


 *	 ENS	TYT	BRANŞ	DENEMELERİ	SINAVDAN	ÖNCE	HATALARINIZI 
GÖREBİLMENİZ	VE	EKSİKLERİNİZİ	GİDEREBİLMENİZ	İÇİN	 
SİZLERE	BÜYÜK	BİR	İMKAN	SUNUYOR.	

 ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLIKTA TÜRKİYE'DE BİR İLK

 "VİDEO	KONU	ANLATIMLI	VE	ETÜT	İMKANI	SUNAN	BRANŞ	DENEMELERİ"

 *	 DENEMEYİ	UYGULADIKTAN	SONRA,	DENEMELERİN	SONUNDA	
BULUNAN	"KAZANIM	DESTEK	TABLOSUNDAN"	YANLIŞ	 
YAPTIĞINIZ	YA	DA	BOŞ	BIRAKTIĞINIZ	SORULARIN	 
KONULARINI	TESPİT	EDEBİLİRSİNİZ.

 *	 ENS	UYGULAMASINDAN	YA	DA	ENS	YAYINLARI	WEB	 
SAYFASINDAN	KONU	ANLATIM	VİDEOLARINI	VE	SORU	ÇÖZÜM	
VİDEOLARINI	ENS	YAZARLARINDAN	İZLEYEBİLİRSİNİZ.

 *	 ÖZEL	DERS	FORMATINDAKİ	ANLATIMLARLA	SINAVDAN	ÖNCE	
EKSİKLERİNİZİ	GİDERİN,	SINAVDA	SÜRPRİZE	YER	BIRAKMAYIN.

Yükle

LÜTFEN DENEMEYE 
BAŞLAMADAN ÖNCE OKUYUNUZ!

ÖĞRETMEN ÜYELİĞİ SEÇİMİ İLE 
SİSTEME ÜYELİK FORMUNU 
DOLDURUNUZ.

SİSTEME GİRİŞ YAPARAK 
DİJİTAL İÇERİKLERİNİZİ İSTE-
DİĞİNİZ YERE İNDİREBİLİRSİNİZ.

İNTERNETE BAĞLI OLSUN VEYA 
OLMASIN DİLEDİĞİNİZ PLAT-
FORMLARDA İÇERİKLERİMİZİ 
KULLANABİLİRSİNİZ.

İSTEDİĞİNİZ SORULARLA 
KENDİ TESTİNİZİ 
OLUŞTURABİLİRSİNİZ.

www.isleronline.com

Ücretsiz Öğretmen Üyeliği

Kolay Erişilebilir Dijital İçerik

Örnek Kitap Talebi

Müfredata Uygun Soru Havuzu

w
w

w . i s l e r o n l i n e . c
o m

 



Copyright © Bu kitabın her hakkı saklıdır.

Hangi amaçla olursa olsun,  
bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, 

kitabı yayımlayan yayınevinin önceden 
izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi  

ya da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılması,  
yayımlanması ve depolanması yasaktır.

ISBN: 978-605-06793-6-6
2511 - 1- 20

Sözel Branşlar Yayın Yönetmeni:
Mikail ÖZTAŞ

Editör:
Nuri SOYUDURU

Dizgi:
ens Dizgi Grafik

Santral: 0850 302 2090
ENS Yayınları: 0549 805 37 82

Matbaa:

E ğ i t i m d e  N i t e l i k l i  S a y f a

Ens Yayınlarıensyayinlariensyayinlari@gmail.com

Yazarlar:
Alper ELİRİ
Sinan YAŞAR
Emre PEKDEMİR
Dürdane IŞGIN



Değerli Üniversite Adayları,

Üniversite hazırlıkta eksikleri tespit etmek, bu eksikleri giderecek bir çalışma düzeniyle, konu tekrarı yap-
mak ve konu eksiklerini gidermek amacıyla yapılan çalışmalar başarılı bir sonuç almak için çok büyük önem 
arz etmektedir. Sınava hazırlık sürecinde özellikle deneme sınavları, çalışmalarınızın sonuçları ve durumunuz 
hakkında size en net bilgileri veren kaynaklardır.

ENS Yayınları Branş Denemeleri, üniversiteye hazırlık sürecinde çalışmanız gereken konuları eksik ya da 
tam öğrenilmemiş konuların belirlenmesinde size yardımcı olmak amacıyla tasarlandı. Deneme sonlarına yer-
leştirilen “ENS KAZANIM DESTEK TABLO” ile doğru, yanlış ya da boşlarınızı tespit edebilirsiniz. Tablonun en 
sağındaki sütunda ise yanlış yaptığınız ya da boş bıraktığınız sorulara ait eksik konularınızı giderebileceğiniz 
konu anlatım video numaralarını takip ederek ENS DESTEK UYGULAMASINDAN ve deneme yazarlarından 
muhteşem konu anlatım videolarını izleyebilirsiniz.

ENS Yayınları Branş Denemeleri sadece bir deneme değil deneme sonrasında eksikliklerinizi kapatabile-
ceğiniz ilgili konu anlatımları üzerinden ETÜT imkanı sunan farklı ve özgün bir çalışmadır.

Başarılarınıza destek olmak ENS Yayınları olarak bizim en büyük mutluluğumuz olacaktır.

Başarılı ve sağlıklı bir yaşam dileğiyle.

ENS YAYINLARI

Sunuş



İÇİNDEKİLER

1. DENEME ....................................................................................................................................... 5

2. DENEME ..................................................................................................................................... 15

3. DENEME ..................................................................................................................................... 25

4. DENEME ..................................................................................................................................... 35

5. DENEME ..................................................................................................................................... 45

6. DENEME ..................................................................................................................................... 55

7. DENEME ..................................................................................................................................... 65

8. DENEME ..................................................................................................................................... 75

9. DENEME ..................................................................................................................................... 85

10. DENEME ................................................................................................................................... 95

11. DENEME ................................................................................................................................. 105

12. DENEME ................................................................................................................................. 115

CEVAP ANAHTARI ..................................................................................................................... 125



1
Sosyal Bilimler

Denemesi



6

SOSYAL BİLİMLER

1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

 DENEME -1

1. Herodot; "Tarih, insanların ve insan topluluklarının 
başından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir."

Herodot'un yukarıdaki sözüne göre aşağıdaki 
gelişmelerden hangisinin tarih biliminin başlan-
gıcı olarak kabul edildiği söylenebilir?

A) Ateşin bulunması

B) Paranın icat edilmesi

C) Yazının icat edilmesi

D) Yerleşik yaşamın başlaması

E) Madenlerden araç ve gereçlerin yapılması

2. Asya Hun Devleti'nin yıkılmasının ardından Hunla-
rın bir kısmı, batıya doğru göç ederken yolları üze-
rinde bulunan ve Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan 
Germen Kavimleri'ninde batıya doğru hareket etme-
lerini sağlayarak Kavimler Göçü'nü gerçekleştirmiş-
lerdir.

Önemli gelişmelere neden olan Kavimler 
Göçü'nün sonuçları arasında aşağıdakilerden 
hangisi yer almaz?

A) Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması

B) Avrupa'nın etnik yapısının değişmesi

C) Avrupa'da feodalitenin ortaya çıkması

D) İlk çağın kapanıp, Orta çağın başlaması

E) Kilise'nin gücünün azalmaya başlaması

3. Osmanlı Devleti ve Rusya arasında imzalanan 
1829 tarihli Edirne Antlaşması'nın;
• Yunanistan bağımsız olacak
• Rus ticaret gemileri boğazlardan serbestçe ge-

çebilecek
• Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı öde-

yecek

gibi maddelerine bakılarak;
I. Osmanlı Devleti'nin egemenlik alanının daral-

dığı,
II. Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetinin zayıfladığı,
III. Milliyetçilik akımının Osmanlı coğrafyasına etki 

etmeye başladığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III

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

4. TBMM, Milli Mücadele Dönemi'nde kendisine karşı 
çıkartılan ayaklanmaları bastırmak amacıyla çeşitli 
önlemler almıştır.

Aşağıda verilenlerden hangisinin alınan önlem-
ler arasında yer aldığı söylenemez?

A) Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması

B) Tekalifimilliye Emirleri'nin yayınlanması

C) İstiklâl Mahkemeleri'nin kurulması

D) Ankara Müftüsü'nün fetva yayınlaması

E) Kuvayı Seyyare'nin kurulması
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5. Atatürk'ün; "Türk milletinin istidadı ve kati kararı 
medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemek-
tir." sözü aşağıdakilerden hangisiyle bağdaştırı-
labilir?

A) İnkılapçılık

B) Devletçilik

C) Milliyetçilik

D) Cumhuriyetçilik

E) Halkçılık

6. 
M

K L

N

Yukarıdaki Türkiye fiziki haritasıyla ilgili bazı öğrenciler 
belirtilen yerlerle ilgili bilgiler vermiştir.

Mehmet: M’de yüzey şekilleri sade olduğundan yeşil 
renkle gösterilmiştir.

Pınar: K’nin yükseltisi 0 -500 metre aralığında olduğun-
dan yeşil tonları kullanılmıştır.

Deniz: N’de ortalama yükselti fazla olduğundan kahve-
rengi tonları yoğundur.

Ali: L’nin yüzey şekilleri engebeli olduğundan sarı ve 
turuncu renkler yoğundur.

Buna göre, öğrencilerden hangisinin yanlış bir bilgi 
verdiği söylenebilir?

A) Yalnız Mehmet

B) Yalnız Pınar

C) Mehmet ve Ali

D) Pınar ve Deniz

E) Pınar ve Ali

7. 

Ekvator 0°

III

V
I

II

IV

Levha sınırlarında bulunan yerlerde deprem riski 
fazladır.

Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırıla-
rak verilen yerlerden hangisinde deprem riski-
nin daha düşük olduğu söylenebilir?

A) I  B) II C) III D) IV E) V
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8. 

Ekvator 0°
III

V

I
II

IV

Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen yer-
lerin yerleşime uygun olup olmadıkları aşağıdaki 
tabloda nedenleriyle birlikte verilmiştir.

Yerler Uygun
Uygun 
Değil

Nedeni

I Orta
Avustralya ✔ Kurak olması

II Amazon 
Havzası ✔

Sıcak ve nemli 
olması

III Kuzey 
Afrika ✔

Dağlık ve enge-
beli olması

IV Kuzeydoğu
Amerika ✔

Doğal ve beşeri 
koşulların uy-
gun olması

V Güneydo-
ğu Asya ✔

Doğal ve beşeri 
koşulların uy-
gun olması

Buna göre, hangisinin nedeni yanlış verilmiştir?

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

9. • Sahip oldukları doğal ve beşeri özellikleri ile 
dünyanın diğer alanlarından ayrılan bölgelere 
şekilsel bölge denir.

• Mekansal yapıyı, mekan üzerindeki ekonomik 
ve kültürel işleyişi daha iyi organize edebilmek 
amacıyla oluşturulan bölgelere işlevsel bölge 
adı verilir.

İşlevsel Bölgeler

Hizmet Bölgeleri

......... I ..........

Yönetim Bölgeleri

......... II ..........

Buna göre, yukarıdaki tabloda boş bırakılan yer-
lere gelmesi gerekenler aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru verilmiştir?

I II
A) Hidrografik Bölgeler Sanayi Bölgeleri
B) Kalkınma Projesi 

Bölgeleri
İstatistik Bölgeleri

C) Doğal Afet Bölgeleri Nüfus Bölgeleri
D) Toprak Bölgeleri Kalkınma Projesi Böl-

geleri
E) İklim Bölgeleri Bitki Örtüsü Bölgeleri
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10. 

Ekvator 0°

IIIV
I

II
IV

Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen 
yerlerden hangisinde sel ve taşkın riskinin daha 
düşük olduğu söylenebilir?

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

11. Yunan felsefesinin doğuşuyla birlikte, onun diğer 
uygarlıklarda yapılan felsefeden farklılaştığını, 
bununla birlikte yine diğer uygarlıklardan öne çık-
masını mümkün kılan bazı özelliklere sahip olduğu-
nu söylemek gerekir. Bunlardan en önemlisi ise 
Yunanlıların, her ne kadar Doğu medeniyetinin bili-
minden ve düşünsel zenginliğinden yararlanmış 
olsalar bile bilgiyi pratik bir kaygı içinde olmadan, 
bizatihi kendisi için istemiş olmaları nedeniyle, ras-
yonel düşüncenin gerçek anlamda başlatıcısı olma-
larıdır.

Buna göre Antik Yunan’ın felsefe tarihinde özel 
bir yere sahip olması aşağıdakilerden hangisine 
bağlanmıştır?

A) Bilgiyi salt gündelik pratikler için elde etme arzusu

B) Merak etme ve soru sorma yetilerinin gelişmiş 
olması

C) Akıl ve mantık ilkelerine göre hareket etmesi

D) Kültürel etkileşime açık olması

E) Yazılı bir geleneğinin olması

12. Orta Çağ felsefesi; hem ezeli hem ebedi, mutlak, 
değişmez ve yetkin bir varlık olan Tanrı’nın gelip 
geçici olan maddi varlık alanı ile kıyas yapıldığında, 
tek gerçek varlık olması; hem de modern dönemde 
ikiye bölünen insanın, her ne kadar madde ve form, 
beden ve ruh analizine tabi tutulabilse de birlikli, 
bütünlüklü ve ahenkli bir töz olması anlamında ve 
ontolojik bağlamda varlığı madde ve zihin olarak 
tasarlayan modern felsefeden farklılık gösteren bir 
felsefedir.

Buna göre Orta Çağ felsefesinin Tanrı anlayışı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Panteist B) Deist C) Agnostik

D) Plüralist E) Monist

13. İnsanlık tarihi, iyi olmayı ve karşındakinin de iyi 
niyetli olduğunu varsaymayı daha yazı bile icat edil-
memişken kendine kural olarak seçti. İnsanın yapıp 
ettiği her şey bu kural üzerinde duruyor. Yeni tanış-
tığımız bir insanın bizi öldürmeyeceğini varsaydığı-
mız için ona merhaba diyoruz. Bize karşılığında mal 
verileceğini varsaydığımız için para uzatıyoruz. Bir-
likte bina inşa ettiğimiz işçinin bizi aşağı atmayaca-
ğını varsaydığımız için tuğlaları dizmeye devam 
ediyoruz. Bütün insan ilişkileri bu ön kabul üzerine 
kuruludur.

Bu parçadaki düşünceler etik konusunda hangi 
filozofun düşünceleriyle paralellik gösterir?

A) Hobbes B) Kant C) Nietzsche

D) Dilthey E) Sokrates 
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14. Hükümet Kadın filminde Aziz Veysel “Bu dünya, 
senden olmayanlarla hoştur. Onların sana verdiği 
ilimlerle, kıymetlerle, gönüllerle hoştur. Sadece 
senin gibiler değil, senden olmayan da çok yaşasın 
ki, sen de yaşa. Hele bir de onun gözüyle gör şu fani 
dünyayı. Herkes beyaz olsa, o zaman beyazı fark 
edemezsin ki. Değil mi? Veyahut da siyah. Beyaz 
en güzel siyahta belli eder kendini. Beni ben yapan 
yegane şey, benden olmayandır. O yoksa, sen de 
yoksun. Ne anlamın kalır ne rengin belli olur, ne de 
tadın.” der. Felsefe de böyle değil midir? Başkaları-
nın farklı düşünceleri olmasa felsefi düşünce nasıl 
gelişebilir ki?

Bu parçadan felsefeyle ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi çıkarılamaz?

A) Evrende var olan her şey zıttıyla birlikte anlam 
kazanır.

B) Evrendeki gelişim de felsefedeki gelişim de di-
yalektik bir süreç içerir.

C) Felsefi bilgi öznel olduğundan kümülatif olarak 
gelişim gösterir.

D) Kesin ve somutluk içeren bilgilerin dışında ka-
lan metafiziksel ögeler felsefeden dışlanmalıdır.

E) Felsefe tarihi aynı zamanda yanlışlamaların da 
tarihidir.

15. Nietzsche’ye göre “Ahlaki fenomen yoktur, feno-
menlere dair ahlaki yorum vardır sadece.” Wittgens-
tein “Etiğin hiçbir önermesi yoktur.” demiştir. Marx’a 
göre ise “Bir yanda olaylar vardır, diğer yanda bu 
olaylara dair insanların yorumları. Fakat bu yorum-
ların yalnızca bir tanesi doğru olacaktır”.

Buna göre etiğe dair yukarıda görüşleri verilen 
düşünürlerin ortak düşüncesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ahlaki eylemin ölçütü ölçülü olmaktır.

B) Evrensel bir ahlak yasasından bahsedilemez.

C) Filozofun görevi bir dünya görüşü ortaya koy-
mak değil, ahlaki eylem ölçütlerini tartışmaktır.

D) İyilik ve kötülük diğer her şeyden bağımsız tek 
başına gerçeklerdir.

E) Ahlaki davranışın temelinde iyi niyet yatar. 

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

16. Kur’an’a göre Allah, insanı, doğruyu bulabilecek 
yetiyle yaratmış, ona akletme ve düşünme nimetini 
vermiştir. Bu yüzden taklit ve taassuptan uzak durul-
masını istemektedir. Bu nimetlerden vazgeçip baş-
kasının fikirlerini benimsemek, onun gibi düşünmek, 
onun gözüyle görmek, eleştirilmiştir. Bir ayette 
Mekkeli Müşriklerin “atalarının inançlarına” (Baka-
ra/170) kör bir şekilde bağlılıkları yerilirken, başka 
bir ayette ise; "Bütün gönlünüzle O'na yönelin, O'na 
saygısızlıktan sakının, namazı kılın ve şirke sapan-
lardan, dinlerini parçalayıp her bir grubun kendinde-
kini beğendiği fırkalara ayrılanlardan olmayın." 
(Rum / 31-32) buyurmaktadır.

Yukarıdaki metinde asıl vurgulanmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnanç konusunda sadece Allah’a gönülden yö-
nelmek.

B) Düşünsel bir zafiyet olan taassup ve taklitten 
kaçınarak “inanmak” olgusunun sorumluluğunu 
üstlenebilmek.

C) Başkalarının fikir ve düşüncelerini benimseme-
nin yanlışlığı.

D) İnsanın hakikati bulmada yetersiz olduğu için 
vahye muhtaç olması.

E) Şirkten uzak durmanın gerekliliği.
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17. “Hayır olarak her ne infak ederseniz, kendiniz için-
dir. Zaten siz, ancak Allah'ın hoşnutluğunu istemek-
ten başka (bir amaçla) infak etmezsiniz. Ve hayır-
dan her neyi infak ederseniz (hepsinin karşılığı hiç-
bir) -haksızlığa (zulme) uğratılmaksızın- size eksik-
sizce ödenecektir. Kendilerini Allah yolunda vakfet-
tikleri için (ticaret amacıyla) yeryüzünde dolaşama-
yanlara yardım yapın! İstemekten çekindikleri için, 
durumlarını bilmeyenler onları zengin zanneder. 
Onları kimi özelliklerinden tanırsın: (Mesela) insan-
lardan arsızca istemezler. Her ne iyilik yaparsanız 
yapın, doğrusu Allah onu kesinlikle bilir.” (Bakara / 
272-273)

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın sosyal yardım 
mükellefiyeti içeren bir ibadet değildir?

A) Zekat B) Sadaka C) Fitre

D) Oruç E) Kurban

18. Habeşistan’a yapılan hicrete öncülük eden Câfer B. 
Ebî Tâlib, Habeş kralı Necaşi'ye şu sözleri söyledi: 

“…Allah’ın resulü, bize, putlara tapmanın yanlış ol-
duğunu ve bir ve tek olan Allah’a inanmayı ve ibadet 
etmeyi öğretti. Aynı zamanda doğru sözlü olmayı, 
emaneti korumayı, komşuyla iyi geçinmeyi ve ak-
rabaları gözetmeyi, her türlü kötülük ve haramdan 
uzak durmayı, haksız yere kan dökmemeyi öğütledi. 
Çirkinliği, küçük düşürücü söz ve eylemleri, yalanı, 
yetim malı yemeyi ve iftirayı ise haram kıldı…”

Aşağıdakilerden hangisi Cafer B. Eb-î Tâlib’in 
sözlerinden çıkarılabilecek daha kapsayıcı bir 
yargıdır?

A) Hz. Muhammed insanları bir ve tek olan Allah’a 
inanmaya çağırmıştır.

B) Hz. Muhammed yaşadığı toplumda olumsuz 
gelenekler yerine, yeni değerler inşa etmeye 
çalışmıştır.

C) Hz. Muhammed dini konularda hüküm koymak-
tadır.

D) Hz. Muhammed yaşadığı dönemin geleneklerini 
kabul etmemektedir.

E) Hz. Muhammed insana değer verir.

19. Kuran’da Allah’ın kendini tanıtması, bir yönden 
doğru bir Allah tasavvuru oluşturmak, diğer yönden 
ise; insan zihninin inşa edebileceği bir “tanrı” kavra-
mından kendini ayırmak içindir. Birçok ayet, insan-
ların tanrıya yükledikleri anlamları eleştirilerek, 
Allah’ın ne olmadığı ile Allah’ın ne olduğunu açıklar.

Buna göre aşağıdaki hangi ayetin konusu diğer-
lerinden farklıdır?

A) “De ki O Allah bir ve tektir.” (İhlas / 1)

B) “...Onun hiçbir benzeri yoktur...” (Şuara / 11)

C) “ O, Evvel'dir, Ahir'dir, Zahir'dir, Batın'dır. O, her 
şeyi bilendir.” (Hadid / 3) 

D) "De ki: "Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden 
kullarım! Allah'ın rahmetinden umudunuzu kes-
meyin. Doğrusu Allah günahların hepsini ba-
ğışlar. Çünkü O, bağışlayandır, merhametlidir." 
(Zümer / 53)

E) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bu-
lunsaydı kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. 
Demek ki arşın rabbi olan Allah, onların yakıştır-
dıkları sıfatlardan münezzehtir.” (Enbiya / 22 )
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20. İslam’ın teşekkül yıllarında ayetlerin konu içeriği, 
Mekke ve Medine dönemlerinde farklılık göstermek-
tedir. Mekke döneminde (610-622) inen Mekki ayet-
ler, İnanç konuları ve ahlaki değerler ağırlıklıdır. 
Özellikle inanç konularından Allah’ın varlığı ve birli-
ği, güçlü bir imanın kişiyi olumlu davranışlara yönel-
teceği ve insan iradeli eylemlerinden sorumlu oldu-
ğu, dolayısıyla da ahrette hesaba çekileceği temala-
rında yoğunlaşmaktadır. Medine’de (622-632) gelen 
Medeni ayetlerde ise ahlak temalı ayetler tekrarla-
nırken, ibadetler ve hukuki ayetler de inmeye başla-
mıştır.

Yukarıdaki metinden hangi yargıya ulaşılamaz?

A) Kuran’ın inişi İslam toplumunu inşa etmek üzere 
şekillenmiştir.

B) Mekki ayetlerde inanç ve ahlaki değerlerin 
önemli temalar olması öncelikle bu alanda in-
sanları yetiştirmek içindir.

C) Mekki ayetlerde inanç ve ahlak arasında bir bağ 
kurulmamıştır.

D) Ayetlerin iniş sırası bireysel ve toplumsal hayat-
ta bir dönüşümü hedeflemektedir.

E) Medeni ayetlerde ibadet ve hukuk kuralların 
emredilmeye başlaması İslam toplumunun ku-
rumsallaşmaya başladığını gösterir.

21. ve 25. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bil-
gisi dersini yasal olarak almak zorunda ol-
mayan ve farklı müfredat ile alanlar cevap-
layacaktır.

21. “Düşüncelerim için ölmeyi göze almam; çünkü yanı-
lıyor olabilirim.”

Bertrand Russell bu sözleriyle felsefenin hangi 
özelliğine vurgu yapmaktadır?

A) Evrensellik B) Öznellik

C) Refleksiflik D) Kümülatiflik

E) Tutarlılık 

22. Neyin gerçekten var olduğu sorusunun tek yolu, 
Thales’in gözünde birlik ve çokluk arasındaki ilişkiyi 
doyurucu biçimde ifade edebilmekten geçmekteydi. 
O buna göre, gözle görünen bireysel varlıkların ve 
değişmelerin oluşturduğu karmaşanın, çokluğun 
gerisinde akılla kavranabilecek, kalıcı ve sürekli bir 
gerçekliğin varlığına inanmaktaydı. Thales çokluğun 
kendisinden türediği bu birliğin “su” olduğunu öne 
sürmekteydi.

Buna göre Thales’in varlığın niceliğine dair yak-
laşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Monizm B) Plüralizm C) Düalizm

D) Nihilizm E) İdealizm
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23. Karadeniz’e doğru yolculuk yapan denizciler için bir 
harita yapan, bununla birlikte bir levhaya dünyanın 
resmini çizen Anaksimandros güneş saatini de 
bulan kişidir. Biyolojide ise o, hayatın denizlerde ve 
suda başladığını, insan da dahil olmak üzere tüm 
canlıların denizlerde yaşamış olup sonrasında kara-
ya çıktığını savunan bir evrim kuramı geliştirmiştir. 

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 
çıkarılabilir?

A) Anaksimandros tarihteki ilk bilim insanıdır.

B) Antik Yunan’da düşünürlerin hepsi felsefe dışın-
da bilimle de uğraşmışlardır.

C) Felsefenin ortaya çıktığı yer Antik Yunan’dır.

D) İlk Çağ’da felsefe ve bilim henüz ayrışmamıştır.

E) Anaksimandros arkhe sorunuyla ilgilenen doğa 
filozoflarındandır.

24. Gazali “akıl gözü” ile “gönül gözü”nü birbirinden 
ayırmıştır. Ona göre akıl gözü insana sadece gelip 
geçici olanı, yüzeyde bulunanı verir; gönül gözü ise 
ona varlığın kaynağını, en gerçek varlığa gösterir.

Buna göre Gazali’nin kalp gözü ile kastettiği şey 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sezgi B) Deney C) Fayda

D) İdea E) Akıl

25. Platon’a göre demokrasi, yönetim ve siyaset konu-
larında bilgisi olmayan kesimlerin yönetime katılma-
sı demektir ki bu durum devletin işlerliğini azaltır. 
Nasıl ki bir gemide gemi kaptanlığı yapmış kişilerin 
değil de hayatında gemi dümenine geçmemiş kişile-
rin dümene geçmesine izin verilmemesi gerekiyorsa 
halkın yöneticileri belirlemesi de aynı ölçüde anlam-
sızdır.

Buna göre Platon’un düşüncesinden aşağıdaki-
lerden hangisi çıkarılabilir?

A) Yönetimde güçler ayrılığı ilkesi benimsenmelidir.

B) İktidar sahibinin devletin selameti için her yolu 
denemesi meşrudur.

C) İktidarın başında bilgili insanların olması gerekir.

D) Sınıfsal farklılıkların ortadan kaldırılması gerekir.

E) Bürokrasinin devletin bütün kademelerine yayıl-
ması gerekir.
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SOSYAL BİLİMLER

1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. Ninova merkezli olarak kurulan Asurlular, Kayseri 
Kültepe'de Karum adı verilen koloniler kurmuşlardır. 
Bölgede yapılan ticari faaliyetler sonucunda çivi 
yazısını buradaki insanlara da öğretmişlerdir.

Yukarıda verilen açıklamaya bakılarak aşağıdaki 
yorumların hangisine ulaşılamaz?

A) Ticaretin kültürel etkileşimi sağladığı

B) Anadolu'nun tarihi çağlara Asurlulardan sonra 
geçtiği

C) Anadolu ve Mezopotamya arasında ekonomik 
ilişkiler yaşandığı

D) Mezopotomya'da tarihi devirlere Anadolu'dan 
daha önce geçildiği

E) Yazıyı ilk defa Asurluların icat ettiği

2. Orta Çağ'ın sonlarına doğru Avrupa'da barut ateşli 
silahlarda kullanılmaya başlanmıştır.

Bu durumun Avrupa'da aşağıdaki verilenlerden 
hangisi üzerinde hızlandırıcı bir etkisi olduğu 
söylenebilir?

A) Din adamlarının siyasi gücünün artmasında

B) Feodal beyliklerin yıkılmasında

C) Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasında

D) Coğrafi keşiflerin başlamasında

E) Reform hareketlerinin yaşanmasında

3. Osmanlı Devleti, I. Murat Dönemi'nde Balkan Haçlı-
larıyla yapılan ilk savaş olarak kabul edilen Sırpsın-
dığı Savaşı'nda haçlı kuvvetleriyle karşı karşıya 
gelmiştir.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu savaşın yaşan-
masındaki belirleyici etken olmuştur?

A) Osmanlı Devleti'nin beylikleri egemenliği altına 
alması

B) Osmanlı Devleti'nin Bizans'ın Anadolu'daki var-
lığına son vermesi

C) Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda ilerlemeye 
başlaması

D) Bizans'a karşı Maltepe Savaşı'nın kazanılmış 
olması

E) Bizans'ın, Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müda-
halede bulunması

4. I. Dünya Savaşı öncesinde Avrupalı devletler kendi 
aralarında birleşerek, İttifak ve İtilaf Devletleri blok-
larını kurmuşlardır.

Bu blokların oluşmasına;
I. İtalya ve Almanya gibi siyasi birliklerini geç ku-

ran ülkelerin sömürge arayışına girmeleri
II. Devletler arasında yaşanan siyasi mücadelele-

rin artması
III. Avusturya - Macaristan veliaht prensinin suikast 

sonucunda öldürülmesi

gibi gelişmelerden hangilerinin neden olduğu 
savunulabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

 DENEME - 2
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5. Lozan Barış Antlaşması'nın aşağıda verilen 
maddelerinden hangisi sonucunda yeni Türk 
Devleti'nin tam olarak ekonomik bağımsızlığını 
kazandığı söylenebilir?

A) Kapitülasyonların kaldırılması

B) Bozcaada ve Gökçeada'nın Türkiye'ye bırakıl-
ması

C) Yunanistan'ın, Karaağaç bölgesini savaş tazmi-
natı olarak bırakması

D) Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilip eşit va-
tandaşlık statüsü almaları

E) Fener Rum Patrikhanesi'nin Türk Hükümeti'ne 
bağlanması

6. 

Ekvator 0°

III
V

I

II
IV

Yukarıdaki haritada numaralandırılarak belirtilen 
yerlerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
• I numaralı alan yıl boyunca sıcak ve nemli iklim 

koşullarına sahipir.
• II numaralı alan dağlık ve engebeli bir yapıya 

sahiptir.
• III numaralı yer sanayinin gelişmiş ve nüfusun 

sık olduğu alanlardandır.
• IV numaralı alanda ticaret gelişmiştir.
• V numaralı saha tayga ormanlık bölgesinde yer 

almaktadır.

Buna göre, kaç tanesinin fiziki coğrafyanın ince-
leme alanı içinde olduğu söylenebilir?

A) 1  B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

7. 
Merkezler

21 
Mart

21 
Haziran

23 
Eylül

21 
Aralık

X 12 13 12 11
Y 12 12 12 12
Z 12 9 12 15

Yukarıdaki tabloda bazı merkezlerin belli günlerdeki 
gündüz süreleri verilmiştir.

Buna göre, merkezlerin dünya üzerinde bulun-
dukları yerler yaklaşık olarak aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir?

A)

0
23° 27ı

23° 27›

66° 33›

66° 33›

90°

90°

Y

Z

X

B)

0
23° 27›

23° 27›

66° 33›

66° 33›

90°

90°

Y

Z

X

C)

0
23° 27›

23° 27›

66° 33›

66° 33›

90°

90°

Y
Z

X

D)

0
23° 27›

23° 27›

66° 33›

66° 33›

90°

90°

Y

Z

X

E)

0
23° 27›

23° 27›

66° 33›

66° 33›

90°

90°

Y

Z
X
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8. • Doğum ve ölüm oranları en yüksektir.
• Ortalama yaşam süresi en kısadır.
• Çocuk bağımlı nüfus oranı en yüksektir.

Yukarıda özellikleri verilen ülkeye ait nüfus pira-
midi aşağıdakilerden hangisidir?

0-4
5-9

10-14
15-19

20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89

90+

6 4.5 3 1.5 0
Kişi sayısı (milyon)

64.531.50
Kişi sayısı (milyon)

Erkek Kadın

0-4
5-9

10-14
15-19

20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89

90+

Erkek Kadın

9 5.4 3.6 1.8 0

Kişi sayısı (milyon)
7.2 95.43.61.80

Kişi sayısı (milyon)
7.20-4

5-9
10-14
15-19

20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89

90+

1000 750 500 250 0

Kişi sayısı (bin)
10007505002500

Kişi sayısı (bin)

Erkek Kadın

E)

A) B)

C) D)

0-4
5-9

10-14
15-19

20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89

90+

1012 8 6 4 2 0

Kişi sayısı (milyon)
10 1286420

Kişi sayısı (milyon)

Erkek Kadın

0-4
5-9

10-14
15-19

20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89

90+

036912151821
Kişi sayısı (bin)

0 3 6 9 12 15 18 21

Kişi sayısı (bin)

Erkek Kadın

9. 

Ekvator 0°
III

V

I

II
IV

Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen 
yerlerden hangisinin bulunduğu bölge yanlış 
verilmiştir?

A) I † Tropikal yağmur ormanları bölgesi

B) II † Volkanik bölge

C) III † Savan bölgesi

D) IV † Petrol üretim bölgesi

E) V † Akdeniz iklim bölgesi

10. Afetler jeolojik, klimatolojik, hidrolojik, biyolojik ve 
teknolojik olarak farklı gruplara ayrılmaktadır.
I. Endonezya'da meydana gelen depremler sonu-

cunda tsunami felaketlerinin gerçekleşmesi
II. ABD'de meydana gelen kasırgalar sonucunda 

sel ve taşkınların yaşanması
III. Dağlık ve engebeli yerlerde heyelan olaylarının 

gerçekleşmesi
IV. Kuzey Afrika'da aşırı sıcaklıklardan dolayı ku-

raklığın yaşanması

Buna göre, yukarıda verilenlerden hangilerinin 
jeolojik ve jeomorfolojik kökenli olduğu söyle-
nebilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve IV E) III ve IV

11. “Bize çiçekleri sevdiğini söyleyen bir kadının, çiçek-
leri sulamayı unuttuğunu görürsek, onun çiçek sev-
gisine inanmayız.” der Erich Fromm. Yani “Sevgi 
sevdiğimiz şeyin büyümesi ve yaşaması için göster-
diğimiz etken ilgidir.” Sevgi almaktan ziyade, bir 
çıkar gözetmeksizin sadece vermektir.

Fromm’un sevgiye dair bu yaklaşımı etik konu-
sunda hangi düşünürle paralellik göstermekte-
dir?

A) Kant B) Marx C) Hobbes

D) Platon E) Aristoteles
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12. Hukuk, kötülüğün istisnai olduğunu kabul ettiğimiz 
için, bu genel kuralın dışına çıkanları cezalandırmak 
için vardır. İnsanlığın bugüne kadarki bütün tecrübe-
lerinden süzülüp gelen ve insanların özel ilişkilerini 
düzenleyen medeni kanunların ilk maddesinde bu 
yüzden öyle yazıyor: “İyi niyet esastır.” İnsanlık 
deneyimi buna inanmayı seçmiş; kötü niyetin bir 
sapma olduğuna. Bunca hunharca kötülük görmüş 
insanlık tarihi yine de insanlığın iyi niyetli olduğunu 
ve birlikte yaşamak için bunu kabul etmek gerektiği-
ne inanmış.

Bu paragraf aşağıdakilerden hangisine karşıt bir 
tez oluşturur?

A) İnsan insanın kurdudur.

B) İnsan doğası iyidir fakat onu toplumsal kurumlar 
kötüye iter.

C) Evrensel ahlak yasası vardır.

D) İnsan çıkar gütmeksizin salt iyi niyetle ahlaki 
davranabilir.

E) Kendi varlığı tehlikeye girmedikçe insan canlı 
hiçbir varlığa kötülük yapmaz.

13. “Önceki başarılarla yetinmek, karlı bir havada uzun 
bir yürüyüş yaparken oturup dinlenmeye benzer. 
Uyuyakalırsın ve uyurken ölürsün.”

Wittgenstein’ın bu sözlerinde felsefeye dair aşa-
ğıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Bir düşünürün “filozof” sıfatını kazanabilmesi 
elde ettiği başarılarının devamlılığına bağlıdır.

B) Felsefi düşüncenin devamlılığı olmalıdır, eğer 
bir düşünür ortaya koyduğu düşüncelerle yeti-
nirse yaratıcılığı körelir.

C) Düşünür ortaya koyduğu fikirlerin arasında belli 
bir süre koymalıdır ki bu düşüncelerin kıymeti 
anlaşılabilsin.

D) Filozofun fildişi kulelerinden seslenmeyi bırakıp 
gündelik hayatın içine dahil olması gerekir.

E) Felsefede “başarı” diye bir kavram yoktur; çün-
kü felsefe kesinliğe sahip bir etkinlik değildir.


