızların isimlerinin her yerde lanetle anılmasının
genelgeyle ilan edilmesini arz ve teklif eylerim.”

Şark Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir Paşa 17
Ağustos 1920 tarihinde TBMM Başkanlığına gönder-
diği telgraftaki bu ifadeleri aşağıdakilerden hangi-
siyle ilgili kullanmıştır?

A) Mondros Antlaşması B) Mudanya Antlaşması

C) Sevr Antlaşması D) Ankara Antlaşması

E) Moskova Antlaşması

6. 

Bu görselde yer alan polye alanı ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Akarsu, polye tabanında menderes oluşturmuştur.

B) Polye alanları karstik aşınım şekillerinden biridir.

C) Bölge incelendiğinde tor topoğrafyası unsurları
daha çok görülür.

D) Polye tabanında kırmızı renkli Akdeniz toprakları
bulunabilir.

E) Su ve kayaç yapısı, bu alanın oluşmasında önemli
faktörlerdendir.

7. Atmosferi oluşturan gazların yeryüzüne uyguladığı
ağırlığa hava basıncı denir. Basınç alanları eksen hare-
ketine bağlı olarak sapmalar gösterir.

I II

III IV

Numaralanmış basınç alanları ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

A) I. merkezin olduğu yerden güneye doğru paralel de-
receleri artar.

B) II. merkezde yağış olma ihtimali daha fazladır.

C) III. merkez, Güney Yarım Küre’de yüksek basınç
alanlarında görülür.

D) IV. merkez, Kuzey Yarım Küre’de kış aylarında etkili
olduğu dönemlerde ayaz görülebilir.

E) I ve II. merkezlerde alçalıcı hava hareketleri görülür.

8. I. Doğuda yer alan bir merkezin yerel saatinin batısın-
da bulunan bir yere göre ileri olması, eksen (günlük) 
hareketinin sonucudur.

II. Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz yaşanırken,
Güney Yarım Küre’de en kısa gündüzün yaşanma-
sı, eksen eğikliğine bağlıdır.

III. Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsiminin uzun sürme-
si, eksen eğikliğine bağlıdır.

IV. Termik basınç alanlarının oluşumu, Dünya’nın şek-
line bağlıdır.

Numaralanmış yerlerde sözü edilen olaylardan han-
gilerinin gerçekleşme nedeni yanlış verilmiştir?

A) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III

D) III ve IV E) Yalnız IV
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9. Dolu, özellikle konveksiyonel yağışın görüldüğü yerlerde 
daha sık rastlanır. Dolunun en sık görüldüğü aylar nisan, 
mayıs ve hazirandır. Özellikle ilkbahar ve yaz yağışlarının 
çok olduğu yerlerde görülür.

Buna göre;
I. Konya,
II. Muğla,
III. Kars,
IV. Hatay

illerinin hangilerinde dolu görülme olasılığı daha 
fazladır?

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

D) I ve IV E) III ve IV

10. Rüzgâr her şeyden önce buharlaşmayı artırarak su 
gereksinimine neden olur. Kurak ve yarı kurak iklim 
bölgelerinde rüzgâr toprak aşınımı daha etken bir fak-
tördür.

I

V

III

II

IV

Bu haritadaki numaralanmış yerlerden hangilerinde, 
toprakta rüzgâr aşınımı egemen durumundadır?

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

D) III ve IV E) II ve IV

11. Aristoteles’e göre çoğu insan gereğinden fazla eğlen-
mekten ve gülmekten zevk alır. Gülmek, alay etmenin 
bir türüdür ve yasa koyucular alay etmenin bazı türlerini 
yasaklarlar. Buna karşılık belki de gülmenin bazı türleri 
yasaklanmamalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarılamaz?

A) Gülme eyleminde aşağılama vardır.

B) İnsanların eğlenmesi ahlaksal bir sapmadır.

C) Gülmenin bazı türleri yasaklanmıştır.

D) İnsanları çoğu gereğinden fazla gülmekten zevk 
alır.

E) Gülmek tamamen yasaklanmamalıdır.

12. Bir filozofun bilginin peşinde geçirdiği serüvenin rotası 
bir hekiminkinden ya da bir doğa bilimcininkinden farklı-
dır. Onun bineceği geminin bulunduğu liman, izleyeceği 
rota, yolda karşılaşacağı fırtınalar ve varacağı liman en 
başından belli değildir.

Bu parçada felsefenin bilgi arayışıyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Her türlü bilgiyi değerli bularak peşinden gittiği

B) En önemli konusunun bilgi ve ilintili konular olduğu

C) Bilgiyi edinme aşamalarının baştan tanımlanama-
yacağı

D) Bilgiyi arama yönteminin diğer bilgi dallarının yön-
temlerinden daha iyi olduğu

E) Sonunda mutlak bilgiye ulaşacağı 



77

TY
T -

 SO
SY

AL
 Bİ

LİM
LE

R

DENEME 1

İd
ea
l

13. Lord Shaftesbury’e göre eğer zeki bir insanın özgürlüğü 
kısıtlanır ya da kontrol altında tutulursa, hareket etmek 
ve rahatlamak için bu engeller arasında bile bir yol 
bulur. 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak-
tadır?

A) Zeki insanların özgürlüğü kısıtlanamaz.

B) Özgürlük kısıtlanabilir bir olgudur.

C) En özgür insanlar en zeki olanlardır.

D) Özgürlüğü kısıtlayan engeller sınırlıdır.

E) Özgürlük insana özgü bir kavramdır

14. Sokrates, yasalara uygun davranmanın her yurttaşın 
yerine getirmesi gereken bir sorumluluk olduğunu düşü-
nür. Ona göre yasalara aykırı davranmak devleti yıkma-
ya teşebbüs etmekle aynı anlama gelir. Devlet kişinin 
aleyhine karar verse bile yasaya başkaldırma hakkı 
yoktur. Çünkü o güne kadar o yasalar sayesinde gelmiş-
tir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan ulaşılabilecek 
bir yargı değildir?

A) Yasalara uymak gerekir

B) Kişi yasalar sayesinde özgürce yaşamaktadır.

C) Yasalara uymamak ciddi sorunlara yol açar.

D) Yasalar demokratik meclisler tarafından yapılmalı-
dır.

E) Yasalar kişinin aleyhinde işlese bile onlara uymak 
gerekir.

15. İslam filozofu Kindi’ye göre bir şeyin ticaretini yapan onu 
satar, sattığı ise artık kendisinin değildir. Kim din tacirliği 
yaparsa onun dini yoktur. Gerçekte varlığın hakikatinin 
bilgisini (felsefe) edinenlere karşı çıkan ve onu küfür 
sayanın dinle bir ilişkisinin kalmaması gerekir. 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi eleştirilmekte-
dir?

A) Dini konularda hassas olunmaması

B) Aklın dini konularda yetkisiz kalması

C) Toplumun felsefeye olan bakışı

D) Felsefenin din ile çelişen yanları

E) Dini bahane ederek felsefeye karşı çıkılması

16 - 20. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini 
yasal olarak almak zorunda olanlar ve İmam Hatip 
okulları öğrencileri/mezunları cevaplayacaktır.

16. Hz. Muhammed veda hutbesinde, orada hazır bulunan 
topluluğa hitap ederken “Size iki şey bırakıyorum. Onla-
ra sımsıkı sarılırsanız yolunuzu kaybetmezsiniz.” demiş-
tir.

Hz. Muhammed’in bu parçada bahsettiği iki şey aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) İlim – İrfan

B) Kardeşlik – Muhabbet

C) Mekke – Medine

D) İbadet – Zikir

E) Kur’an – Sünnet  
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17. Kur’an’da Allah tarafından açıkça ifade edilen emir ve 
yasaklar vardır. Bunlara uymak Müslümanlar açısından 
farzdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanımlandığı 
şekliyle bir farz değildir?

A) Adil olmak

B) Başkalarının kusurlarını araştırmamak

C) Namaz kılmak

D) Umreye gitmek

E) Fitne çıkarmamak

18. Bu öğreti M.Ö. 6. yüzyılda Hindistan’da önce felsefi bir 
düşünce olarak ortaya çıkmış sonra bir din halini almış 
ve oldukça yayılmıştır. Brahman şekilciliğine ve kast 
sistemine karşı çıkmıştır. Soyut tartışmalara girmek 
yerine duyguları dizginleme, ahlaken temizlenme, 
insanları eşit görme ve tüm canlılara şefkat duyma gibi 
kavramları ön plana çıkarmıştır.

Bu parçada sözü edilen din aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Budizm B) Hinduizm C) Şamanizm

D) Şintoizm E) Taoizm 

19. “Müminler ancak kardeştirler, öyleyse iki kardeşinizin 
arasını düzeltin, Allah’a itaatsizlikten sakının ki rahme-
tine mazhar olasınız.” (Hucurât, 49: 10)

Bu parçadaki ayetten aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz?

A) Küs olanlar barıştırılmalıdır.

B) Aralarında kan bağı olmasa da Müslümanlar kar-
deştir.

C) Allah’ın emir ve yasaklarına uymayanlar ebedi ola-
rak cehennemde kalacaklardır.

D) Allah’ın emir ve yasaklarına uyanlar onun rahmetine 
ulaşırlar.

E) Müminlerin Allah’a itaatsizlikten sakınmaları gere-
kir.

20. İslam medeniyetinde öne çıkan bazı kurumlar şunlardır:
• Âlim ve devlet adamı yetiştirmiştir.
• Gök cisimlerini gözlemiş ve araştırmalar yapmıştır.
• Fakirlerin ihtiyaçlarını gidermiştir.
• Hafız yetiştirmiştir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada nitelenen 
kurumlardan biri değildir?

A) Medrese B) Ribat 

C) Rasathane D) Darü’l huffaz

E) İmarethane



KAZANIMLAR Tekrar Edilmesi
Önerilen Konular

SINAV SONUÇ ANALİZİ

DOĞRU YANLIŞ NET SÜRE

D Y B Konu Adı Konu Adı

01 İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Eski Türklerde Yaşam Tarzı

02 İlk Türk – İslam Devletleri Gazneliler 

03 Osmanlı Devlet Teşkilatlanması Osmanlı Askerî Yapısı

04 Devrimler Çağı Tanzimat Fermanı

05 Kurtuluş Savaşı Muharebeler  Dönemi Maarif Kongresi

06 Coğrafi Konum Coğrafi Koordinat Sistemleri 

07 Harita Bilgisi İzohips Haritaları Yorumlama

08 İklim Bilgisi Rüzgar Çeşitleri

09 İklim Bilgisi Büyük İklim Tipleri

10 Nüfus ve Yerleşme Türkiye'de İdari Fonksiyonlarına Göre Şehirler

11 Felsefi Okuma – Yazma Felsefi Okuma

12 Varlık Felsefesi Felsefi Bilginin Özellikleri

13 Siyaset Felsefesi İnsanın Özgürlüğü

14 Bilgi Felsefesi Yasaları Gereği

15 Sanat Felsefesi Din – Felsefe İlişkisi

16 İslam ve İbadet Zekât

17 Bilgi ve İnanç Tecessüs

18 Kur’an’da Bazı Kavramlar Şirk 

19 Anadolu’da İslam Sarı Saltuk

20 Din ve İslam “Din” kavramı
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1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) alanlarına ait toplam 20 adet soru
vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

İd
ea
l

DENEME 2

1. Eski Türklerde yaşam tarzı, ekonomik faaliyet ve toplum 
karakterinin oluşumunda Türklerin yaşadıkları bölgenin 
coğrafi ve fiziki yapısı belirleyici olmuştur.

Eski Türklerde görülen aşağıdaki durumlardan han-
gisi bu yargıya kanıt olarak gösterilebilir?

A) Hanedan üyelerinin yönetimde söz sahibi olabilmesi

B) Göçebelik ile hayvancılığın ekonomik ve toplumsal 
hayatta önemli bir yerinin olması

C) Töre kurallarına kağan dahil herkesin uymak zorun-
da olması

D) Ülke topraklarının doğu ve batı şeklinde yönetilmesi

E) Boyların bir araya gelerek planlı ve teşkilatlı devlet-
ler kurması

2. Gazneli hükümdarı Sultan Mahmut Hindistan’ı ele geçir-
mek ve burada İslam dinini yaymak için mücadele etti. 
Başşehir Gazne’nin Kuzey Hindistan ovalarına hâkim 
yüksek bir yaylanın tepesinde bulunması, bu seferlerin 
gerçekleşmesinde büyük kolaylıklar sağlıyordu. Hindis-
tan’a düzenlenen on yedi seferin en önemlisi Somnat 
(Sûmenât) seferiydi. Bu sefer sonunda kazandığı zafe-
rin yankıları bütün İslam âlemine yayıldı ve Sultan Mah-
mut’un sünnî İslam dünyasının kahramanı olarak tanın-
masını sağladı. Abbasi halifesi tarafından kendisine 
“sultan” unvanı ve ailesine yeni şeref lakapları verildi. 

Gazneli Devleti’nde yaşanan bu durumla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Gazneli Mahmut’un İslam dünyasında saygın bir 
hükümdar olduğu

B) Gaznelilerin gaza ve cihat faaliyetlerinde bulunduğu

C) Gazneli ordusunun Hindistan seferlerinde stratejik 
avantajlara sahip olduğu

D) Sultan unvanının Gaznelilere özgü bir unvan olduğu

E) İslam dünyasında mezhep farklılıklarının olduğu

3. Kanuni Dönemi’nde İstanbul’a gelen Avusturya elçisi 
Busbecq, anılarında “savaşlarda padişahın otağı çevre-
sinde görevlendirilmiş hassa kuvvetindeki süvarilerin sol 
kollarında kalkan, sağ ellerinde mızrak bulunur. Belle-
rinde bir kılıç, eyerde çelik bir sopa asılıdır. Bunların 
yanı sıra omuzlarında yay ve okların bulunduğu birer 
kılıf yer almaktadır. Bir yeniçeri süvarisi savaş sırasında 
bu silahların hepsini kullanabilir.” bilgilerine yer vermiş-
tir.

Buna göre Osmanlı askerî yapısı ile ilgili olarak; 
I. padişaha yakın özel muhafız askerlerinden oluşan 

birliklerin görev aldığı,
II. kapıkulu süvarilerinin çeşitli savaş aletlerini etkili şe-

kilde kullandıkları, 
III. birliklerin onlu sisteme göre düzenlendiği

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II C) I ve II

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

4. XIX. yüzyılda Osmanlı devlet adamlarına göre; Balkan-
lardaki isyanların sona ermesi için ülkede yaşayan her 
halkın kanunlar önünde eşit olması ve Batı tarzında 
yenilikler yapılması gerekliydi. 

Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda gerçekleş-
miştir? 

A) Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi

B) Darülfünun’un açılması

C) Konsoloslukların kurulması
D) Sened-i İttifak’ın imzalanması 

E) Meşveret Meclislerinin açılması 
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5. “Silahıyla olduğu gibi beyniyle de mücadele etmek 
zorunda olan milletimizin birincisinde gösterdiği gücü 
ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur. Mille-
timizin temiz karakteri yetenek ile doludur. Ancak bu 
doğal yeteneği ortaya çıkarabilecek yöntemlerle donatıl-
mış vatandaşlar gereklidir.” 

Mustafa Kemal’in Maarif Kongresi’nin açılış konuş-
masındaki bu ifadesi ile aşağıdakilerden hangisini 
vurguladığı söylenebilir?

A) Uzun vadede eğitim planlamasının gerekliliğini

B) Askerî mücadelenin her şeyden önemli olduğunu

C) Kurtuluş mücadelesinin dünyaya duyurulmasını

D) Halk iradesinin hâkim kılınmasını

E) Sanayi yatırımlarının yapılması gerektiğini

6. A ve B merkezi ekvator üzerinde yer alır.
• A merkezinde yerel saat 07.32 iken, B merkezinde 

9.32’dir.
• C merkezi 10o kuzey paralelinde ve saati 07.32’dir.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi sözü edi-
len merkezler için söylenemez?

A) A ve C merkezinde güneşin tepe noktasına geldiği 
an aynıdır. 

B) A ve B merkezleri arası kuş uçuşu uzaklık 3330 
km’dir.

C) C merkezinde çizgisel hız diğer merkezlerden daha 
azdır.

D) A ve C merkezlerinde sadece ekinoks tarihlerinde 
güneşin doğuş ve batış saatleri aynıdır.

E) B merkezi başlangıç meridyenine daha uzaktır.

7.     

Deniz

100 K

Bu topoğrafya haritası için aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Akarsu kıyıda bir delta oluşturmuştur.

B) Adanın en yüksek izohipsi 100 metreden geçmekte-
dir.

C) Akarsu kuzeydoğudan güneybatıya doğru akmakta-
dır.

D) Kapalı çukurun yüksekliği 200 metredir.

E) Harita içerisinde haliç görülmez.

8. Fırtınaların en hızlı gelişen ve yıkıcı etkiye sahip olanla-
rı kasırgalardır.

I III

II

IV

0°

Kasırgalar konusunda çalışma yapan bir coğrafya 
lisans öğrencisinin yukarıdaki işaretli alanlardan 
hangilerini daha fazla incelemesi gerekir?

A) I ve II B) Yalnız I C) II ve III

D) I ve III E) III ve IV
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9. Coğrafya öğretmeni Yusuf Bey, “dünya iklim tipleri” konu-
sunda öğrencilerine, iki iklimdeki en az yağış alan dönemi 
açıklarken, kış mevsiminde yağış oluşmama sebebi dina-
mik yüksek basıncın 10°-20° enlemleri arası etkili olması-
dır. Diğer iklimde de yaz mevsiminde yağışın görülme-
mesi, sıcaklığın artması ve dinamik yüksek basıncın 
30°-40° enlemler arasına çekilip etkili olmasına bağlıdır. 

Bu açıklamada Yusuf Bey, aşağıdaki iki büyük iklim 
tiplerinden hangilerinin yağış rejiminin oluşumun-
dan söz etmiştir?

A) Savan – Muson

B) Ekvatoral – Çöl

C) Ilıman okyanusal – Savan

D) Savan – Akdeniz
E) Akdeniz –  Muson

 

10. Tarihin eski dönemlerinden beri başkent olan veya belli 
dönemlerde başkentlik yapan şehirlerin büyümesinde 
idari fonksiyonlar ön plana çıkmıştır.

Aşağıda verilen şehirlerden hangisi bu cümlede 
sözü edilen duruma örnek gösterilemez?

A) Konya B) Bursa C) Edirne

D) Nevşehir E) Ankara

11. Bir felsefe metnini okurken onu daha iyi anlayabilmek ve 
etkili bir okuma yapabilmek için kişinin genel okuma 
beceri ve stratejilerine, edebi eserlerle ilişkilendirilebile-
cek fikirlere ihtiyacı vardır. Ayrıca okunan felsefe metni-
nin özelliklerine dikkat edilmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan ulaşılabilecek 
bir yargı değildir?

A) Felsefi okuma, çeşitli becerilere sahip olmayı gerek-
tirir.

B) Felsefi okuma, edebi okuma ile ilişkilidir.

C) Okunan metnin özelliklerini bilmek okumayı kolay-
laştırır.

D) Felsefi okuma en nitelikli okuma türüdür.

E) İlişkili fikirleri bilmek felsefi okumayı daha etkili kılar.

12. Ölüm ışıkların sönmesinden ibarettir. Beyin gittiğinde 
zihin de tüm farkındalığıyla, algısıyla ve her şeyiyle bir-
likte gitmektedir.

Bu parçadaki görüşlerin sahibinin varlık konusunda 
aşağıdaki görüşlerden hangisine sahip olduğu söy-
lenebilir?

A) Varlık maddedir.

B) Varlık ruhtur.

C) Varlık hem madde hem ruhtur.

D) Varlık oluştur.

E) Varlık fenomendir.
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13. Montesquie’ya göre despotluk rejimi özgürlüğün düş-
manıdır. Bu nedenle özgürlüğü gerçekleştirmek için 
despotluktan sakınılmalıdır.  Despotluğu engelleyebil-
mek için de yasama, yargı ve yürütme güçlerinin farklı 
eller tarafından kullanılmasını önerir.

Bu parçada anlatılan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özel güçler ilkesi

B) Güçlerin üstünlüğü ilkesi

C) Güçler birliği ilkesi

D) Güçler dengesi ilkesi

E) Güçler ayrılığı ilkesi

14. Sokrates, idamla yargılandığı mahkemedeki savunma-
sında kendine yöneltilen suçlamalardan en çok şaşırdı-
ğının, “Dikkat edin! Sokrates süslü sözlerle sizi kandıra-
bilir.” şeklindeki iddia olduğunu söylemiş ve eklemiştir, 
“Süslü söz söyleyebilen bir hatip değilim. Ancak, ben-
den yalnızca doğruyu işiteceğinize söz verebilirim.”

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak-
tadır?

A) Sokrates’in masum olduğu

B) Savunmanın başarılı geçtiği

C) Konuşmada süsün değil, içeriğinin önemli olduğu

D) Sokrates’e iftira atıldığı

E) Sokrates’in etkili bir konuşmacı olduğu

15. En genel anlamıyla sanat, yaratıcılığın ve hayal gücü-
nün ifadesidir. Buna karşılık, tarihsel süreç içerisinde 
neyin sanat olarak adlandırılması gerektiğine dair 
düşünceler çok sık değişmiştir. Günümüzde hala sana-
tın ne olduğuna yönelik tartışmalar devam etmektedir. 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak-
tadır?

A) Sanatın konusunun ne olduğu

B) Sanatın tanımlarının sıkça değiştiği

C) Sanatçının sanatsal yaratımdaki yerinin ne olduğu

D) Günümüzdeki sanatsal yaklaşımın tarzı

E) Sanatın tarihsel süreçteki gücü

16 - 20. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini 
yasal olarak almak zorunda olanlar ve İmam Hatip 
okulları öğrencileri/mezunları cevaplayacaktır.

16. İslam, toplumda sosyal adaletin tesis edilmesine büyük 
önem verir. Bu amaçla zengin ile fakir arasındaki mesa-
fenin açılmaması yönünde tedbirler alır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki tedbirlere 
yönelik bir ibadettir?

A) Zekât B) Hac C) Oruç

D) Namaz E) Zikir 
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17. “Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. 
Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan 
sorumludur.”        (İsra, 17:36)

Bu parçadaki ayette yasaklanan durum aşağıdaki 
kavramların hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Fısk

B) Mekruh

C) Tecessüs

D) Zan 

E) Gıybet  

18. “Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışla-
maz. Bunun dışındaki günahları, dilediği kimseler için 
bağışlar. Allah’a ortak koşan, kuşkusuz, derin bir sapık-
lığa düşmüştür.”       (Nisa, 4:116)

Bu parçadaki ayette nitelenen günah aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Hırsızlık yapmak

B) İçki içmek

C) Zina yapmak

D) Şirk koşmak

E) Fal bakmak

19. Anadolu erenleri bir bölge henüz fethedilmeden oraya 
gidip yerleşirlerdi. İslam’ı en güzel biçimde temsil eden 
bu erenler o bölge halkının İslam’a ısınmasına da vesile 
olurlardı. Bu doğrultuda Osmanlı henüz Balkanları fet-
hetmeden önce oraya gitmiş ve irşada başlamış erenler 
vardır. Bunlardan biri de Hacı Bektaş Veli’nin talebesi-
dir. Sünni, Alevi ve Bektaşi kesimlerce sevilen bu zat 
ten ve saç rengiyle lakaplanmıştır.

Bu parçada sözü edilen eren aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Mevlana Celalettin Rumi

B) Yunus Emre
C) Ahmet er - Rufai

D) Ahmet Yesevi

E) Sarı Saltuk

20. “Din” sözcüğü Arapça kökenli olup “yol, hüküm, mükâ-
fat” gibi anlamalara gelmektedir. Tanım olarak da genel-
likle doğaüstü, kutsal ve ahlaki ögeler barındıran; çeşitli 
ayin, uygulama ve kurumlara sahip inançlar ve ibadetler 
bütünüdür.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Din, kutsal olarak kabul edilen kavramlara sahiptir.

B) Beşeri dinler, din olarak sayılamaz.

C) Dinde çeşitli ayin ve uygulamalar vardır.

D) Din toplumsal bir yapı olduğu için bazı kurumlara 
sahiptir.

E) Din, “tutulan yol” anlamını içermektedir.



KAZANIMLAR Tekrar Edilmesi
Önerilen Konular

SINAV SONUÇ ANALİZİ

DOĞRU YANLIŞ NET SÜRE

D Y B Konu Adı Konu Adı

01 İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Orhun Yazıtları

02 İlk Türk – İslam Devletleri Nizamiye Medreseleri 

03 Beylikten Devlete Osmanlı İskân ve İstimalet Politikaları

04 Devrimler Çağı Osmanlı Eğitim Islahatları

05 Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Sevr Antlaşması

06 Coğrafi Konum Coğrafi Koordinat Sistemleri 

07 Dış Kuvvetler Akarsu Aşınım ve Birikim Şekillerini Yorumlama

08 Nüfus ve Yerleşme Yerleşme Dokuları ve Tipleri

09 Afetler Taşkın Afeti ve Genel Özellikleri

10 İklim Bilgisi Büyük İklim Tipleri

11 Siyaset Felsefesi İktidarın Kaynağı

12 Ahlak Felsefesi Kant’ın Ahlak Anlayışı

13 Varlık Felsefesi Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)

14 Felsefeyi Tanıma Sokrates’in Görüşleri

15 Felsefeyi Tanıma Felsefenin Gereği

16 Bilgi ve İnanç Şükür

17 Kur’an’a Göre Hz. Muhammed Sünnet Türleri

18 İslam ve İbadet Oruç 

19 İslam Düşüncesinde İtikadî, Siyasi ve Fıkhî Yorumlar “Vacip” Kavramı

20 Kur’an’da Bazı Kavramlar Haramlar

3
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1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) alanlarına ait toplam 20 adet soru
vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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1. YKS’ye hazırlanan Uğur ve Umut kardeşler Orhun 
Yazıtlarına çalışırken özelliklerden birini deftere yanlış 
yazdıklarını fark etmişlerdir.

Buna göre kardeşlerin Orhun Yazıtları ile ilgili yanlış 
yazdıkları özellik aşağıdakilerden hangisidir? 
A) II. Göktürk Devleti Dönemi’ne ait olması

B) Türk dili ve tarihine ilişkin önemli bilgiler içermesi

C) Vezir Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına ya-
zılması

D) Türk milletine hitaben öğüt niteliğinde yazılmış ol-
ması

E) Türk tarihine ait ilk basılı kitap olması

2. Vezir Nizamülmülk’ün çabalarıyla 1066 yılında Bağ-
dat’ta açılan Nizamiye Medresesi’ne ilmî faaliyetlerini 
yürütebilmesi için Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın 
emriyle çeşitli emlak ve çarşılar vakfedilmişti. Bu vakıf-
lardan elde edilen gelirle müderris ve öğrencilerin ihti-
yaçlarının yanı sıra yiyecek, giyecek, ısınma ve araç - 
gereç ihtiyaçları da karşılanmıştır. Bu sistem daha 
sonra kurulan medreselere de örnek olmuştur.

Büyük Selçuklu Devleti’nde yaşanan bu durumla 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sultanın eğitim faaliyetlerine destek verdiği

B) Hazinenin eğitim harcamalarından sorumlu olmadı-
ğı

C) Medreselerin bol ve düzenli gelirlere sahip olduğu

D) Eğitimin ticari faaliyetlerle desteklendiği

E) Medreselerin Selçuklulara özgü bir kurum olduğu 

3. “…dileğim bu, ey devlet ve ikbalin sahibi, kaptırmasın 
asla zulmün yoluna kendini, adaletle eyle gel bu dünya-
yı abad, edilmelisin Rum ülkesinde daima yad, cihat 
uğruna harca emeklerini durma, gaza töresinden adımı 
unutturma, bilginlere eksiksiz eyle saygını tamam, 
Allah’ın hükmü böylelikle bulsun nizam…” 

Osman Bey’in, oğlu Orhan Bey’e vasiyetindeki ifa-
delerine göre;
I. iskân, 
II. istimalet, 
III. fetih 

politikalarının hangilerinin önemine işaret ettiği 
savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

4. Osmanlı’da XIX. yüzyılın başlarından itibaren klasik 
eğitim kurumlarının yanı sıra Avrupa’ya özgü sivil 
okulların açılması aşağıdaki sorunlardan hangisine 
neden olmuştur? 

A) Gayrimüslim halkın tepki göstermesine 

B) Azınlıkların yeni açılan okullara alınmamasına 

C) Eğitimde ikiliklerin yaşanmasına 

D) Avrupalı devletlerin iç işlere müdahale etmesine 

E) Askerî teknik okulların önemini yitirmesine
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5. Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan 
Sevr Antlaşması Osmanlı topraklarının işgal edilmesine 
ve bu işgallere karşı faaliyetlerin önlenmesine yönelik 
maddeler içermiştir.

Sevr Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden han-
gisinin bu doğrultuda olduğu söylenebilir?

A) Kapitülasyonların bütün İtilaf Devletleri için geçerli 
olmasının

B) Azınlıklara geniş haklar verilmesinin

C) Osmanlı ordusunun sayısının azaltılarak ağır silah-
lardan arındırılmasının

D) Osmanlı maliyesinin uluslararası bir komisyon tara-
fından kontrol edilmesinin

E) Boğazların başkanı Türk olmayan uluslararası bir 
komisyon tarafından yönetilmesinin

6. Aşağıda Batı Yarım Küre’de yer alan iki farklı merkezde, 
23 Eylül’de güneşin konumu verilmiştir.

Batı Doğu
I II

Batı Doğu

Buna göre, bu iki merkez için aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?
A) I. merkezde saat 9.00 civarındadır.
B) II. merkezin boylam derecesi daha büyüktür.
C) II. merkezde güneş I. merkezden önce doğar.
D) II. merkezde yerel saat daha ileridir.
E) I. merkezde gündüz uzunluğu daha fazladır.

7. Akarsuların, tortul tabakaların yatay olarak uzandıkları 
arazilerde ya da karstik bölgeler üzerinde yatağını deri-
ne aşındırması sonucu oluşan vadilerdir. Bu vadiler, dik 
ve taraçalı bir görünüme sahiptir. Taşeli Platosu’nu 
geçen Göksu Nehri böyle bir vadide akar.

Bu parçada özellikleri verilen vadi, aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Yatık yamaçlı vadi

B) Kanyon vadi

C) Boğaz vadi

D) Çentik vadi

E) Geniş tabanlı vadi

8. Şehirlerin kuruldukları yerlerin özelliklerine bağlı olarak 
fiziki yönden farklı şekillerde sınıflandırılır. Dairevi şekil-
de olan şehirler, ova üzerinde kurulmuş iken; doğrusal 
yönde gelişenler kıyı ve dağların eteklerindeki ovaların 
arasına yerleşmiştir.

Buna göre;
I. Konya,
II. Adana,
III. Rize,
IV. Gümüşhane

şehirlerinden hangileri dairevi şekilde olanlara 
örnektir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) III ve IV

9. Taşkınlar, akarsuyun su kütlesinin arttığı ve su seviyesinin 
yıllık ortalama seviyenin çok üstüne çıktığı durumlardır.

Buna göre, taşkınlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Taşkınlar özellikle sağanak şeklindeki şiddetli ya-
ğışlara bağlı olarak oluşurlar.

B) Sağanak şeklindeki yağışlardan önce akarsuyun 
akım miktarının yüksek olması, taşkınların meyda-
na gelmesine neden olur.

C) Bazı sahalardaki volkanizma olayları, buzul ve kar 
erimelerine bu da taşkınlara neden olur.

D) Bitki örtüsünün taşkını artırıcı bir rolü vardır.

E) Zeminin litolojik özellikleri, örneğin geçirimli kayaç 
bulunması taşkını kısmen engeller.
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10. Aşağıdaki haritada bazı alanlar taranarak gösterilmiştir.

Bu alanlarda, aşağıdakilerden hangisi gösterilmiş 
olabilir?

A) Volkanik alanlar

B) Yüksek dağ alanları

C) Kurak ve yarı kurak alanlar

D) Akdeniz iklim bölgeleri

E) Linyit çıkarım alanları

11. Ülken’e göre kanun yapmak emir ve yasakları belirle-
mektir. Peki, bu emri kim verecek? İnsanlar eşit olduğu 
için insana kendi için kanun yapma ve ceza verme hak-
kını kim verecek? Öyleyse kanun yapma kuvveti insa-
nüstü bir kaynaktan, Allah’tan gelir. Bu kuvveti bir insan 
temsil ederse bu monarşi, bir kısım insanlar temsil 
ederse oligarşi olur. İlahi kuvveti bütün insanlar temsil 
ederse bu cumhuriyet demektir.

Bu parçaya göre iktidarın kaynağı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Tanrı B) Gelenek

C) Karizma D) Halk

E) Siyaset 

12. Kant’a göre “ben” kendinin yalnızca bir “özne - nesne - 
varlık” olarak değil, aynı zamanda ahlaksal bir varlık olarak 
da belirlemelidir. Bunun yolu da kişinin kendi özgür irade-
siyle herkes için iyi olanı istemesiyle gerçekleşir.

Kant’ın bu parçada betimlenen ahlak anlayışı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Pragmatik ahlak

B) Ödev ahlakı

C) Haz ahlakı

D) Toplumsal ahlak

E) Siyasal ahlak 

13. İnsanın varlığı özünden önce gelir. İnsan önce vardır. 
Sonra çeşitli güçlüklerle mücadele ederek özünü oluştu-
rur. İnsan bu mücadele esnasında özgürce seçimlerde 
bulunur ve bu seçimlerinin sonuçlarını yüklenir.

Parçada anlatılan varlık görüşü aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Materyalizm

B) İdealizm 

C) Düalizm

D) Fenomenoloji

E) Egzistansiyalizm 

14. Sokrates’e göre yanlışlıklar karşısında susmak, Tan-
rı’nın emirlerine boyun eğmemek anlamına gelir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak-
tadır?

A) Hayatın herkese adil davranmadığı

B) Sokrates’in haksızlığa uğradığı

C) Haksızlıklar karşısında tepki vermek gerektiği

D) Tanrının emirlerine uymanın zorunlu olduğu

E) Sokrates’in dindar bir insan olduğu

15. Felsefeye karşı olanların mantığına göre kendilerinin de 
felsefe yapmaları gerekir. Şöyle ki, felsefe yapmak ya 
gereklidir ya değildir. Gerekli olduğunu söylerlerse gere-
ğini yerine getirmeleri gerekir. Gereksiz olduğunu söy-
lerlerse bunun sebebini ortaya koyup ispat etmeleri 
gerekir ki, sebep gösterme ve ispat etme felsefenin 
konularındandır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarılamaz?

A) Felsefe ya gereklidir ya değildir. Üçüncü bir seçe-
nek yoktur.

B) Felsefeyi reddetmek için de felsefe gereklidir.

C) Sebep gösterme ve ispat etme felsefenin kullandığı 
yöntemlerdir.

D) Felsefi söylemler ispat edilemez niteliktedir.

E) Felsefe mantık ilkelerini kullanır.
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16 - 20. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini 
yasal olarak almak zorunda olanlar ve İmam Hatip 
okulları öğrencileri/mezunları cevaplayacaktır.

16. “De ki: “O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler 
verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!” 

 (Mülk, 67:23)

Aşağıdakilerden hangisini yapan insanlar parçadaki 
ayetin kendilerine yüklediği sorumluluğu tam olarak 
yerine getirmiş sayılmazlar?

A) Namaz kılarak

B) Oruç tutarak

C) Kur’an okuyarak

D) Hacca giderek

E) Uyuyarak 

17. Hz. Muhammed’in sürekli yaptığı ve çok nadiren terk 
ettiği davranışlara müekked sünnet denir. Peygamberin 
bazen yapıp bazen terk ettiği davranışlara ise gayrı 
müekked sünnet denir.

Aşağıdakilerden hangisi gayrı müekked olan bir 
sünnet davranışıdır?

A) İkindi namazının sünnetini kılmak

B) Akşam namazının sünnetini kılmak

C) Bayram namazı kılmak

D) Ramazanda fitre vermek

E) Sabah namazının sünnetini kılmak 

18. “Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş 
ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur 
ki korunursunuz.” 

 (Bakara, 2:183)

Bu parçadaki ayette aşağıdakilerden hangisi vurgu-
lanmaktadır?

A) Orucun ibadet olduğu

B) Orucun insan sağlığına iyi geldiği

C) Orucun Ramazan ayına has olduğu

D) Orucun tüm ümmetlere gönderildiği

E) Orucun değeri 

19. Hanefi fıkhında yapılması gereken davranışların sünne-
te göre daha güçlü, farza göre daha hafif oranda oldu-
ğunu belirtmek için özel bir kavram kullanılır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada nitelenen kav-
ramdır?

A) Müstehap

B) Vacip

C) Tahrimen mekruh

D) Tenzihen mekruh

E) Mendup 

20. İslam’a göre bir davranışın haram sayılabilmesi için nas 
gerekir. Diğer bir deyişle o davranışın Kur’an’da veya 
sünnette açıkça yasaklanmış olması gerekir. 

Aşağıdakilerden hangisi parçada anlatıldığı şekliyle 
bir haram değildir?

A) Fitne çıkarmak

B) Kumar oynamak

C) At eti yemek

D) Cinayet işlemek

E) İsraf yapmak 


